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Семестр бойынша элективті пәндерді бӛлу /Распределение элективных
дисциплин по семестрам /Distribution of elective courses by semester ......
1 1 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные
дисциплины для студентов 1 курса / Elective courses for 1st year students
2 2 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные
дисциплины для студентов 2 курса Elective courses for 2nd year students
3 3 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные
дисциплины для студентов 3 курса Elective courses for 3rd year students
4 4 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные
дисциплины для студентов 4 курса Elective courses for 4th year students
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4
5
8
18
36
51

Кіріспе
Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша
құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша
пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады.
Студент мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны
компонентінің
пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау
бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс.
Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Студент эдвайзермен
бірлесе отырып, студенттің жеке оқу жоспарын құру үшін пәндерге жазылу
нысанын толтырады.
Құрметті студенттер! Білім беру траекториясының біртұтастығының
ойластырылуы Сіздің болашақта маман ретінде кәсіби дайындығыңыздың
деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек.
Введение
При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог
элективных дисциплин, который представляет собой систематизированный
перечень дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание.
Наряду с изучением дисциплин обязательного / вузовского компонента,
студент должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.
Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с
ним студент заполняет форму записи студентов на дисциплины для
составления ИУП (индивидуального учебного плана).
Уважаемые студенты! Важно помнить, что от того, насколько
продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит
уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.

Introduction
With credit technology, a catalog of elective courses is developed. A catalog is a
systematic list of elective component courses and contains a brief description of
them.
Along with studying the required / university component courses, the student
must choose an elective course.
Advisers help students make choices of elective courses. Together with their
adviser, the student fills out a form to register for courses for an ICP (individual
curriculum plan).
Dear students! It is important to remember that the level of your professional
training as a future specialist depends on how considered and complete your
educational trajectory will be.
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Семестр бойынша элективті пәндерді бӛлу /
Распределение элективных дисциплин по семестрам / Distribution of elective
courses by semester

Пәннің атауы / Наименование дисциплины /Course name

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы
антикоррупционной культуры / Basics of Anti-Corruption Culture
Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность
жизнедеятельности/ Ecology and Life Safety
Экономика және кәсіпкерлік негіздері/ Основы экономики и
предпринимательства / Basics of economics and business
Кӛшбасшылық негіздері / Основы лидерства / Basics of Leadership
Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы / Всеобщая история государства и
права / History of state and law of foreign countries
Латын тілі / Латинский язык / Latin language
1 "Мемлекеттік-құқықтық және құқыққорғау қызметтері" білім беру
траекториясының модульдері / Модули образовательной траектории 1
"Государственно-правовая и правоохранительная деятельность"
Құқық қорғау орғандары / Правоохранительные органы / Law enforcement

Кредиттер
саны /
Кол-во
кредитов/
Number of
credits
5

Академия
лық
кезең/
Акад
период/
Academic
period
1

3

1

5

3

5

3

5

3

5

4

5

4

5

5

5
5

5
6

5

6

5
5

7
7

3

7

3

7

5

7

5

7

authorities
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы / Административное право
Республики Казахстан / Administrative law of the Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасының еңбек құқығы / Трудовое право Республики
Казахстан / Labour law of the Republic of Kazakhstan
Мемлекеттік қызмет және басқару / Государственная служба и управление

Civil service and management
Қазақстан Республикасының жер құқығы / Земельное право Республики
Казахстан / Land law of the Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасының қаржы құқығы / Финансовое право Республики
Казахстан / Financial law of the Republic of Kazakhstan
Криминология / Criminology
ҚР прокурорлық қадағалау / Прокурорский надзор в Республике Казахстан

Prosecutor operation in the Republic of Kazakhstan
Халықаралық бұқаралық құқық / Международное публичное право

International public law
Криминалистика / Criminal studies
Халықаралық дербес құқық / Международное частное право / International

private law
Заңгердің кәсіптік этикасы / Профессиональная этика юриста / Professional
ethics of a lawer
Қазақстан Республикасының әділет органдарының жүйесі / Система органов
юстиции Республики Казахстан / System of Jastice of of the Republic of

Kazakhstan
Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметінің негіздері / Основы
оперативно-розыскной деятельности Республики Казахстан / Efficient and

inquest activity basics of the Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасының отбасы және мұрагерлік құқығы / Семейное и
наследственное право РК /Family and inheritance Low RK
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Қазақстан Республикасының шарттық құқық / Договорное право Республики
Казахстан / Contract Law of the Republic of Kazakhstan
2 "Басқарушылық қызмет" білім беру траекториясының модульдері /
Модули образовательной траектории 2 "Управленческая деятельность"
Қылмыстық атқару құқығы / Уголовно-исполнительное право / Criminal and

5

7

5

3

5
5
5

3
3
4

5

4

5

5

5

5

5
5

6
6

5
5

7
7

3

7

3

7

5
5

7
7

5

7

5,5

5

executive law
Әкімшілік процесс /Административный процесс / Administrative process
Нотариат / Notariat
Әкімшілік құқық бұзушылық / Административные правонарушения

Administrative violation
Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы / Экологическое право
Республики Казахстан / Ecological law of the Republic of Kazakhstan
ҚР салық құқығы / Налоговое право Республики Казахстан / Tax law of the

Republic of Kazakhstan
Қылмысты саралаудың теориялық негіздері / Теоретические основы
квалификации преступлений / Theoretical bases of qualification of crimes
Адвокатура / Lawyer studies
Қазақстан Республикасының конституциялық құқығының мәселелері /
Проблемы конституционного права Республики Казахстан/ Problems of
constitutional law of the Republic of Kazakhstan
Сот сараптамасы / Судебная экспертология / Judicial expertise
Қазақстан Республикасында кӛші – қонды әкімшілік құқықтық реттеу
/Административно-правовое регулирование миграции в Республике
Казахстан / Administrative and legal regulation of migration in the Republic of
Kazakhstan
Қылмыстық процестегі сот ӛндірісі / Судебное производство в уголовном
процессе / Court proceedings in the criminal process
Тергеу және анықтау органдары / Органы дознания и следствия/ The bodies

of inquiry and investigation
Сот риторикасы/ Судебная риторика / Judicial rhetoric
Азаматтық процестің сатылары / Стадии гражданского процесса / Stages of

Civil Procedure
Интеллектуалдық меншік құқығы/

Право интеллектуальной собственности

/ Intellectual Property Law
Модуль 1 Құқықтағы теориялық және практикалық аспектілер/
Теоретические и практические аспекты в праве/ Theoretical and practical
aspects in law
Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметін
цифрлық трансформациялау /Цифровая трансформация административной
деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан / Digital
transformation of the administrative activities of the internal affairs bodies of the
Republic of Kazakhstan
Мемлекет және құқық теориясы мәселелеріне тарихи кӛзқарастар /
Исторические подходы к проблеме теории государства и права /
Problemsofthetheoryofstateandlaw
Модуль 1 Құқықтағы қазіргі тенденциялар / Современные тенденции в
праве / Current trends in law
Ақпараттық және цифрлық құқық / Информационное и цифровое право /

Information and digital law
Азаматтық процестегі медиация / Медиация в гражданском процессе/
Mediation in civil proceedings
Модуль 1 Қылмыстарды тергеп-тексеру және сот жүйесі/ Расследование
преступлений и судебная система / Crime investigation and the judicial
system
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Қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу және алдын алу / Расследование и
профилактика уголовных правонарушений / Investigation and prevention of

criminal offenses
Қазақстан Республикасындағы соттар және сот процесі /Суды и судебный
процесс в Республике Казахстан / Courts and judicial process in the Republic of
Kazakhstan
Модуль 2 Minor
Модуль 1 Әкімшілік юрисдикцияның ӛзекті мәселелері /Актуальные
вопросы административной юрисдикции/ Current issues of administrative
jurisdiction

5,5
5,5

5
6

5,5

6

Әкімшілік әділеттің даму тарихы/История развития административной
юстиции / The history of the development of administrative justice
Қазақстан Республикасындағы әкімшілік жауапкершілік және
ақпараттандыру/ Административная отвественность и информатизация
в Республике Казахстан / Administrative responsibility and
informatization in the Republic of Kazakhstan
Модуль 1 Әлеуметтік заңнама / Социальное законодательство/ Social
legislation
Қазақстан Республикасының сақтандыру және кәсіпкерлік құқығы /
Страховое и предпринимательское право Республики Казахстан / Insurance
and business law of the Republic of Kazakhstan
Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы және зейнетақы заңнамасы / Право
социального обеспечения и пенсионное законодательство / The right to social
security and pension legislation
Модуль 1 Жеке тұлғаны, қоғамды қылмыстық – құқықтық қорғау

/ Уголовно – правовая защита личности, общества/ Criminal-legal
protection of the individual, society
Жеке адамды қылмыстық-құқықтық қорғау және жеке адамға қарсы
қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу. / Уголовно - правовая
защита личности и профилактика уголовных правонарушений против
личности/ Criminal-legal protection of the person and prevention of crime
of criminal offenses against the person
Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық
құқық бұзушылықтар / Общественная безопасность и уголовноправовая защита общественного порядка/ Public safety and criminal law
protection of public order
Модуль 2 Minor
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1 1 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для студентов 1 курса/ Elective

subjects for 1st year students
Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность жизнедеятельности/ Ecology and Life Safety
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Техносфера мен табиғи экожүйелер Формирование экозащитного мышления и The formation of eco-protective thinking and
қызметіндегі қауіпті және тӛтенше қауіпті способности предупреждения опасных и the ability to prevent dangerous and
жағдайларда ескерту қабілеттері және чрезвычайных
ситуаций
в emergency situations at the functioning of natural
экоқорғау ойлауды қалыптастыру
функционировании природных экосистем и ecosystems and the technosphere
техносферы
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
-экологияның, тіршілік қауіпсіздігі мен - понимать основные концепции экологии, - understand the basic concepts of ecology, life
тұрақты
дамудың
негізгі безопасности
жизнедеятельности, safety, sustainable development; social and
тұжырымдамаларын,
антропогендік устойчивого
развития;
социально- environmental consequences of anthropogenic
қызметтің
әлеуметтік-экологиялық экологические последствия антропогенной activities;
салдарын түсіну;
деятельности;
- apply the studied patterns of development and
- олардың жай-күйінің қауіпті деңгейінің - применять изученные закономерности stability of natural and man-made systems to
туындауының алдын алу үшін табиғи және развития и устойчивости природных и prevent the occurrence of a dangerous level of
техногендік жүйелердің дамуы мен техногенных систем для предупреждения their condition
орнықтылығының
зерделенген возникновения
опасного
уровня
их - assess the negative impact of realized and
заңдылықтарын қолдану;
состояния;
potential hazards and their levels, risks of
- іске асырылған және ықтимал қауіптердің - оценивать негативное воздействие anthropogenic activities;
теріс әсерін және олардың деңгейлерін, реализованных
и
потенциальных - plan measures to improve the safety of the
антропогендік
қызмет
тәуекелдерін опасностей
и
их
уровни,
риски technosphere;
бағалау;
антропогенной деятельности;
- have the skills of independent work, teamwork,
- техносфераның қауіпсіздігін арттыру - планировать мероприятия по повышению decision-making, critical thinking, the use of
бойынша іс - шараларды жоспарлау;
безопасности техносферы;
digital
and
information
and
computer
-ӛз бетінше жұмыс істеу, командада жұмыс - обладать навыками самостоятельной
technologies, working with information.
істеу, шешім қабылдау, сыни ойлау, работы, работы в команде, принятия
цифрлық және ақпараттық-компьютерлік решений, критического мышления,
технологияларды қолдану, ақпаратпен применения цифровых и информационно8

жұмыс істеу дағдыларына ие болу.

компьютерных технологий, работы с
информацией.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Аутэкология. Демэкология. Синэкология. Аутэкология. Демэкология. Синэкология. Autecology. Demecology. Synecology.
Биосфера-ноосфералық
концепциясы. Биосферно-ноосферная
концепция. Biosphere-noosphere concept. Natural resources
Табиғи ресурстары және оларды тиімді Природные ресурсы и рациональное and environmental management. Current global
пайдалану. Қазіргі жаһанды экологиялық природопользование.
Глобальные environmental problems, current social and
және әлеуметтік -экологиялық мәселелер. экологические и социально-экологические environmental problems. Environment and
Қоршаған орта және тұрақты даму. проблемы современности. Окружающая sustainable development. Kazakhstan on the
Қазақстан тұрақты даму жолында. Жасыл среда и устойчивое развитие. Казахстан на way to sustainable development. Green economy.
экономика.
Қолайлы
тәуекелдің пути к устойчивому развитию. Зеленая The concept of acceptable risk. Classification
концепциясы. Қауіпті
және зиянды экономика. Концепция приемлемого риска. of dangerous and harmful factors.
факторлардың
жіктелуі.
Тӛтенше Классификация опасных и вредных The order of actions in emergency situations.
жағдайлар кезіндегі іс-қимылдар реттігі
факторов.
Порядок
действий
при
чрезвычайных ситуациях
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жокушева З.Г
Кожевников С.К.
Кожевников С.К.
Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы права и антикоррупционной культуры / Basics of Law and AntiCorruption Culture
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Сформировать систему правовых знаний и To form a system of legal knowledge and civil
бойынша құқықтық білім мен азаматтық гражданской позиции по противодействию position on combating corruption.
ұстаным жүйесін қалыптастыру.
коррупции.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
-Қазақстанның қолданыстағы
понимать
основные
положения - understand the main provisions of the current
заңнамасының
негізгі
ережелерін, действующего
законодательства legislation of Kazakhstan, the system of public
Мемлекеттік
басқару
органдарының Казахстана,
систему
органов administration, as well as the essence, causes and
жүйесін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа государственного управления, а также measures to combat corruption;
қарсы іс-қимылдың мәнін, себептері мен сущность,
причины
и
меры - analyze events and actions from the point of
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шараларын түсінетін болады;
противодействия коррупции;
view of law,
-оқиғалар мен әрекеттерді заң
- анализировать события и действия с точки - apply regulations as well as to strengthen spiritual
тұрғысынан талдайды;
зрения права,
and moral mechanisms for prevention of
-нормативтік актілерді қолдану,
- применять нормативные акты, а также corruption;
сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын задействовать
духовно-нравственные - possess the skills of conducting legal analysis of
алудың рухани-адамгершілік тетіктерін механизмы предотвращения коррупции;
various documents, skills of improving the antiқолданады;
- владеть навыками ведения правового corruption culture;
-меңгеруі тиіс: түрлі құжаттарға құқықтық анализа различных документов, навыками - apply legal knowledge against corruption in their
талдау жүргізу дағдылары, сыбайлас совершенствования
антикоррупционной life activities;
жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру культуры;
- know the essence of corruption and the reasons
дағдылары;
- применять в своей жизнедеятельности for its origin; the measure of moral and legal
-ӛз ӛмірінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы правовые знания против коррупции;
responsibility for corruption offenses;
құқықтық білімді қолдану;
- знать сущность коррупции и причины еѐ - to implement the values of moral consciousness
-білуге тиіс: сыбайлас жемқорлықтың мәні происхождения;
меру
морально- and follow moral norms in everyday practice; to
және оның пайда болу себептері; сыбайлас нравственной и правовой ответственности work to increase the level of anti-corruption culture
жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін за коррупционные правонарушения;
among young people.
моральдық-адамгершілік және құқықтық - реализовывать ценности морального
жауапкершілік шаралары;
сознания и следовать нравственным нормам
-меңгеруі
керек:
моральдық
сана в повседневной практике; работать над
құндылықтарын іске асыру және күнделікті повышением уровня антикоррупционной
практикада
адамгершілік
нормаларын культуры в молодежной среде.
ұстану;
жастар
арасында
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін
арттыру бойынша жұмыс жасау.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары Основные понятия и категории государства Basic concepts and categories of state and law.
мен категориялары. Құқықтық қарым- и права. Правовые отношения. Основы legal relations. Fundamentals of the Constitutional
қатынастар. ҚР конституциялық құқығының конституционного права РК. Основы law of the Republic of Kazakhstan. Fundamentals
негіздері. ҚР Әкімшілік және қылмыстық административного и уголовного права РК. of administrative and criminal law of the Republic
құқық негіздері. ҚР Азаматтық құқық Основы гражданского права РК.
of Kazakhstan. fundamentals of civil law of the
негіздері.
Теоретико-методологические
основы republic
of
kazakhstan.
theoretical
and
"Сыбайлас
жемқорлық"
ұғымының понятия «коррупции». Совершенствование methodological foundations of the concept of
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теориялық-әдіснамалық негіздері. Сыбайлас социально-экономических
отношений "corruption". improvement of socio-economic
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шарты казахстанского общества как условия relations of the kazakh society as a condition for
ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік- противодействию
коррупции. combating corruption. psychological features of the
экономикалық қатынастарын жетілдіру. Психологические особенности природы nature of corrupt behavior. formation of an antiСыбайлас
жемқорлық
мінез-құлық коррупционного поведения. Формирование corruption culture. Interaction of the state and
табиғатының психологиялық ерекшеліктері. антикоррупционной
культуры. public organizations in the fight against corruption.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті Взаимодействие
государства
и
қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлыққа общественных
организаций в вопросах
қарсы іс-қимыл мәселелерінде мемлекет пен противодействия коррупции.
қоғамдық ұйымдардың ӛзара іс-қимылы.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Байтасова М.Ж.
Аубакирова З.Б.
Aubakirova Z. B.Экономика және кәсіпкерлік негіздері/ Основы экономики и предпринимательства/ Basics of economics and business
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Cалауатты
экономикалық
ойды, Формирование
экономического
образа Formation of an economic way of thinking,
бәсекелестік ортада
кәсіпорындардың мышления, теоретических и практических theoretical and practical skills of organization of
табысты
кәсіпкерлік
қызметін навыков
организации
успешной successful entrepreneurial activity of enterprises in
ұйымдастырудың
теориялық
және предпринимательской
деятельности a competitive environment
тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.
предприятий в конкурентной среде
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты аяқтағаннан кейін студенттер
После завершения курса обучающиеся
After successful completion of the course,
меңгереді
будут
students will be
- қазіргі заманғы экономика принциптері понимать
принципы
и
законы - understand the principles and laws of the
мен заңдылықтардың қызмет етілуін, функционирования
современной functioning of the modern economy, economic
экономикалық категориялар, микро және экономики,
экономические
категории, categories, conceptual apparatus at the micro and
макродеңгейдегі
ұғымдық
аппаратты понятийный
аппарат
на
микро- и macro levels;
түсінеді;
макроуровнях;
- analyze the economic situation;
- экономикалық жағдайды талдайды;
- анализировать экономическую ситуацию;
- identify the basic processes of a particular type of
- кәсіпкерлік қызметтің осы немесе басқа - выделять базовые процессы того или business activity;
түрлерінің базалық процестерін белгілейді;
иного
вида
предпринимательской - give a description of the success of
- табысты кәсіпкерлік қызметіне мінездеме деятельности;
entrepreneurial activity;
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береді;
- бизнес-жоспарды құрады және ұсынады;
- алған білімдерін пайдалы кәсіпкерлік
қызмет үшін қолданады;
- кәсіпкерлік қызметті экономикалық және
әлеуметтік басқару саласында дұрыс шешім
қабылдай алады.

- давать характеристику успешности
предпринимательской деятельности;
- составлять и презентовать бизнес-планы;
- применять полученные знания для
построения
прибыльной
предпринимательской деятельности
-принимать правильные решения в области
экономического и социального управления
предпринимательской деятельности

- create and present business plans;
- apply the acquired knowledge to build a
profitable business activity
-make the right decisions in the field of economic
and social management of business activities

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Экономика қызмет етуінің іргелі мәселелері. Фундаментальные
проблемы Fundamental problems of the functioning of the
Капитал. Сұраныс пен ұсыныс нарығы. функционирования экономики. Капитал. economy. Capital. Market supply and Demand.
Бәсекелестік және монополия. Кәсіпкерлік: Рынок Спрос и предложение. Конкуренция Competition and monopoly. Entrepreneurship: the
түсінігі, мәні, негізгі түрлері және и монополия.
Предпринимательство: concept, essence, main types and forms of
ұйымдастыру нысандары.
Кәсіпкерлік понятие, сущность, основные виды и формы organization. Risks in business activities. Trade
қызметтегі
тәуекелдер.
Коммерциялық организации. Риски в предпринимательской secrets and ways to protect them. Financing of
құпия және оны қорғау тәсілдері. деятельности. Коммерческая тайна и business activities. Culture and ethics of
Кәсіпкерлік
қызметті
қаржыландыру. способы ее защиты. Финансирование entrepreneurship.
Кәсіпкерлік мәдениеті және этикасы.
предпринимательской
деятельности.
Культура и этика предпринимательства.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Баязитова И.А.
Нурахметова Г.С.
Баязитова И.А.
Көшбасшылық негіздері / Основы лидерства / Basics of Leadership
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
студенттердің кӛшбасшылық қасиеттерді, овладение студентами методологией и mastering the methodology and practice of
стильдерді, кәсіпорын, аймақ және жалпы практикой
эффективного
управления effective management of people's behavior and
ел деңгейінде әсер ету әдістерін тиімді поведением и взаимодействием людей interaction by effective use of leadership qualities,
пайдалану арқылы адамдардың мінез- путем
эффективного
использования styles, methods of influence at the level of the
құлқын және ӛзара әрекеттесуін тиімді лидерских качеств, стилей, методов влияния enterprise, region and country as a whole
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басқару
меңгеру

әдістемесі

мен

практикасын на уровне предприятия, региона и страны в
целом
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
- басқарудың барлық деңгейлеріндегі - понимать сущность и методы научного - understand the essence and methods of the
ұйымдардағы кӛшбасшылық мәселелерін подхода к теоретическому и практическому scientific approach to the theoretical and practical
теориялық және практикалық шешуге решению проблем лидерства в организациях solution of leadership problems in organizations at
ғылыми кӛзқарастың мәні мен әдістерін на всех уровнях управления;
all levels of management;
түсіну;
-использовать основные теории лидерства и - use the basic theories of leadership and power to
- басқарушылық міндеттерді шешу үшін власти для решения управленческих задач;
solve management problems;
кӛшбасшылық
пен
биліктің
негізгі - критически оценивать личные достоинства - critically evaluate personal strengths and
теорияларын қолдану;
и недостатки;
weaknesses;
- жеке басының артықшылықтары мен - работать в коллективе; анализировать - work in a team; analyze socially significant
кемшіліктерін сыни бағалау;
социально значимые проблемы и процессы, problems and processes, effectively organize group
- ұжымда жұмыс істеу; әлеуметтік маңызды эффективно организовать групповую работу work based on knowledge of the processes of
мәселелер мен үдерістерді талдау, топтық на основе знания процессов групповой group dynamics and the principles of team
динамика үдерістерін және команданы динамики и принципов формирования formation;
қалыптастыру қағидаттарын білу негізінде команды;
- analyze and design interpersonal, group and
топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру;
анализировать
и
проектировать organizational communications;
тұлғааралық,
топтық
және межличностные,
групповые
и - possess business communication skills; diverse
ұйымдастырушылық коммуникацияларды организационные коммуникации
management styles depending on different
талдау және жобалау
- обладать навыками делового общения; situations; methods and techniques for studying
- іскерлік қарым-қатынас дағдыларына ие многообразными стилями управления в leadership qualities, technologies for developing
болу; әр түрлі жағдайларға байланысты зависимости от различных ситуаций; leadership abilities
басқарудың алуан түрлі стильдеріне ие методами и методиками исследования
болу; кӛшбасшылық қасиеттерді зерттеу лидерских качеств, технологиями развития
әдістері мен әдістемелеріне, кӛшбасшылық лидерских способностей
қабілеттерді дамыту технологияларына ие
болу
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Кӛшбасшылықтың табиғаты мен мәні. Природа и сущность лидерства. Лидерство и The nature and essence of leadership. Leadership
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Кӛшбасшылық
және
менеджмент. менеджмент. Традиционные концепции and management. The traditional concept of
Кӛшбасшылықтың дәстүрлі концепциялары. лидерства.
Инновационные
концепции leadership. The innovative concept of leadership.
Кӛшбасшылықтың
инновациялық лидерства.
Группы,
команды
и groups, teams, and team building. The
концепциялары. Топтар, командалар және командообразование. Развитие лидера.
development of a leader. leadership in
команда құру. Кӛшбасшының дамуы.
Лидерство при осуществлении изменений. implementing change. The issue of leadership.
Ӛзгерістерді
жүзеге
асыру
кезіндегі Проблемы лидерства.
кӛшбасшылық. Кӛшбасшылық мәселелері.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Есімхан Г.Е.
Тобылов К.Т.
Тобылов К.Т.
Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы / Всеобщая история государства и права / History of state and law of foreign countries
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
формирование знаний по становлению и эволюции
государственных и правовых институтов стран,
оказавших наибольшее воздействие на мировую
практику генезиса и развития правовых процессов и
явлений.

formation of knowledge on the becoming and
құқықтық процестер мен құбылыстардың
evolution of state and legal institutions of countries
генезисі
мен
дамуының
әлемдік
that have had the greatest impact on the world
практикасына барынша әсер еткен
practice of the genesis and development of legal
елдердің мемлекеттік және құқықтық
processes and phenomena.
институттарының
қалыптасуы
мен
эволюциясы
жӛнінде
білімді
қалыптастыру
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
мемлекет
пен
құқықтың
даму
заңдылықтарын, мемлекеттің түрлері мен
нысандарын біледі;
- шет елдер мен Ресейдің тарихи
ескерткіштеріне
құқықтың
негізгі
нормаларын,
әр
тарихи
кезеңдегі
қоғамның құқықтық мәдениетінің жалпы
деңгейін біледі;
- мемлекет пен құқық дамуының негізгі
тарихи кезеңдерін анықтайды;
- шетелдік және ресейлік мемлекеттіліктің
және қоғамдағы құқықтық қатынастардың
бүкіл
тарихында
болған
маңызды
процестерді түсінуге шығармашылық
тұрғыдан қарай біледі:
- тарихи-құқықтық құжаттық материалды
ғылыми талдаудың қажетті тәсілдерін
меңгереді;
- тарихи-құқықтық ғылымдардың алған
білімдері мен әдістерін кәсіби қызметте
пайдалану қолдану.

После успешного завершения курса обучающиеся
будут
-знать закономерности развития государства и права,
типы и формы государства;
- знать основополагающие нормы права историческим
памятникам зарубежных стран и России, общий
уровень правовой культуры общества каждого
исторического периода;
-определять основные исторические этапы развития
государства и права.:
- творчески подходить к осмыслению важнейших
процессов, происходивших на протяжении всей
истории зарубежной и российской государственности
и правовых отношений в обществе:
- владеть необходимыми приѐмами научного анализа
историко-правового документального материала;
- использовать полученные знания и методы историкоправовых наук в профессиональной деятельности,
исследовательской работе.

After successful completion of the
course, students will be
- to know the laws of the development of
the state and law, the types and forms of
the state;
- to know the fundamental norms of law
for historical monuments of foreign
countries and Russia, the general level of
legal culture of the society of each
historical period;
- to determine the main historical stages
of the development of the state and law.:
- to be able to creatively approach the
understanding of the most important
processes that have taken place
throughout the history of foreign and
Russian statehood and legal relations in
society;
- to possess the necessary techniques of
scientific analysis of historical and legal
documentary material;
- to possess the skills of using the
acquired knowledge and methods of
historical and legal sciences in
professional activities and research work
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Ежелгі дүниежүзілік және Ортағасыр Государство и право Древнего мира и средневековья. State and Law of the Ancient World and
мемлекеті мен құқығы. Ежелгі Мысыр Особенности возникновения и развития государства и the Middle Ages. Features of the origin
мемлекеті
мен
құқығының
даму права Древнего Египта. Особенности возникновения и and development of the state and law of
ерекшеліктері. Ежелгі Вавилон мемлекеті развития государства и права Древнего Вавилона. Ancient Egypt. Features of the origin and
мен құқығының даму ерекшеліктері. Особенности возникновения и развития государства и development of the state and law of
Ежелгі Үнді мемлекеті мен құқығының права Древней Индии. Развитие государства и права в Ancient Babylon. Features of the origin
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даму ерекшеліктері.
Ежелгі Қытай
мемлекеті
мен
құқығының
даму
ерекшеліктері. Ежелгі Грекия мемлекеті
мен құқығы. Ежелгі Рим мемлекетінің
пайда болуымен дамуы. Франк мемлекеті
мен құқығының пайда болуы және дамуы.
Франциядағы феодалдық мемлекет пен
құқық.
Халықаралық бұқаралық құқық.
Байтасова М.Ж.

Древнем Китае. Государство и право Древней Греции.
Возникновение и развитие государства в Древнем
Риме. Возникновение и развитие франкского
государства и права. Государство и право феодальной
Франции.

and development of the state and law of
Ancient India. The development of the
State and law in Ancient China. State
and Law of Ancient Greece. The origin
and development of the state in Ancient
Rome. The emergence and development
of the Frankish State and law. The state
and the right of feudal France,

Постреквизиттері / Постреквизиты
Международное публичное право.

Public international law.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Данекенова А.Б.
Danekenova A. B.

Латын тілі / Латинский язык / Latin language
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Рим құқығы туралы қиын емес түпнұсқалық Усвоение
грамматического
и Аssimilation of the grammatical and lexical
мәтіндерді аудару үшін грамматикалық және лексического минимума, необходимого minimum necessary for reading and translating
лексикалық
минимумды меңгеру;
заң для чтения и перевода несложных simple original texts according to Roman law;
әдебиетінде
кездесетін
латын
құқықтық подлинных текстов по Римскому праву; study of Latin legal terminology used in legal
терминологиясын зерттеу; заң практикасында изучение
латинской
юридической practice and found in legal literature.
қолданылатын және заң әдебиетінде кездесетін терминологии,
употребляющейся
в
латын құқықтық терминологиясын зерттеу.
юридической практике и встречающейся
в юридической литературе.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- латын грамматикасына назар аударып, латын
сӛздерінің, мақал-мәтелдердің, қанатты сӛздер
мен сӛз тіркестерінің қажетті минимумын біледі
(жатқа 100 мақал);
- мәтіндегі мағынасы бойынша логикалық-

После завершения курса обучающиеся
будут
ориентироваться в латинской
грамматике,
знать
необходимый
минимум латинских слов, пословиц,
поговорок, крылатых слов и выражений
(наизусть 100 пословиц);
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After successful completion of the course,
students will be
- navigate Latin grammar, know the required
minimum of Latin words, proverbs, sayings,
winged words and expressions (100 proverbs by
heart);
- analyze and build logical and grammatical

грамматикалық байланыстарды түзейді және
талдайды;
оқытылған
курс
аясында
ұғымдықтерминологиялық аппаратты меңгерді;
- сӛздің грамматикалық категориялары мен
сӛзжасамдық құрылымын меңгерді;
- Ежелгі Рим дәуірінің құқықтық және тарихимәдени мәнмәтінін меңгерді.

- анализировать и выстраивать по смыслу connections in the text according to the meaning;
логико-грамматические связи в тексте;
- master the conceptual and terminological
- владеть понятийно-терминологическим apparatus within the framework of the course
аппаратом в рамках изученного курса;
studied;
- владеть грамматическими категориями - master the grammatical categories and wordи
словообразовательной
структурой formation structure of the word;
слова;
- possess the legal and historical and cultural
- владеть правовым и историко- context of the ancient Roman era.
культурным контекстом эпохи античного
Рима.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Ағылшын тілі
Иностранный язык
Foreign language
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Латын тілі мен қазіргі заманғы құқықтану. Латын Латинский
язык
и
современная Latin language and modern jurisprudence. The
тілінің грамматикалық жүйесі: зат есім, етістік, юриспруденция. Грамматическая система grammatical system of the Latin language:
супин,
перфект.
Латын
құқықтық латинского
языка:
склонение declension of nouns, verb tenses, supin, perfect,
терминологиясы, мақал-мәтелдер.
существительных, времена глаголов, subjunctive mood. Latin legal terminology,
супин,
перфект,
сослагательное expressions and proverbs.
наклонение. Латинская юридическая
терминология, выражения и пословицы.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Медетова Э.Б.
Медетова Э.Б.
Medetova E.B.

17

2 2 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер /

Элективные дисциплины для студентов 2 курса
Құқық қорғау орғандары / Правоохранительные органы/ Law enforcement authorities
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
құқық қорғау органдарының негізгі бағыттары, формирование системы знаний об основных systems of knowledge about the main
ӛкілеттіктері мен міндеттері, олардың бір- направлениях,
полномочиях
и
задачах directions, powers and tasks of law
бірімен және басқа да мемлекеттік органдармен деятельности правоохранительных органов, их enforcement
agencies,
their
ӛзара іс-қимыл жасауы туралы жүйелі білім взаимодействии друг с другом и иными органами interaction with each other and other
қалыптастыру.
государства.
state bodies.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
- know the functions of law
Курсты аяқтағаннан кейін білімалушылар После завершения курса обучающиеся будут:
меңгереді:
знать
функции
правоохранительной enforcement and the system of law
- құқық қорғау саласының қызметін және құқық деятельности и систему правоохранительных enforcement agencies
қорғау жүйесін біледі;
органов
- interpret the legal norms on the
- құқық қорғау органдарының қызметі толковать правовые нормы, посвященные system, structure and content of the
жүйесінің
мәселелеріне
арналған
заң, вопросам системы, структуры и содержания activities of law enforcement
құрылымы мен мазмұнын түсіндіреді, құқық деятельности
правоохранительной
органов, agencies, apply the law to resolve
қорғау саласында қақтығыстарды шешу үшін применять закон для решения конфликтных conflict situations in the field of law
заңды қолданады;
ситуаций
в
сфере
правоохранительной enforcement;
-қазіргі қоғамға тән кең ауқымды деструктивті деятельности;
- navigate the large-scale destructive
саяси экономикалық процестерді, және тікелей -ориентироваться в масштабных деструктивных political and economic processes
криминологиялық мәнін басшылыққа алады;
политико-экономических
процессах, inherent in modern society, and have
- құқық қорғау органдарының қызметі туралы свойственных
современному
обществу,
и a direct criminological significance
нормативті-құқықтық актілерді талдау, ақпарат имеющих непосредственное криминологическое
алу үшін іздену жұмыстарын жүргізе асырады
значение
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Мемлекет және құқық теориясы
Теория государства и права
Theory of State and law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
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«ҚР Құқық қорғау органдары» курсының пәні,
міндеттері және оның заң пәндері жүйесіндегі
орны. Мемлекеттің құқық қорғау қызметінің
жалпы сипаттамасы, құқық қорғау қызметін
жүзеге асыратын органдар (соттар, ұлттық
қауіпсіздік органдары, адвокатура, нотариат).
Құқық қорғау органдарының түрлері. Қазақстан
Республикасының Құқық қорғау органдары
жүйесінің негізгі заңнамалық кӛздерінің
сипаттамасы. Құқық қорғау қызметі: түсу, ӛту
және
тоқтату.
Құқық
қорғау
қызметі
қызметкерлерінің мәртебесі, құқықтары мен
міндеттері. ҚР Ішкі істер органдары. ҚР ІІОның бірыңғай жүйесі, негізгі міндеттері,
кадрлық құрамы.

Предмет, задачи курса «Правоохранительные
органы РК» и его место в системе юридических
дисциплин.
Общая
характеристика
правоохранительной деятельности государства,
органы осуществляющие правоохранительную
деятельность (суды, органы национальной
безопасности, адвокатура, нотариат). Виды
правоохранительных органов. Характеристика
основных законодательных источников системы
правоохранительных
органов
Республики
Казахстан.
Правоохранительная
служба:
поступление, прохождение и прекращение.

The subject, objectives of the course
"Law Enforcement agencies of the
Republic of Kazakhstan" and its
place in the system of legal
disciplines. General characteristics of
the law enforcement activities of the
state, the bodies that carry out law
enforcement
activities
(courts,
national security agencies, the bar,
the notary public). Types of law
enforcement agencies. Characteristics
of the main legislative sources of the
system of law enforcement agencies
of the Republic of Kazakhstan. Law
Enforcement Service: admission,
passage, and termination.

Постреквизиттері / Постреквизиты
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс Уголовно-процессуальное право Республики Criminal procedure law of the
жүргізу құқығы/Криминалистика
Казахстан/Криминалистика
Republic of Kazakhstan/Forensic
science
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Екінші тілде
На втором языке
In a second language
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Шалгимбаев М.Х.
Досмагамбетова Э.М.
Tastanov A.M.
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы / Административное право Республики Казахстан / Administrative law of the Republic
of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Қазақстан Республикасының әкімшілік формирование знаний и практических formation of knowledge and practical skills in the
құқық нормаларын қолдану білімі мен навыков
применения
норм application of the norms of administrative law of the
практикалық дағдыларын қалыптастыру. административного права Республики Republic of Kazakhstan.
Казахстан.
19

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course, students
білімалушылар
обучающиеся будут
will be
- Қазақстан Республикасының әкімшілік руководствоваться
нормативными - to be guided by the normative acts regulating the
құқық институтын реттейтін нормативтік актами,
регулирующими
институт institute of administrative law of the Republic of
актілерді басшылыққа алады;
административного права Республики Kazakhstan;
- қолданыстағы әкімшілік заңнаманы Казахстан;
- to be guided by the current administrative
басшылыққа алады;
-ориентироваться
в
действующем legislation;
- кәсіби қызметін жүзеге асыруда административном законодательстве;
- to apply the norms of administrative law in the
әкімшілік құқық нормаларын қолданады; -применять нормы административного implementation of professional activities;
- әкімшілік құқық нормалары негізінде права
при
осуществлении - to correctly state the legal position on the basis of
құқықтық
кӛзқарасты
сауатты профессиональной деятельности;
the norms of administrative law;
баяндайды;
-грамотно
излагать
юридическую - to analyze the legal situation and legal acts;
- құқықтық жағдайлар мен құқықтық позицию
на
основе
норм - to prepare procedural and other forms of documents
актілерді талдайды;
административного права;
related to the field of relations regulated by
- әкімшілік құқық саласына тиісті -анализировать правовые ситуации и administrative law.
қатынастармен
реттелетін правовые акты;
процессуалдық және ӛзге құжаттар -составлять процессуальные и иные
нысандарын
құрастыру
дағдысын формы документов, относящихся к
меңгерді.
области
отношений,
регулируемых
административным правом.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Теория
государства
и
права, Theory of State and law, Constitutional Law of the
Конституциялық құқығы.
Конституционное право РК.
Republic of Kazakhstan.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
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ҚР
әкімшілік
құқығына
кіріспе.
Азаматтың
әкімшілік-құқықтық
мәртебесі.
Атқарушы
билік
органдарының
әкімшілік-құқықтық
мәртебесі. Мемлекеттік қызметшілердің
әкімшілік-құқықтық
мәртебесі.
Кәсіпорындардың,
ұйымдардың,
мекемелердің
әкімшілік-құқықтық
мәртебесі. Атқарушы билікті жүзеге
асырудың
әкімшілік-құқықтық
нысандары. ҚР әкімшілік жауапкершілік.
Әкімшілік-процессуалдық
қызмет.
Мемлекеттік
басқару
саласындағы
заңдылықты бақылау және қадағалау.
Әкімшілік-құқықтық
режимдер.
Экономика аясын әкімшілік-құқықтық
реттеу.

Введение в административное право РК.
Административно-правовой
статус
гражданина. Административно-правовой
статус органов исполнительной власти.
Административно-правовой
статус
государственных
служащих.
Административно-правовой
статус
предприятий, учреждений, организаций.
Административно-правовые
формы
реализации
исполнительной
власти.
Административная ответственность в РК.
Административно-процессуальная
деятельность. Контроль и надзор за
законностью в сфере государственного
управления.

Introduction to the Administrative Law of the
Republic of Kazakhstan. Administrative and legal
status of a citizen. Administrative and legal status of
executive authorities. Administrative and legal status
of civil servants. Administrative and legal status of
enterprises, institutions, organizations. Administrative
and legal forms of implementation of executive
power. Administrative responsibility in the Republic
of Kazakhstan. Administrative and procedural
activities. Control and supervision of the rule of law
in the field of public administration.

Постреквизиттері / Постреквизиты
Мемлекеттік қызмет және басқару, Государственная служба и управление, Civil service and management, Administrative and
Қазақстан Республикасында кӛші – Административно-правовое
legal regulation of migration in the Republic of
қонды әкімшілік құқықтық реттеу, регулирование миграции в Республике Kazakhstan, Administrative process, Administrative
Әкімшілік процесс, Әкімшілік құқық Казахстан, Административный процесс, offenses
бұзушылық
Административные правонарушения
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жумабаева А.М.
Жусупова Г.Б.
Zhusupova G. B.
Қазақстан Республикасының еңбек құқығы / Трудовое право Республики Казахстан / Labour law of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Еңбек
қатынастарын
және
еңбек Приобретение навыков правоприменения в Acquisition of law enforcement skills in the
қатынастарымен тікелей байланысты ӛзге де, регулировании трудовых отношений и иных, regulation of labour relations and other,
жұмыскер мен жұмыс берушінің құқықтары непосредственно связанных с трудовыми, directly related to labour, aimed at
21

мен мүдделерін қорғауға бағытталған құқық направленных на защиту прав и интересов protecting the rights and interests of the
қолдану дағдыларын меңгеру.
работника и работодателя.
employee and employer.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После завершения курса обучающиеся
After successful completion of the course,
білімалушылар
будут
students will be
- Қазақстан Республикасының және БЭЖ - ориентироваться в действующем трудовом - to be guided in the current labor legislation
елдерінің қолданыстағы еңбек заңнамасына законодательстве РК и стран ЕЭС. Различать of Kazakhstan and the EEC countries.
бағдарлану. Оны әртүрлі ӛмірлік жағдайларда особых ситуациях (режим ЧП, карантин, Distinguish between special situations
(ТЖ режимі, карантин, локдаун), сондай-ақ локдаун), а также для различных категорий (emergency mode, quarantine, lockdown), as
азаматтардың әртүрлі санаттары үшін қолдану граждан.
well as for different categories of citizens.
ерекшеліктерін ажырата біледі;
- анализировать и толковать правовые нормы - to analyse and interpret the legal norms of
- қолданыстағы еңбек құқығының құқықтық действующего енности его применения в the validity of its application in various
нормаларын талдайды және түсіндіреді. различных жизненн трудового права;
aspects of labour law. Draw up collective
Ұжымдық және еңбек шарттарын құру. -составлять коллективный и трудовой and
employment
contracts.
Apply
Алынған білімді практикалық жағдайларды договоры;
knowledge to practical situations.
шешуде қолданады;
-применять получаемые знания при решении - interpret legal information on the
- Қазақстанның ДСҰ-ға және БЭЖ-ге практических ситуаций.
organization of personal labor to create the
мүшелігі жағдайында еңбек қатынастары - интерпретировать правовую информацию об necessary legal conditions aimed at
тараптары
мүдделерінің
теңгеріміне, организации личного труда по созданию achieving the balance of interests of the
әлеуметтік тұрақтылыққа қол жеткізуге необходимых
правовых
условий, parties to labor relations, social stability, in
бағытталған қажетті құқықтық жағдайлар направленных на достижение баланса the conditions of Kazakhstan's membership
жасау бойынша жеке еңбекті ұйымдастыру интересов сторон трудовых отношений, in the WTO and the EEC.
туралы құқықтық ақпаратты түсіндіре алады. социальной
стабильности,
в
условиях
членства Казахстана в ВТО и ЕЭС.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Мемлекет және құқық теориясы
Теория государства и права
Theory of state and law
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
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Еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдісі.
Қазақстан Республикасы еңбек құқығының
қағидалары. Еңбек құқығының субъектілері.
Әлеуметтік әріптестік. Ұжымдық шарт. Еңбек
шарты. Жұмыс уақыты және тынығу уақыты.
Жалақы. Қызметкерлерге кепілдіктер беру
мен ӛтемақылар тӛлеу. Еңбекті қорғау. Еңбек
даулары. Халықаралық еңбек құқығы.
Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы құқық
саласы ретінде, басқа құқық салаларынан
айырмашылығы. Әлеуметтік қамсыздандыру
құқығы жӛніндегі шараларды қаржыландыру.

Понятие, предмет, метод трудового права.
Принципы трудового права Республики
Казахстан. Субъекты трудового права.
Социальное
партнерства.
Коллективный
договор. Трудовой договор. Рабочее время и
время отдыха. Заработная плата. Гарантии и
компенсационные
выплаты
работникам.
Охрана
труда.
Трудовые
споры.
Международное трудовое право. Правовое
регулирование труда странах ближнего и
дальнего зарубежья.

Concept, subject, method of labour law.
Principles of labour law of the Republic of
Kazakhstan. Subjects of labour law. Social
partnerships.
Collective
bargaining
agreement. Employment contract. Working
and rest time. Wages. Guarantees and
compensation payments to employees.
Labour safety. Labor disputes. International
labour law. Legal regulation of labor in
countries near and far abroad.

Постреквизиттері / Постреквизиты
Қазақстан Республикасының азаматтық іс Гражданское
процессуальное
право Civil procedural law of the Republic of
жүргізу құқығы; Қазақстан Республикасының Республики Казахстан Земельное право Kazakhstan/ Land law of the Republic of
жер құқығы
Республики Казахстан /
Kazakhstan
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
Ағылшын тілінде
На английском языке
In English
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Тажибаева А.Х.
Симинин Ю.Г.
N. Korytnikova
Мемлекеттік қызмет және басқару / Государственная служба и управление / Civil service and management
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
мемлекеттік қызмет саласындағы басқару
овладение основами и навыками управления mastering the basics and skills of management in
негіздері мен дағдыларын меңгеру
в сфере государственной службы
the field of public service
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут
students will be
- Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік - руководствоваться нормативными актами, - to be guided by the regulations governing the
қызмет институтын реттейтін нормативтік регулирующими институт государственной institution of public service in the Republic of
актілерді басшылыққа алады;
службы в Республике Казахстан;
Kazakhstan;
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- мемлекеттік қызметке кіру және ӛткеру
тәртібін біледі;
- мемлекеттік қызметшілердің құқықтық
мәртебесінің ерекшеліктерін біледі;
- мемлекеттік қызметте ӛз мансабын
жоспарлайды;
- ҚР заңнамасымен қойылатын этикалық
талаптарды сақтайды;
мемлекеттік
қызмет
саласында
қалыптасқан жағдайларды сауатты бағалау
және
ӛз кӛзқарасын логикалық түрде
білдіреді;
- мемлекеттік қызмет саласында жүргізіліп
жатқан реформалардың маңыздылығын
түсінеді.

- знать порядок поступления и прохождения
государственной службы;
- знать особенности правового статуса
государственных служащих;
-планировать
свою
карьеру
на
государственной службе;
-соблюдать
этические
требования,
предъявляемые законодательством РК;
- грамотно оценивать сложившиеся ситуации
в сфере государственной службы и логически
выражать свою точку зрения;
- понимать значимость проводимых реформ
в области государственной службы.

- to know the order of admission and passage of
public service;
- to know the specifics of the legal status of civil
servants;
- to plan your career in public service;
- to comply with the ethical requirements of the
legislation of the Republic of Kazakhstan;
- to competently assess the current situation in the
field of public service and logically express your
point of view;
- to understand the significance of the ongoing
reforms in the field of public service.

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан
Республикасының Конституционное
право
Республики Constitutional law of the Republic of Kazakhstan,
Конституциялық
құқығы,
Қазақстан Казахстан,
Административное
право Administrative law of the Republic of Kazakhstan
Республикасының әкімшілік құқығы
Республики Казахстан
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
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Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік
қызмет
және
басқару
ұғымы
мен
қағидалары. Мемлекеттік қызметшілердің
мәртебесі
және
олардың
құқықтық
кепілдіктері. Мемлекеттік қызметке кіру.
"А" корпусының әкімшілік лауазымына
орналасу ерекшеліктері. "Б" корпусының
әкімшілік
лауазымына
орналасу
ерекшеліктері. Қазақстан Республикасы
мемлекеттік
қызметшілерінің
кәсіптік
бейімделуі. Мемлекеттік қызметті ӛткеру.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
қызметшілерінің еңбегін ынталандыру.
ҚР әділет органдарының жүйесі

Екінші тілде
Байтасова М.Ж.

Понятие и принципы государственной
службы и управления в Республике
Казахстан.
Статус
государственных
служащих и их правовые гарантии.
Поступление на государственную службу.
Особенности занятия административной
должности корпуса «А». Особенности
занятия
административной
должности
корпуса «Б». Профессиональная адаптация
государственных служащих Республики
Казахстан.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Система органов юстиции РК

The concept and principles of public service and
management in the Republic of Kazakhstan. The
status of civil servants and their legal guarantees.
Joining the civil service. Features of occupying
the administrative position of corps "A". Features
of occupying the administrative position of Corps
"B". Professional adaptation of civil servants of
the Republic of Kazakhstan.

System of justice bodies of the Republic of
Kazakhstan

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
На втором языке
In a second language
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Талтанова И.К.
Taltanova I. K.

Қазақстан Республикасының жер құқығы/ Земельное право Республики Казахстан / Land law of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Қазақстан Республикасының жер құқығын Овладение навыками и знаниями в сфере Mastering skills and knowledge in the field of
реттейтін заңнаманың негізгі теориялық изучения
основных
теоретических studying the main theoretical provisions and
ережелерін оқу және оны қолдану положений и особенностей применения features of the application of land legislation of the
ерекшеліктері саласын қалыптастыру
земельного законодательства Республики Republic of Kazakhstan
Казахстан
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар:
- зерттелетін курс шеңберіндегі құқықтық
институттардың мәнін тиісті саладағы
құқықтық құбылыстарды зерттеудің негізгі
әдістерін,
жер-құқық
саласындағы
қатынастарды реттейтін қолданыстағы
нормативтік актілерін түсінеді;
- нормативтік құқықтық актілермен жұмыс
істеу кезінде құқықтық нормаларды
талдайды және түсіндіреді;
-зерделенген тақырып шеңберінде әртүрлі
міндеттер мен жаттығуларды құрастыру
және шешу; құқықтық ұғымдармен жұмыс
істеу, арнайы заң терминологиясын
қолданады;
-Қазақстан
Республикасы
Жер
заңнамасының нормаларын ӛз бетінше
талдайды және қолданады;
теориялық
дағдыларына
сәйкес
зерделенген курс шеңберінде ұғымдықтерминологиялық аппаратты топтастыра
біледі

После завершения курса обучающиеся
будут
понимать
сущность
правовых
институтов в рамках изучаемого курса;
основные методы изучения правовых
явлений в соответствующей сфере;
действующие
нормативные
акты,
регулирующие отношения в земельноправовой сфере
- анализировать и толковать правовые
нормы при работе с нормативными
правовыми актами; составлять и решать
различные задачи и упражнения в рамках
изученной
тематики;
оперировать
правовыми
понятиями,
применять
специальную
юридическую
терминологию.
группировать
понятийнотерминологический аппарат в рамках
изученного курса в соответствии с
теоретическими
навыками
самостоятельного анализа и применения
норм
земельного
законодательства
Республики Казахстан

After successful completion of the course,
students will be
After completing the course, students will- to
understand the essence of legal institutions within
the framework of the studied course; basic methods
of studying legal phenomena in the relevant field;
current regulations governing relations in the land
legal sphere
- analyze and interpret legal norms when working
with regulatory legal acts; compose and solve
various problems and exercises within the
framework of the studied topics; operate with legal
concepts, apply special legal terminology
- to group the conceptual and terminological
apparatus within the framework of the studied
course in accordance with the theoretical skills of
independent analysis and application of the norms
of land legislation of the Republic of Kazakhstan

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының еңбек құқығы Трудовое право Республики Казахстан.
Labor law of the Republic of Kazakhstan.
Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
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Қазақстан
Республикасындағы
жер
қатынастарын құқықтық реттеу тарихы.
Жер пайдалану құқығы. Қазақстан
Республикасындағы жерге меншік құқығы
мен басқа да құқықтар. Жерді пайдалану
мен қорғауды мемлекеттік реттеу. Жерді
тиімді
пайдалану
мен
қорғауды
мемлекеттік бақылау. Жерге орналастыру,
жер мониторингі мен кадастры. Жер іс
жүргізуінің, жер іс жүргізушілік нормалар
және олардың түрлері. Ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлерді құқықтық тәртібі.

The history of legal regulation of land relations in
the Republic of Kazakhstan. Land legal relations.
Ownership and other rights to land in the Republic
of Kazakhstan. Land use right. State regulation of
land use and protection. State regulation of land use
and protection. State control over the use and
protection of land. Land management, monitoring
and land cadastre.

Қазақстан
құқығы

Financial law of the Republic of Kazakhstan

Республикасының

Екінші тілде
Тажибаева А.Х.

История
правового
регулирования
земельных отношений в РК. Земельные
правоотношения. Право собственности и
иные права на землю в РК. Право
землепользования.
Государственное
регулирование использования и охраны
земель. Государственное регулирование
использования
и
охраны
земель.
Государственный
контроль
за
использованием и охранной земель.
Землеустройство,
мониторинг
и
земельный кадастр.
Постреквизиттері / Постреквизиты
қаржы Финансовое право Республики Казахстан

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
На втором языке
In a second language
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Алдабергенова А.И.
Aldabergenova A. I.

Қылмыстық атқару құқығы / Уголовно-исполнительное право / Criminal and executive law
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Қылмыстық жазаларды орындауды және Формирование знаний в сфере уголовно- Formation of knowledge in the field of penal
сотталғандарға қатысты түзеу ықпалы исполнительного
права,
механизма enforcement law, the mechanism of correctional
шараларын құқықтық реттеуді, алдыналуды исправительного
воздействия
на influence on convicts, prevention and prevention of
және
жаңадан
қылмыстық осужденных,
профилактики
и the commission of new criminal offenses by both
құқықбұзушылықтарды
сотталғандармен предупреждения
совершения
новых convicts and other persons.
басқа да адамдардың жасамауына ықпал уголовных
правонарушений
как
ететін
механизмдер
туралы
білім осужденными, так и иными лицами.
қалыптастыру.
Оқытунәтижесі / Результаты обучения
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Курсты аяқтағаннан кейін білімалушылар
:
- адамды қылмыстық жауаптылықтан немесе
жазадан босатудың заңда кӛзделген негіздері
мен шарттарын заңды түрде сауатты
белгілейді және қолданады.

После успешного завершения курса After successful completion of the course,
обучающиеся будут:
students will be
-юридически грамотно устанавливать и - legally competent to establish and apply the
применять
предусмотренные
законом grounds and conditions provided for by law for the
основания и условия освобождения лица от release of a person from criminal liability or
уголовной ответственности или наказания.
punishment.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Мемлекет және құқық теориясы
Теория государства и права
Theory of State and law
Курстыңқысқашамазмұны / Краткое содержание курса
ҚР Қылмыстық атқару құқығының түсінігі. Понятие уголовно-исполнительного права The concept of criminal enforcement law of the
Қылмыстық атқару құқығының пәні, әдісі, РК. Предмет, методы, функции, принципы Republic of Kazakhstan. Subject, methods,
функциялары, қағидалары. ҚР Қылмыстық уголовно-исполнительного
права. functions, principles of penal enforcement law.
атқару заңдары және мақсат, міндеттері. Уголовно-исполнительное законодательство Criminal executive legislation of the Republic of
Түзетуге әсер ету үшін, жазаны орындау, РК, его цели, задачи. Исполнение наказания Kazakhstan, its goals and objectives. Execution of
қолдану.
Жазасын
орындап
жатқан и применение исправительного воздействия. punishment and the use of corrective action. Legal
тұлғалардың құқықтық ережесі. Жазаны Правовое положение лиц, отбывающих status of persons serving sentences. The system of
орындаушы
мекеме
жүйесінің
және наказание. Система учреждений и органов institutions and bodies of the state that execute
мемлекеттік органдардың жазаны орындау государства,
исполняющих
наказания punishments the order and conditions of execution
тәртібі және шарттары. Қызметтеріне бақылау порядок и условия исполнения наказания. of punishment. Control over their activities.
жүргізу.
Қоғамнантыс,
изоляция
мен Контроль за их деятельностью. Исполнение Execution of punishments that are not related to the
байланысты емес жазаны орындау. Айыппұл наказаний, не связанных с изоляцией isolation of the convicted person from society.
тӛлеу
жазасын
орындау.
Қоғамдық осужденного от общества. Исполнение Execution of the penalty in the form of a fine.
жұмыстарға тартутүріндегі жазасын орындау. наказания в виде штрафа. Исполнение Execution of the penalty in the form of community
Түзеу жұмыстары түріндегі жазасын орындау. наказания
в
виде
привлечения
к service. Execution of punishment in the form of
Бас бостандығынан айыру түріндегі жазаның общественным
работам.
Исполнение correctional labor. The order and conditions of
тәртібі және шарттары. Бас бостандығынан наказания в виде исправительных работ. punishment in the form of restriction of freedom.
айыру және тұтқынға алу түріндегі жазаны Порядок и условия наказания в виде Execution of punishments in the form of arrest and
орындау.
ограничения
свободы.
Исполнение imprisonment.
наказаний в виде ареста и лишения свободы.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс Уголовное
процессуальное
право Criminal Procedure law of the Republic of
жүргізу құқығы, Криминалистика
Республики Казахстан, Криминалистика
Kazakhstan, Criminalistics
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Шалгимбаев М.Х.

Бағдарламажетекшісі / Руководитель программы
Гарашова Л.Н.
А. Tastanov

Әкімшілік процесс / Административный процесс / Administrative process
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Қазақстан Республикасындағы әкімшілік сформировать комплексное знание об основах to form a comprehensive knowledge about the
процестің негіздері туралы кешенді білімді административного процесса в Республике basics of the administrative process in the
қалыптастыру.
Казахстан.
Republic of Kazakhstan.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут:
students will be
- әкімшілік процесс теориясының дамуын, - знать развитие теории административного - to know the development of the theory of the
әкімшілік процестің құрылымын біледі;
процесса,
структуру
административного administrative process, the structure of the
- басқарушылық, юрисдикциялық және сот процесса;
administrative process; -understand the content
процестерінде
әкімшілік
ӛндірістердің -понимать
содержание
и
виды and types of administrative proceedings in
мазмұны мен түрлерін түсінеді;
административных
производств management, jurisdictional and judicial
- сот билігі жүйесіндегі әкімшілік сот управленческом, юрисдикционном и судебном processes;
ӛндірісінің ролі мен маңыздылығын біледі;
процессах;
-to know the role and importance of
әкімшілік-процессуалдық
құқықтық -знать роль и значение административного administrative proceedings in the judiciary;
қатынастарды
реттейтін
қолданыстағы судопроизводство в системе судебной власти;
- to navigate in the current legislation
заңнамаға бағдарлану, әкімшілік процестің -ориентироваться
в
действующем regulating administrative procedural legal
барлық түрлері мен ӛндірісін түсінеді;
законодательстве,
регулирующем relations, to understand all types and
алған теориялық және практикалық административно-процессуальные
production of administrative process;
білімдерді кәсіби қызметте қолдану дағдылы; правоотношения, разбираться во всех видах и - to master the skills of applying the obtained
- курстың негізгі терминологиясын, негізгі производства административного процесса;
theoretical and practical knowledge in
әкімшілік-процессуалдық
құжаттарын -применять полученные теоретические и professional activities; -understand the basic
түсінеді;
практические знания в профессиональной terminology of the course, basic administrative
- әкімшілік ӛндірістің негізгі түрлерін, деятельности;
procedural documents; - know the main types
әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді -понимать основную терминологию курса, of administrative proceedings, the procedure
қозғау және қорғау тәртібін біледі;
основные
административно-процессуальные for initiation and After successful completion
документы;
of the course, students will be consideration of
cases of administrative offenses; - correctly
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interpret and apply the norms of the current
legislation on the administrative process, as
well as draw up legal documents
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының әкімшілік
Административное
право
Республики Administrative law of the Republic of
құқығы
Казахстан
Kazakhstan
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Әкімшілік процестің түсінігі, қағидалары Понятие,
принципы
и
стадии Concept, principles and stages of the
және сатылары. Әкімшілік-процессуалдық административного
процесса. administrative process. Administrative and
нормалар.
Әкімшілік-процессуалдық Административно-процессуальные
нормы. procedural
norms.
Administrative
and
құқықтық қатынастар. Әкімшілік процестің Административно-процессуальные
procedural legal relations. Participants in the
қатысушылары.
Әкімшілік
процестің правоотношения.
Участники administrative process. The structure of the
құрылымы. Ӛндіріс түрлері.
административного
процесса.
Структура administrative process. Types of production.
административного
процесса.
Виды
производств.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Әкімшілік құқық бұзушылық / /
Административные правонарушения
Administrative violation
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жумабаева А.М.
Жусупова Г.Б.
Zhusupova G.B.
Нотариат / Notaries
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Нотариаттық әрекеттерді жасау, сондай-ақ Формирование
навыков
совершения Development of skills to perform notarial
нотариаттық куәландыруды талап ететін нотариальных
действий,
юридического actions, legal advice and development of
мәмілелер мен шарттар бойынша заңи кеңес консультирования и разработки проектов draft transactions and agreements requiring
беру және әзірлеу дағдыларын қалыптастыру.
сделок
и
договоров,
требующих notarial certification
нотариального удостоверения
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
обучающиеся будут: юридически грамотно students will be legally correctly comment
білімалушылар
тиісті құқық салаларының нормаларын заңи комментировать нормы соответствующих on the norms of the relevant branches of law,
тұрғыдан сауатты түсіндіре алады, оларды отраслей права, применять их на практике apply them in practice when performing
тәжірибеде нотариаттық әрекеттерді жасаған при совершении нотариальных действий, notarial actions, possess notarial skills
кезде қолдана алады, нотариаттық іс- владеть
навыками
нотариального
қағаздарын жүргізу дағдыларын меңгереді.
делопроизводства
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы Гражданское право Республики Казахстан Civil law of the Republic of Kazakhstan
(Жалпы бӛлім)
(Общая часть)
(General part)
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Нотариаттың
түciнiгi және мiндеттерi. Понятие и задачи нотариата. История The concept and tasks of a notaries. Notaries
Нотариат тарихы. Қазақстан Республикасында нотариата.
Организация
нотариата
в history. Organization of notaries in the
нотариатты
ұйымдастыру.
Нотариаттың Республике
Казахстан.
Принципы Republic of Kazakhstan. Principles of
ұйымдастырылуының және
қызмет етyiнің организации и деятельности нотариата. organization and activity of notaries. Notarial
қағидаттары. Нотариаттық
iс-әрекеттер. Нотариальные
действия.
Нотариальное actions. Notarial clerical correspondence.
Нотариаттық
ic
қағаздарын
жүргiзу. делопроизводство.
Обжалование Appeal against notarial actions or refusal to
Нотариаттық әрекететтен бас тарту немесе нотариальных действий или отказа в их do so. Basic rules for carring out notarial
жасаудан бас таруға шағымдану. Нотариаттық совершении. Основные правила совершения activities.
әрекеттердi жасаудың негiзгi ережелерi.
нотариальных действий.
Курс ерекшеліктері / Особенности курса
Курс тәжірибелік бағытқа иеленген - оқыту Курс имеет практическую направленность The course is practically oriented - training
кейс-стадиялар әдісінің, сондай-ақ нотариаттық обучение от практики к теории, с активным
from practice to theory, with the active use of
тәжірибе материалдары бойынша бейне применением метода кейс-стадий,
the case study method, video classes based on
жазбаларының белсенді түрде қолдануымен видеозанятий по материалам нотариальной
notary practice materials and inviting
және іс жүзіндегі тәжірибелі нотариустардың практики и приглашением практикующих
practicing notaries.
шақырылуымен ӛткізіледі.
нотариусов.
In English
Ағылшын тілінде
На английском языке
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Макубаева Г.А.
Хакимова Г.Е.
N. Korytnikova
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Әкімшілік құқық бұзушылық / Административные правонарушения / Administrative violation
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
ҚР заңнамасына сәйкес әкімшілік құқық сформировать комплексные знание
об Formation of comprehensive knowledge about
бұзушылықтар туралы және олар үшін заңды административных правонарушениях согласно administrative offenses in accordance with the
жауапкершілік түрлері туралы кешенді білімді законодательству РК и виды юридической legislation of the Republic of Kazakhstan and
қалыптастыру.
ответственности за них.
types of legal liability for them.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
алушылар:
обучающиеся будут:
students will be
- әкімшілік құқық бұзушылықтың құрылымын; -знать
структуру
административного -know the structure of an administrative
әкімшілік құқық бұзушылықтың мазмұнын правонарушения,
содержание
и
виды offense, the content and types of administrative
және түрлерін; әкімшілік жаза жүйесі мен административных правонарушений, систему и offenses, the system and types of
түрлерін; әкімшілік жаза салу ережелерін виды административных взысканий, правила administrative penalties, the rules for imposing
біледі;
наложения административных взысканий;
administrative penalties;
әкімшілік-процессуалдық
құқықтық -ориентироваться
в
действующем -to be guided by the current legislation
қатынастарды
реттейтін
қолданыстағы законодательстве,
регулирующем regulating administrative and procedural legal
заңнамаға бағдарланады;
административно-процессуальные
relations;
- әкімшілік процестің барлық түрлері мен правоотношения;
- understand all types and productions of the
ӛндірістерін талдай біледі;
- разбираться во всех видах и производствах administrative process; - have the skills to use
- алған білімдері мен әдістерді кәсіби қызметте административного процесса;
the acquired knowledge and methods in
пайдалану дағдыларын меңгерді;
-использовать полученные знания и методоы в professional activities;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы профессиональной деятельности;
- correctly apply the types of administrative
әкімшілік заңнамасының нормаларын білу,
responsibility for violation of administrative
түсіндіру, дұрыс қолданады;
legislation.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы, Административное право Республики Казахстан, Administrative law of the Republic
әкімшілік процесс
административный процесс
Kazakhstan, Administrative process
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
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Жеке адамның құқығына қол сұғатын әкімшілік Административные
правонарушения, Administrative offenses that infringe on the
құқық бұзушылықтар. Азаматтардың сайлау посягающие
на
права
личности. rights of the individual. Administrative
құқығына қол сұғатын әкімшілік құқық Административные
правонарушения, offenses that infringe on the electoral rights of
бұзушылықтар. Кәмелетке толмағандардың посягающие на избирательные права граждан. citizens. Administrative offenses that infringe
құқығына қол сұғатын әкімшілік құқық Административные
правонарушения, on the rights of minors. Administrative
бұзушылықтар. Меншік құқығына қол сұғатын посягающие на права несовершеннолетних. offenses
that
infringe
on
property.
әкімшілік құқық бұзушылықтар. Кәсіпкерлік Административные
правонарушения, Administrative offenses in the field of business
қызмет
саласындағы
әкімшілік
құқық посягающие
на
собственность. activity. Administrative offenses in the field of
бұзушылықтар. Сауда және қаржы саласындағы Административные правонарушения в области trade and finance. Administrative offences in
әкімшілік құқық бұзушылықтар. Салық салу предпринимательской
деятельности. the field of taxation. Administrative offenses.
саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар. Административные правонарушения в области
Әкімшілік құқық бұзушылық. Ӛнеркәсіп, жылу, торговли и финансов. Административные
электр энергиясын пайдалану саласындағы правонарушения в области налогообложения.
әкімшілік құқық бұзушылықтар. Сәулет- Административные правонарушения.
құрылыс қызметі саласындағы әкімшілік құқық
бұзушылықтар
Постквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Қазақстан Республикасының салық құқығы
Налоговое право Республики Казахстан
Tax law of the Republic of Kazakhstan
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жумабаева А.М.
Жусупова Г.Б.
Zhusupova G.B.
Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы/ Экологическое право Республики Казахстан / Ecological law of the Republic of
Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Экологиялық құқықтарды қорғау, қоршаған Формирование
навыков
защиты Development of skills to protect
ортаны қорғау саласындағы шаруашылық экологических
прав,
работы
с environmental rights, work with legislative
субъектіге қатысты заңнамалық талаптармен законодательными
требованиями
к requirements for the economic entity in the
жұмыс істеу, қоршаған ортаға келтірілген хозяйствующему субъекту в области охраны field of environmental protection, on
зиян үшін жауаптылық және экологиялық окружающей среды, об ответственности за liability for causing harm to the
құқықтың ӛзге институттары бойынша причинение вреда окружающей среде и иных environment and other institutions of
дағдыларды қалыптастыру.
институтах экологического права
environmental law
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- нормативтік құқықтық актілермен жұмыс
жасау кезінде құқықтық нормаларды талдай
және
түсіндіре
алады,
оқытылған
тақырыптар шеңберінде түрлі есептер мен
жаттығуларды құрастырып шеше алады;
- қоршаған табиғи ортаны қорғау мен
ӛнеркәсіптік-шаруашылық және ӛзге қызмет
түрлерін ӛткізу кезінде және оларды жүзеге
асыру бойынша ақырғы нәтижесі болып
техногендік қауіпсіз және адамның ӛмір
сүруі үшін қажетті талаптарды болып
табылатын экологиялық таза (қолайлы)
қоршаған ортаға қатысты
экологиялық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаттары,
басымдылықтары,
экономикалық,
ұйымдастырушылық
және
құқықтық
тетіктері бойынша бағыт-бағдар алады.

После успешного завершения курса After successful completion of the
обучающиеся будут:
course, students will be
- анализировать и толковать правовые нормы - analyze and interpret legal norms when
при работе с нормативными правовыми working with normative legal acts,
актами, составлять и решать различные formulate and solve various tasks and
задачи и упражнения в рамках изученной exercises within the scope of the studied
тематики;
topics;
- ориентироваться в принципах, приоритетах, - to be guided by the principles, priorities,
экономических,
организационных
и economic,
institutional
and
legal
правовых механизмах охраны окружающей mechanisms for the protection of the
природной
среды
и
обеспечения natural
environment
and
ensuring
экологической безопасности при проведении environmental safety in the conduct of
промышленно-хозяйственной и иных видов industrial and economic and other
деятельности,
конечным
результатом activities, the end result of which is the
осуществления которых является достижение achievement of economic goals with the
экономических целей при обеспечении provision of a technogenic safe and
техногенной безопасной и экологически environmentally
friendly
(favorable)
чистой (благоприятной) окружающей среды environment and the necessary conditions
и необходимых условий жизнедеятельности for human life.
человека.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының азаматтық
Гражданское право Республики Казахстан Civil law of the Republic of Kazakhstan
құқығы(жалпы бӛлім)
(общая часть)
(general part)
Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
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Экологиялық құқықтың түсінігі, пәні,
принциптері әдістері. Адамның экологиялыққұқықтық мәртебесі. Табиғат объектілеріне
меншік құқығы. Табиғатты пайдалану
құқығы. Табиғатты пайдалану мен қоршаған
ортаны қорғау саласындағы басқарудың
ұйымастырушылық-құқықтық
нысандары.
Ақпаратқа
кіру,
шешімдер
қабылдау
процесіне жұртшылықтың қатысуы және
қоршаған
ортаға
қатысты
мәселелер
бойынша сот әділдігіне қол жеткізу туралы
конвенцияны бекіту туралы (Орхус, 25
маусым 1998 жыл) 2000 жылғы 23 қазан N
92-ІІ ҚР Заңымен ратификацияланған.

Понятие, предмет, методы, принципы,
источники экологического права. Экологоправовой
статус
человека.
Право
собственности на природные ресурсы. Право
природопользования.
Государственное
регулирование
и
управление
природопользованием окружающей среды.
Конвенция о доступе к информации, участию
общественности
в
процессе
принятия решений и доступе к правосудию
по вопросам, касающимся окружающей
среды (Орхус, 25 июня 1998 года)
Ратифицирована РК от 23.10.2000 г. № 92-II

Concept, subject, methods, principles,
sources
of
environmental
law.
Environmental and legal status of a person.
Ownership
of
natural
resources.
Environmental law. State regulation and
environmental management. Convention on
Access to Information, Public Participation
in the Process decision-making and access
to justice in environmental matters
(Aarhus, 25 June 1998) Ratified by RK No.
92-II of 23.10.2000

Постреквизиттері / Постреквизиты
Қазақстан Республикасының салық құқығы, Налоговое право Республики Казахстан, Tax law of the Republic of Kazakhstan,
Қазақстан Республикасының қаржы құқығы
Финансовое право Республики Казахстан
Financial law of the Republic of
Kazakhstan
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Макубаева Г.А.
Аскарова Г.М.
G. Askarova
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3 3 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер /

Элективные дисциплины для студентов 3 курса
ҚР қаржы құқығы/ Финансовое право РК / Finance law of RK
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Алынған білімді мемлекеттің қаржылық Формирование
навыков
и
умений Developing skills to use knowledge in effective
қызметін тиімді басқару практикасында использовать полученные знания в практике public financial management
пайдалану дағдылары мен іскерлігін эффективного
управления
финансовой
қалыптастыру
деятельностью государства
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После завершения курса обучающиеся After successful completion of the course,
білімалушылар:
будут
students will be
-қаржылық-құқықтық құбылыстар туралы, - иметь представление о финансово- -to have an idea of financial and legal
қаржылық-құқықтық қатынастардың пайда правовых
явлениях,
об
основных phenomena, of the main patterns of the
болуының, ӛзгеруінің және тоқтатылуының закономерностях возникновения, изменения emergence, change and termination of financial
негізгі заңдылықтары туралы түсінікке ие и
прекращения
финансово-правовых and legal relations;
болады;
отношений;
- to understand the principles of financial law, to
- қаржылық құқық принциптерін түсіну, - понимать принципы финансового права, know the content of the basic regulations on
қаржылық
құқық
бойынша
негізгі знать содержание основных нормативных financial law
нормативтік актілердің мазмұнын біледі;
актов по финансовому праву
- to correctly express and justify their views on
- қаржылық құқық тақырыбы бойынша, - логически грамотно выражать и the subject of financial law, including at the
оның ішінде құқықтың басқа салаларымен обосновывать свою точку зрения по junction with other branches of law, to freely
түйіскен жерінде ӛз кӛзқарасын логикалық тематике финансового права, в том числе на operate with legal concepts and categories on
сауатты білдіре және негіздей біледі; - стыке с другими отраслями права, свободно financial law, to analyze and solve legal
қаржылық құқық бойынша заңды ұғымдар оперировать юридическими понятиями и problems in the field of financial and legal
мен санаттарды еркін пайдалана білу, категориями по финансовому праву, relations
қаржылық-құқықтық
қатынастар анализировать и решать юридические
саласындағы құқықтық проблемаларды проблемы в сфере финансово-правовых
талдау және шешуі қажет
отношений
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
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Қазақстан Республикасынаң азаматтық Гражданское право Республики Казахстан Civil law of the Republic of Kazakhstan
құқығы
(жалпы
бӛлім),
Қазақстан (общая часть) Земельное право Республики (general part) / Land law of the Republic of
Республикасының жер құқығы/ Қазақстан Казахстан
/
Экологическое
право Kazakhstan/ / Ecological law of the Republic of
Республикасының экологиялық құқығы/
Республики Казахстан
Kazakhstan
Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Мемлекеттік қаржы қызметі. Қаржы Финансовая
деятельность
государства. Financial activities of the state. The concept,
құқығының түсінігі, пәні және жүйесі. Понятие, предмет и система финансового subject and system of financial law. Legal
Ақша жүйесінің құқықтық негіздері. права. Правовые основы денежной системы. foundations of the monetary system. Legal basis
Қаржылық бақылаудың құқықтық негіздері. Правовые основы финансового контроля. of financial control. Budget device. Budget
Бюджет құрылымы. Бюджеттік бақылау Бюджетное устройство. Управление в management and control. Budget process. Tax
және бюджет саласындағы басқару. Бюджет области бюджета и бюджетный контроль. as a financial and legal category. Legal basis of
процесі. Қаржы-құқықтық категориясы Бюджетный процесс. Налог как финансово- public credit. Legal framework for the
ретіндегі салық. Мемлекеттік несиенің правовая категория. Правовые основы organization of banking and insurance.
құқықтық негіздері. Банк қызметі және государственного кредита. Правовые основы
сақтандырудың
ұйымдасқан
құқықтық организации банковской деятельности и
негіздері
страхования.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Қазақстан Республикасының азаматтық Гражданское
процессуальное
право Civil procedural law of the Republic of
іс жүргізу құқығы
Республики Казахстан
Kazakhstan
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
Екінші тілде
На втором языке
In a second language
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Тажибаева А.Х.
Аскарова Г.М.
G. Askarova
Криминология / Сriminology
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Қылмыстылық және қылмыстылықтың Формирование комплекса теоретических знаний о Formation of a complex of theoretical knowledge
алдын алу теориялық білімі негізінде преступности
в
целом,
профилактики
и about crime in general, prevention and prevention of
кешендік құрылымдағы білім беру.
предупреждении преступности.
crime.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім
алушылар:
алған
білімдерін,
дағдыларын
практикалық қызмет барысында қолдана
алады;
- құқықбұзушылықпен күресті тиімді
ұйымдастыру
үшін
қылмыстың
әлеуметтік
табиғатын,
түрлі
қылмыстардың жасалу себептері мен
шарттарын, қылмыс жасаған тұлғалардың
ерекшеліктерін, жекелеген қылмыстық
мінез-құлықтың механизмін аша алады;
- жасалған белгілі бір қылмыстық
құқықбұзушылықты ашу үшін нақтылы
дұрыс тактика мен әшкерелеудің тиімді
жолдарын таңдай білетін болады;

После успешного освоения курса студенты
будут
- знать социальную природу преступности,
причины и условия совершения различных
преступлений, особенности лиц, совершивших
преступления,
механизм
индивидуального
преступного поведения.
-правильно определять наиболее эффективные
пути и средства их индивидуального исправления.
-обладать навыками оценки криминологической
ситуации на определенной территории или
объекте, планирования этой работы, учета и
оценки ее результатов.

After successful completion of the course,
students will be
- to know the social nature of crime, the causes and
conditions for the commission of various crimes, the
characteristics of the perpetrators of crimes, the
mechanism of individual criminal behavior.
- correctly determine the most effective ways and
means of their individual correction. - have the skills
to assess the criminological situation in a certain
territory or object, plan this work, record and
evaluate its results.

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының қылмыстық Уголовное право Республики Казахстан (общая
Criminal law of the Republic of Kazakhstan (general
құқығы (жалпы бӛлім)
часть)
part)
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites

38

Криминологияның түсінігі, әдісі, заты
және
жүйесі.
Криминологиялық
зерттеулердің методологиясы және әдісі.
Қылмыс және оның негізгі сипаттамасы.
Қылмыскер тұлғасы. Қылмыстың себебі
және шарттары. Қылмыстың алдын алу.
Қылмыстылықпен
күресуді
криминологиялық
жоспарлау
және
болжау. Кәсіби қылмыс және оның алдын
алу.Рецедивтік қылмыс және оның алдын
алу. Ұйымдасқан қылмыс және оның
алдын алу. Жас ӛспірімдермен кәмелеттік
жасқа
толмағандардың
қылмысына
криминологиялық сипаттама.
Қазақстан
Республикасының
іздестіру қызметінің негіздері
Ағылшын тілінде
Оразбаев О.С.

Понятие, предмет, метод и система криминологии. The concept, subject, method, and system of
Методология
и
методикакриминологических criminology. Methodology and methodology of
исследований. Преступность и ее основные criminological research. Crime and its main
характеристики.
Личность
преступника. characteristics. The identity of the criminal. Causes
Причины
и
условия
преступности. and
conditions
of
crime.
Crime
Предупреждениепреступности.Криминологическое prevention.Criminological forecasting and planning
прогнозирование и планирование борьбы с of the fight against crime. Professional crime and its
преступностью. Профессиональная преступность и prevention. Recidivism and its prevention. Organized
ее предупреждение. Рецидивная преступность и ее crime
and
its
prevention.
Criminological
предупреждение. Организованная преступность и characteristics of juvenile and youth crime. Women's
ее
предупреждения.
Криминологическая crime and its prevention. Economic crime and its
характеристикапреступности несовершеннолетних prevention
и молодежи. Женская преступность и ее
предупреждение. Экономическая преступность и
ее предупреждение
Постреквизиттері / Постреквизиты
жедел- Основы
оперативно-розыскной
деятельности Fundamentals of operational and investigative
Республики Казахстан
activities of the Republic of Kazakhstan
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
На английском языке
In English
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Гарашова Л.Н.
A. Tastanov A.M.

Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау / Прокурорский надзор в Республике Казахстан / Prosecutor operation in the
Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose
Қазақстан Республикасы прокуратурасының Освоение
содержания
основных Mastering the content of the main provisions in the
қадағалау қызметі саласындағы негізгі положений
в
области
надзорной field of supervisory activities of the Prosecutor's
ережелердің мазмұнын игеру
деятельности прокуратуры Республики Office of the Republic of Kazakhstan
Казахстан
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes / Learning outcomes
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Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар:
обучающиеся будут:
students will be
-қолданыстағы прокуратура заңнамасының -применять
нормы
действующего - apply the norms of the current legislation on the
нормаларын қолданады;
законодательства о прокуратуре;
prosecutor's office;
-заң бұзушылықтарды анықтайды, олардың -выявлять, предупреждать и устранять - identify, prevent and eliminate violations of the
себептері мен жағдайларын алдын алады нарушения закона, их причины и условия; law, their causes and conditions;
және жояды;
-обладать
навыками организации и - have the skills to organize and implement
- заңдардың сақталуын және орындалуын осуществления
прокурорской prosecutorial activities to ensure compliance with
қамтамасыз ету үшін прокурорлық қызметті деятельности по обеспечению соблюдения and enforcement of laws by legal entities;
ұйымдастыру
және
жүзеге
асыру и исполнения законов субъектами права;
- correctly qualify the legal facts and circumstances
дағдыларына ие болады;
правильно
квалифицировать that arise in the process of implementing the
құқық
субъектілері-прокурорлық юридические факты и обстоятельства, prosecutor's supervision
қадағалауды жүзеге асыру процесінде возникающие в процессе реализации
туындайтын
заңды
фактілер
мен прокурорского надзора
жағдайларды дұрыс саралайды.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының қылмыстық
Уголовное право Республики Казахстан Criminal Law of the Republic of Kazakhstan
құқығы (жалпы бӛлім)
(общая часть)
(General part)
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
ҚР прокурорлық қадағалаудың мәні мен Сущность и задачи
прокурорского Judicial proceedings in criminal proceedings The
міндеттері.
"ҚР
прокурорлық надзора в РК. Предмет и система курса essence and tasks of prosecutor's supervision in the
қадағалау"курсының пәні мен жүйесі. ҚР «Прокурорский надзор в РК». Становление Republic of Kazakhstan. The subject and system of
Прокуратура органдарының қалыптасуы мен и развитие органов прокуратуры в РК. the course "Prosecutor's supervision in the
дамуы. Прокуратура органдарының қызметін Правовые
основы
организации Republic of Kazakhstan". Formation and
ұйымдастырудың
құқықтық
негіздері. деятельности
органов
прокуратуры. development of the Prosecutor's Office in the
Прокуратураның
ұйымдастырылуы
мен Принципы организации и деятельности Republic of Kazakhstan. The legal basis for the
қызметінің принциптері. ҚР мемлекеттік прокуратуры. Органы прокуратуры в organization of the activities of the Prosecutor's
органдар
жүйесіндегі
прокуратура системе государственных органов РК. Office. Principles of organization and activity of
органдары.
Прокурорлық
қадағалау Сферы прокурорского надзора. Надзор за the Prosecutor's Office. Prosecutor's offices in the
салалары. Үкіметтің, ӛзге де мемлекеттік, соответствием Конституции, законам и system of state bodies of the Republic of
жергілікті
ӛкілді
және
атқарушы актам Президента Республики Казахстан Kazakhstan. Areas of prosecutor's supervision.
органдардың, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару актов и решений Правительства, иных Supervision of compliance with the Constitution,
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органдары
мен
олардың
лауазымды
адамдарының, сондай-ақ ӛзге де ұйымдардың
актілері мен шешімдерінің Конституцияға,
заңдарға және Қазақстан Республикасы
Президентінің
актілеріне
сәйкестігін
қадағалау.
Сотқа
дейінгі
тергеуде
заңдылықтың сақталуын қадағалау. Жеделіздестіру, қарсы барлау қызметі және
жасырын тергеу әрекеттері заңдылығының
сақталуын қадағалау.
Криминалистика
Ағылшын тілінде
Байсарин Б.З.

государственных,
местных laws and acts of the President of the Republic of
представительных
и
исполнительных Kazakhstan of acts and decisions of the
органов, органов местного самоуправления Government, other state, local representative and
и их должностных лиц, а также иных executive bodies, local self-government bodies and
организаций. Надзор за соблюдением their officials, as well as other organizations.
законности в досудебном расследовании. Supervision of compliance with the rule of law in
Надзор за соблюдением законности pre-trial investigations. Supervision of compliance
оперативно-розыскной,
with
the
legality
of
operational-search,
контрразведывательной деятельности и counterintelligence
activities
and
covert
негласных следственных действий.
investigative actions.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Криминалистика
Criminal studies
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
На английском языке
In English
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager/ Programme manager
Джаксыбаева А.А.
Tastanov A.M.
Халықаралық бұқаралық құқық / Международное публичное право / International public law

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
халықаралық бұқаралық құқық құқықтың формирование системного представления о formation of a systemic understanding of public
кешенді саласы және оның мемлекеттер международном публичном праве как о international law as a complex branch of law
арасындағы қатынастарды реттеудегі рӛлі комплексной отрасли права и ее роли в and its role in regulating relations between
ретінде туралы ой қалыптастыру.
регулировании отношений между государствами. states.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- халықаралық-құқықтық қатынастар жүйесін,
оның қағидаларын, мақсаты мен құрылымын;
халықаралық-құқықтық қатынастар дамуының
тарихы
мен
диалектикасын,
оларды
жетілдірудің келешегін анықтауды біледі;
- қолданыстағы халықаралық - құқықтық
нормаларды және халықаралық-құқықтық
актілердің ӛзге де ережелерін заңды түрде
сауатты талдауды және түсіндіруді игереді;
мемлекетаралық
қатынастардағы
қатысушылардың әр түрлі іс-әрекеттерін
талдауды және бағалауды игереді;
- халықаралық бұқаралық құқық саласындағы
заң терминологиясын және халықаралық
бұқаралық құқық саласындағы құқық қолдану
практикасын талдау дағдыларын ие болды
Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы

После
успешного
завершения
курса
обучающиеся будут
знать
систему
международно-правовых
отношений, еѐ принципы, задачи и структуру;
историю и диалектику развития международноправовых отношений, определять перспективы
их совершенствования;
- юридически грамотно анализировать и
толковать
действующие
международноправовые
нормы
и
иные
положения
международно-правовых актов;
- анализировать и оценивать различные действия
участников межгосударственных отношений;
- владеть юридической терминологией в сфере
международного публичного права и навыками
анализа правоприменительной практики в
области международного публичного права

After successful completion of the course,
students will be
- to know the system of international legal
relations, its principles, tasks and structure;
history and dialectics of development of
international legal relations, determine prospects
for their improvement;
- to analyse and interpret, in a legally competent
manner, existing international legal norms and
other provisions of international legal acts;
- to analyze and evaluate the various actions of
the participants in the interstate relations;
- to have legal terminology in the field of public
international law and skills in the analysis of
law enforcement practices in the field of public
international law

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Всеобщая история государства и права
General history of the State and law
Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
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Халықаралық бұқаралық құқықтың түсінігі,
пәні және жүйесі. Халықаралық бұқаралық
құқықтың субъектілері, тану және құқық
мирасқорлық. Халықаралық шарттар құқығы.
Халықаралық
ұйымдардың
құқықтық
мәртебесі. Біріккен Ұлттар ұйымы (БҰҰ)
әмбебап
халықаралық
ұйым
ретінде.
Халықаралық-құқықтық
жауапкершілік.
Халықаралық бұқаралық құқықтағы адам
құқықтарын
қорғау.
Халықаралық
экономикалық құқық. Дипломатиялық және
консулдық құқық. Халықаралық қауіпсіздік
құқығы.
Қылмысқа
қарсы
күрестегі
мемлекеттердің ынтымақтастығы. Аумақ және
шекара. Халықаралық теңіз және ӛзен құқығы.

Понятие, предмет и система международного Concept, subject and system of international
права.
Субъекты
международного
права, law. Subjects of international law, recognition
признание
и
правоприемство.
Право and enforcement. The law of treaties. Legal
международных договоров. Правовой статус status of international organizations. The United
международных
организаций.
Организация Nations (UN) as a universal international
объединенных наций (ООН) как универсальная organization. International legal responsibility.
международная организация. Международно- Protection of human rights in international law.
правововая ответственность. Защита прав International economic law. Diplomatic and
человека
в
международном
праве. consular law. International security law.
Международное
экономическое
право. Cooperation of States in the fight against crime.
Дипломатическое и консульское право. Право Territory and borders. International law of the
международной безопасности. Сотрудничество sea and river.
государств
в
борьбе
с
преступностью.
Территория и границы. Международное морское
и речное право..
Постреквизиттері / Постреквизиты
Қазақстан Республикасындағы кӛші-қонды
Административно-правовое
регулирование Administrative and legal regulation of migration
әкімшілік-құқықтық реттеу / Халықаралық
миграции
в
Республике
Казахстан in the Republic of Kazakhstan/ International
дербес құқық
/Международное частное право
private law
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
Екінші тілде
На втором языке
Екінші тілде
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жумабаева А.М.
Аубакирова Н.А.
Aubakirova N. A.
ҚР салық құқығы / Налоговое право Республики Казахстан / Tax law of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Ғылыми және практикалық қызметте қолдану формирование и привитие профессиональных development of professional skills in the field
үшін салық құқығы саласында кәсіби навыков в области налогового права для of tax law for their application in scientific and
дағдыларды
қалыптастыру
және применения их в научной и практической practical activities
дағдыландыру
деятельности
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
43

Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар:
- салықтар мен алымдарды енгізуге және
белгілеуге, салықтық әкімшілендіруді жүзеге
асыруға
және
салықтық
міндеттерді
орындауға байланысты туындайтын заңдық
мәселелерді талдайды және шешеді;
салықтық
құқықтық
қатынастарды
талдайды және экономикалық белсенділік
субъектілері үшін салықтық тәуекелдерді
анықтайды.

После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
обучающиеся будут:
students will be
- анализировать и решать юридические -analyze and solve legal issues arising in
вопросы, возникающие в связи с введением и connection with introduction and establishment
установлением
налогов
и
сборов, of taxes and fees, implementation of tax
осуществлением
налогового administration and fulfillment of tax duty;
администрирования и исполнением налоговой - analyze tax relations and identify tax risks for
обязанности;
economic activity entities.
- анализировать налоговые правоотношения и
выявлять налоговые риски для субъектов
экономической активности.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан
Республикасының
азаматтық Гражданское право Республики Казахстан Civil law of the Republic of Kazakhstan
құқығы
(жалпы
бӛлім),
Қазақстан (общая
часть),
Экологическое
право (general part), Ecological law of the Republic
Республикасының
экологиялық Республики
Казахстан, Административное of Kazakhstan, Administrative violation
құқығы/Әкімшілік құқық бұзушылық
правонарушение
Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Қазіргі
заманғы
мемлекет
ӛміріндегі Понятие и роль налогов в жизни государства The concept and role of taxes in the life of the
салықтардың ұғымы және рӛлі. Салық заң Элементы юридического состава налога. state Elements of the legal composition of the
құрамының элементтерi Салық салу және Налогообложение и налоговая деятельность tax. Taxation and tax activities of the state. Tax
мемлекеттiң салықтық қызметi Салықтық государства. Налоговое право как правовое law as a legal entity. Tax and legal norms. Tax
құқық
құқықтық
құралым
Салықтық образование.
Налогово-правовые
нормы. legal
relations.
Tax
liability.
Public
құқықтық нормалар Салықтық құқықтық Налоговые
правоотношения.
Налоговое administration in tax matters. Tax control.
нормалар
және
салықтық
құқықтық обязательство. Государственное управление в Corporate income tax. Individual income tax.
қатынастар Салық тӛлеушілер Салықтық сфере налогообложения. Налоговый контроль. Value added tax. Excise taxes. Taxation of
мiндеттеме
Салық
салу
аясындағы Корпоративный
подоходный
налог. subsoil users. Social tax. Special tax regimes.
мемлекеттiк басқару Салықтық бақылау. Индивидуальный подоходный налог. Налог на Land tax. Registration, licensing and other fees
Корпорациялық табыс салығы. Жеке табыс добавленную
стоимостью.
Акцизы. Usage fees. State duty. Customs payments.
салығы. Қосылған құн салығы. Акциздер. Налогообложение
недропользователей. State coercion and legal liability in tax matters.
Жер қойнауын пайдаланушыларға салық Социальный налог. Специальные налоговые Tax offenses. Legal basis of tax planning.
салу. Әлеуметтiк салық. Жер салығы. Кӛлiк режимы. Земельный налог. Регистрационные,
құралдары салығы. Мүлiк салығы. Арнаулы лицензионные и иные сборы Плата за
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салық режимі. Тіркеу, лицензиялау алымы
және ӛзге де алымдар. Пайдаланған үшін
тӛлемақы
Мемлекттік
баж.
Кедендік
тӛлемдер.Салық салу аясындағы мемлекеттік
мәжбүрлеу
және
заңи
жаупкершілік.
Салықтық құқық бұзушылықтар. Салықтық
жоспарлаудың құқықтық негіздері.
Қазақстан
Республикасының
іс жүргізу құқығы
Тажибаева А.Х.

пользования.
Государственная
пошлина.
Таможенные
платежи.Государственное
принуждение и юридическая ответственность в
сфере
налогообложения.
Налоговые
правонарушении. Правовые основы налогового
планирования.

Постреквизиттері / Постреквизиты
азаматтық Гражданское
процессуальное
право Civil procedural law of the Republic of
Республики Казахстан
Kazakhstan
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Аскарова Г.М.
G. Askarova

Қылмысты саралаудың теориялық негіздері / Теоретические основы квалификации преступлений / Theoretical bases of qualification of
crimes
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
қылмыстарды саралаудың процесі мен формирование системы знаний о процессе и formation of a system of knowledge about the
негізгі ережелері туралы білім жүйесін основных
правилах
квалификации process and basic rules for the qualification of
қалыптастыру
қылмыстарды
дұрыс преступлений;выработка практических навыков crimes;development of practical skills for the
саралаудың
практикалық
дағдыларын правильной квалификации преступлений
correct qualification of crimes
қалыптастыру
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты аяқтағаннан кейін студенттер
- қылмыстардың біліктілік стильдерін,
қылмыс құрамының элементтері мен
белгілерін олардың ӛзара байланысында
ажыратады
- құқық шығармашылығы, ғылыми - зерттеу
жұмысы және құқық қорғау органдарының
практикалық қызметі процесінде алған
білімдерін қолданады
- қылмыстық іс материалдарын ӛз бетінше
зерттеу және талдау, жоспар құру және
дәлелдеу затын анықтау әдістемесін
меңгереді

После завершения курса обучающиеся будут
-различать стили квалификации преступлений;
элементы и признаки состава преступления в их
взаимосвязи.
- применять полученные знания в процессе
правотворчества, научно- исследовательской
работе
и
практической
деятельности
правоохранительных органов
-обладать
методикой
самостоятельного
изучения и анализа материалов уголовного дела,
построения версий и определения предмета
доказывания

After successful completion of the course,
students will be
- distinguish between styles of crime
qualification; elements and signs of the crime in
their relationship.
- apply the acquired knowledge in the process
of law-making, research work and practical
activities of law enforcement agencies
- have a methodology for independent study
and analysis of the materials of the criminal
case, building versions and determining the
subject of proof

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
қылмыстық Уголовное право Республики Казахстан (Общая Criminal Law of the Republic of Kazakhstan
часть)
(General part)
Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Қылмыстарды саралау процесі. Қылмыстың Процесс квалификации преступлений. Состав The process of qualifying crimes. The corpus
құрамы саралаудың заңды негізі ретінде. преступления как юридическое основание delicti as a legal basis for qualification. The
Қылмыстың объективті жағы саралаудың квалификации.
Объективная
сторона objective side of the crime as a legal basis for
заңды негізі ретінде. Қылмыстың субъектісі преступления как юридическое основание qualification. The subject and the subjective
және субъективті жағы саралаудың заңды квалификации. Субъект и субъективная сторона side of the crime as a legal basis for
негізі
ретінде.
Қылмыс
құрамының преступления как юридическое основание qualification. Signs of a crime. Rules for the
белгілері. Қылмыстарды саралау ережелері. квалификации. Признаки состава преступления. qualification of crimes. Rules for the
Нормалардың
бәсекелестігі
кезіндегі Правила квалификации преступлений. Правила qualification of crimes in the competition of
қылмыстарды
саралау
ережелері. квалификации преступлений при конкуренции norms. Rules for the qualification of multiple
Қылмыстардың кӛптігін саралау ережелері. норм. Правила квалификации множественности crimes. Rules for the qualification of unfinished
Аяқталмаған қылмыстық әрекетті саралау преступлений.
Правила
квалификации criminal activity.
ережелері. Бірлесіп жасалған қылмыстарды неоконченной преступной деятельности.
саралау ережесі. Қылмыстың кейбір
түрлерін саралау ерекшеліктері. Жекелеген
қылмыс
түрлерін
саралау
ережесі
Қазақстан Республикасының
құқығы (жалпы бӛлімі)
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(жекелеген саралау ережесі).
Постреквизиттері / Постреквизиты
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс Уголовно-процессуальное право Республики Criminal procedure law of the Republic of
жүргізу құқығы
Казахстан
Kazakhstan
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Байсарин Б.З.
Досмагамбетова Э.М.
A. Tastanov A.M.
Адвокатура / Lawyer studies
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Адвокаттық қызмет саласындағы кәсіби формирование и привитие профессиональных formation and instilling of professional
дағдылар мен білімдерді қалыптастыру және навыков и знаний в области адвокатской skills and knowledge in the field of
сіңіру
деятельности
advocacy
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После
успешного
завершения
курса After successful completion of the
алушылар;
обучающиеся будут:
course, students will be
- адвокаттық қызметтің ұйымдық негіздерін - анализировать, толковать и применять - analyze, interpret and apply the
реттейтін заңнаманы және білікті заң кӛмегін законодательство,
регулирующее legislation regulating the organizational
кӛрсетуге қажетті заңнаманы талдай, талқылай организационные
основы
адвокатской basis of the legal profession and the
және қолдана алатын болады;
деятельности и законодательство, необходимое legislation necessary for the provision of
- білікті адвокат мәртебесін алу үшін для оказания квалифицированной юридической qualified legal assistance;
қойылатын заңнамалық талаптарды және помощи;
- know the legal requirements and
шарттарды білетін болады;
- знать законодательные требования и условия, conditions for obtaining the status of a
- адвокаттық қызметті кәсіби негізде жүзеге предъявляемые
для
получения
статуса qualified lawyer;
асыру барысында мемлекеттік, сот және квалифицированного адвоката;
- to be guided in matters of interaction
құқыққорғау органдарымен ӛзара қарым- - ориентироваться в вопросах осуществления with state, judicial and law enforcement
қатынасты жүзеге асыру мәселелерінен бағыт- взаимодействия с государственными, судебными agencies when performing legal activities
бағдары болады.
и
правоохранительными
органами
при on a professional basis
выполнении адвокатской деятельности на
профессиональной основе
Пререквизиттері / Пререквизиты
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Қазақстан Республикасының қылмыстық
құқығы (жалпы бӛлім)

Уголовное право Республики Казахстан (общая
часть)

Criminal Law of the Republic
Kazakhstan (General part)

of

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
«Адвокатура»
пәні
Қазақстан Понятие, предмет и задачи курса адвокатуры. The concept, subject and objectives of the
Республикасында адвокатура құру тәртібі және История возникновения и развития адвокатуры. bar course. The history of the emergence
қызмет қылу, міндеттері, маңызы туралы, Понятие, сущность и задачи адвокатуры и and development of the legal profession.
адвокаттардың құқықтары мен міндеттері адвокатской деятельности. Принципы и формы The concept, essence and tasks of the
туралы және т.б. білімнен тұрады. Бұл пән организации и деятельности адвокатуры. legal profession and legal practice.
адвокаттардың азаматтарға және ұйымдарға Правовые основы деятельности адвокатуры в РК. Principles and forms of organization and
кӛрсететін заңды кӛмек түрлері және Правовое положение адвокатов. Порядок activity of the bar. Legal basis of the legal
адвокаттар
алқасы
қызметінің
негізгі лицензирования
адвокатской
деятельности. profession in the Republic of Kazakhstan.
бағыттары туралы сұрақтарды оқуды кӛздейді. Организационно-правовой
статус
коллегии Legal status of lawyers. The procedure
адвокатов,
ее
органы.
Юридическая for licensing the practice of law. The
консультация, адвокатская контора: формы organizational and legal status of the bar
организации
адвокатской
деятельности. association, its bodies. Legal advice, law
Правовая помощь адвоката юридическим и office: forms of organization of legal
физическим лицам.
activity. Legal assistance of a lawyer to
legal entities and individuals.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Оразбаев О.С
Саламатова Б.З.
A. Tastanov A.M.
Қазақстан Республикасының конституциялық құқық мәселелері / Проблемы конституционного права РеспубликиКазахстан / Problems
of constitutionallawofthe Republicof Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Адамның және азаматтың құқықтары мен Формирование навыков для оказания The formation of skills to assist in the development of
бостандықтарын қамтамасыз ету және қорғау содействия
в развитии правового the rule of law and civil society to ensure and protect
бойынша құқықтық мемлекет пен азаматтық государства и гражданского общества the rights and freedoms of man and citizen.
қоғамның дамуына ықпал ету үшін дағдылар по обеспечению и защите прав и
қалыптастыру.
свобод человека и гражданина.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім
алушылар
- құқықтық ұғымдарды біледі;
тарихи
кезеңдерде
Қазақстанның
мемлекеттік-құқықтық және конституциялық
дамуын біледі;
- Қазақстан Республикасының құқықтық
жүйесі мен мемлекеттік тетігінің жұмыс істеу
ерекшеліктерін бӛліп кӛрсетуді; Қазақстан
Республикасының
конституциялық
құрылысын;
- нормативтік құқықтық актілердің мазмұнын
және оның қызметінің нақты саласын
анықтайтын теориялық тәсілдерді біледі,
- кәсіби қызметте құқықты іске асыру үшін
маңыздылығын түсінеді;
-азаматтар мен заңды тұлғаларды қорғаудың
нысандары мен тетіктерін қолданады;

После успешного завершения курса After successful completion of the course, students
обучающиеся будут
will be
- знать правовые понятия;
- to know the legal notions;
- знать государственно-правовое и - to know the state-legal and constitutional
конституционное развитие Казахстана development of Kazakhstan at the historical stages;
на исторических этапах;
- to highlight the features of the functioning of the legal
выделять
особенности system and the state mechanism of the Republic of
функционирования правовой системы Kazakhstan; the constitutional structure of the Republic
и
государственного
механизма of Kazakhstan;
Республики
Казахстан; - to know the content of normative legal acts and
конституционное
устройство theoretical approaches that define a specific area of its
Республики Казахстан;
activity, to understand their significance for the
-знать
содержание
нормативных implementation of the right in professional activity;
правовых а ктов и теоретических forms and mechanisms for the protection of the rights
подходов, определяющих конкретную of citizens and legal entities.
область его деятельности, понимать их
значение для реализации права в
профессиональной
деятельности;
формы и механизмы защиты прав
граждан и юридических лиц;
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының Конституциялық Конституционное право Республики Constitutional law of the Republic of Kazakhstan
құқығы
Казахстан
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
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Егемендік пен тәуелсіздік алғанға дейінгі
Қазақстанның
конституциялық
дамуы.
Егемендік
пен
тәуелсіздіктің
алғашқы
жылдарындағы
Қазақстан.
Қазақстан
конституциялық реформалау кезеңінде 1993 1995 жылдардағы. Қазақстан нарықтық
қатынастарды қалыптастыру және нығайту
кезеңінде. Қазақстан президенттік институтын
одан әрі нығайту кезеңінде. Қазақстан құқық
шығармашылық және нарықтық экономика
кезеңінде. Қазақстанның қазіргі кезеңдегі
конституциялық
дамуы.
Қазақстан
Республикасының Тұңғыш ПрезидентініңЕлбасының
конституциялық-құқықтық
мәртебесі.
Қазақстан
Республикасының
конституциялық - процессуалдық құқығының
теориясының мәселелері.

Конституционное развитие Казахстана Constitutional development of Kazakhstan at the dawn
на заре суверенитета и независимости. of sovereignty and independence. Kazakhstan in the
Казахстан в первые годы суверенитета first years of sovereignty and independence.
и независимости. Казахстан в период Kazakhstan during the period of constitutional reforms
конституционных реформ 1993-1995 of 1993-1995. Constitutional development of
годов. Конституционное развитие Kazakhstan in the period of formation and
Казахстана в период становления и strengthening of market relations. Kazakhstan in the
упрочения рыночных отношений. period of further strengthening of the institution of the
Казахстан в период дальнейшего presidency (presidency). Constitutional development of
укрепления института президентства Kazakhstan at the present stage. Constitutional and
(президентуры).
Конституционное legal status of the First President of the Republic of
развитие Казахстана на современном Kazakhstan – Elbasy. Problems of the theory of
этапе.
Конституционно-правовой constitutional and procedural law of the Republic of
статус
Первого
Президента Kazakhstan.
Республики Казахстан – Елбасы.
Проблемы теории конституционнопроцессуального права Республики
Казахстан.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Мукашева Г.К.
Укин С.К.
Ukin S.K.
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4 4 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер /

Элективные дисциплины для студентов 4 курса
Криминалистика / Criminal studies
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
формирование навыков и умений, связанных с formation of skills and abilities related to the
использованием криминалистических средств и use of forensic tools and methods in the
методов в раскрытии, расследовании и detection, investigation and prevention of
предотвращении уголовных правонарушений.
criminal offenses.

қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашуда,
тергеуде
және
болдырмауда
криминалистикалық құралдар мен әдістерді
пайдаланумен байланысты дағдылар мен
іскерліктерді қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
- алған білімдерін, дағдыларын және - применять полученные знания, навыки и - apply the acquired knowledge, skills and
дағдыларын
практикалық
іс-әрекет умения в процессе практической деятельности;
abilities in the process of practical activity;
процесінде қолданады;
- отличать
для себя
наиболее важные - to distinguish for themselves the most
– ӛзі үшін ең маңызды ережелерді ажырату, положения, анализировать ту или иную норму important provisions, to analyze a particular
құқықтың осы немесе басқа нормасын, права, различные мнения ученых – правоведов;
rule of law, different opinions of legal
құқықтанушы
ғалымдардың
әртүрлі - осуществлять анализ и оценку розыскной и scholars;
пікірлерін талдайды;
доказательственной информации, а также - to carry out analysis and evaluation and
- іздестіру және дәлелдемелік ақпаратты, исходных следственных ситуаций;
investigation of the evidentiary information,
сондай-ақ бастапқы тергеу жағдайларын выдвигать и обосновывать следственные as well as original investigative situations;
талдауды және бағалауды жүзеге асырады;
версии при осуществлении планирования - to put forward and justify investigative
- тергеуді жоспарлауды жүзеге асыру расследования;
versions when planning an investigation;
кезінде тергеу нұсқаларын ұсыну және - владеть тактическими приемами проведения - possess tactical techniques for conducting
негіздейді;
следственных действий
investigative actions
- тергеу әрекеттерін жүргізудің тактикалық
тәсілдерін меңгерді
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс Уголовно-процессуальное право Республики Criminal procedure law of the Republic of
жүргізу
құқығы/
Қазақстан Казахстан/ Прокурорский надзор в Республике Kazakhstan/ Prosecutor operation in the
Республикасындағы прокурорлық қадағалау Казахстан
Republic of Kazakhstan
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
51

Криминалистиканың пайда болу, қалыптасу
және даму тарихы. Криминалистика пәні,
жүйесі,
міндеттері
және
әдістері.
Криминалистикалық сәйкестендіру және
диагностика теориясы және олардың
қолданбалы мәні. Криминалистикалық
техниканың
жалпы
ережелері.
Криминалистикалық
фотосурет
және
бейнежазба. Іздер туралы криминалистік
ілім (трасология). Қаруды, оқ-дәрілерді,
жарылғыш
заттарды,
жарылғыш
құрылғыларды және оларды қолдану іздерін
криминалистік
зерттеу.
Құжаттарды
криминалистикалық зерттеу. Адамның
сыртқы
белгілерін
сот-медициналық
зерттеу. Криминалистикалық есептер. Сот
тактикасы
мен
технологиясының
тұжырымдамалық
ережелері.
Сотмедициналық нұсқалар және тергеуді
жоспарлау.

История возникновения, становления и развития
криминалистики. Предмет, система, задачи и
методы криминалистики.
Теория
криминалистической
идентификации
и
диагностики и их прикладное значение. Общие
положения
криминалистической
техники.
Криминалистическая фотография и видеозапись.
Криминалистическое
учение
о
следах
(трасология). Криминалистическое исследование
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств и следов их применения.
Криминалистическое исследование документов.
Криминалистическое исследование внешних
признаков человека. Криминалистические учеты.
Концептуальные
положения
криминалистической тактики и технологии.
Криминалистические версии и планирование
расследования.

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
Екінші тілде
На втором языке
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Майсатаева А.Ш.
Аскаров Е.Х.
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The history of the origin, formation and
development of criminology. Subject,
system, tasks and methods of criminalistics.
The theory of forensic identification and
diagnostics and their applied significance.
General provisions of forensic technology.
Forensic photography and video recording.
Forensic doctrine of signs (fire). Forensic
investigation of weapons, ammunition,
explosives, explosive devices and traces of
their use. Forensic examination of
documents. Forensic investigation of
external signs of a person. Forensic records.
Conceptual provisions of forensic tactics
and technology. Forensic versions and
planning of the investigation.

In a second language
Tastanov A.M.

Халықаралық дербес құқық / Международное частное право / International private law
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
халықаралық жеке құқықтың табиғаты мен мәні, сформировать всестороннее глубокое понимание to form a comprehensive and deep
оның нормалары, институттары мен салалары природы и сущности международного частного understanding of the nature and
туралы жан-жақты терең түсінік қалыптастыру
права, его норм, институтов и подотраслей
substance of private international law,
its norms, institutions and sub-sectors
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После
успешного
завершения
курса After successful completion of the
алушылар
обучающиеся будут
course, students will be
- халықаралық жеке-құқықтық қатынастарды - знать особенности применения источников - to know the specifics of the use of
реттеу үшін халықаралық дербес құқықтың международного
частного
права
для private international law sources to
қайнар кӛздерін қолдану ерекшеліктерін біледі;
регулирования международных частно-правовых regulate international private law
- шетелдік элементпен күрделенген қатынастарды отношений;
relations;
реттеудің
материалдық-құқықтық
және - знать основные проблемы, связанные с - to know the main problems related to
коллизиялық-құқықтық әдістерін қолданумен применением
материально-правового
и the application of substantive and
байланысты негізгі проблемаларды біледі;
коллизионно-правового методов регулирования conflict-of-law methods of regulating
- халықаралық дербес құқықтық қатынастарды отношений,
осложненных
иностранным relations complicated by a foreign
реттеу
үшін
ұлттық,
шетелдік
немесе элементом;
element;
халықаралық
құқықты
қолдану
кезінде - владеть методикой разрешения актуальных - to possess a methodology for
туындайтын ӛзекті мәселелерді шешу әдістемесін проблем,
возникающих
при
применении resolving topical problems arising from
меңгерді;
национального,
иностранного
или the application of national, foreign or
- алған білімдерін практикалық және ғылыми международного права для регулирования international
law
to
regulate
қызметте қолдана біледі дағдысын игерді;
международных частноправовых отношений;
international private law relations;
- уметь использовать приобретенные знания в - to be able to use acquired knowledge
практической и научной деятельности
in practical and scientific activities
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
ҚР азаматтық құқығы, Халықаралық бұқаралық Гражданское право РК, Трудовое право РК, Civil law of the Republic of
құқық
Международное публичное право
Kazakhstan, Labour law of the
Republic of Kazakhstan, International
public law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
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Халықаралық
дербес
құқықтың
түсінігі.
Халықаралық дербес құқықтың қайнар кӛздері.
Коллизиялық нормалар. Халықаралық дербес
құқық нормаларын қолдану: негізгі құқықтық
мәселелер. Халықаралық дербес құқықтың
субъектілері. Халықаралық дербес құқықтағы
заттық
құқықтар.
Сыртқы
экономикалық
мәмілелер. Жүктерді және жолаушыларды
халықаралық тасымалдау. Халықаралық несие
және
есеп
айырысу
қарым-қатынастары.
Халықаралық дербес құқықтағы интеллектуалдық
меншік. Халықаралық дербес құқықтағы некеотбасы қатынастары. Халықаралық еңбек құқығы.
Халықаралық азаматтық процесс.

Понятие международного частного права.
Источники международного частного права.
Коллизионные нормы. Применение норма
международного частного права: основные
правовые вопросы. Субъекты международного
частного права. Вещные права в международном
частном праве. Внешнеэкономические сделки.
Международные перевозки грузов и пассажиров.
Международные кредитные и расчетные
отношения. Интеллектуальная собственность в
международном частном праве. Брачно –
семейные отношения в международном частном
праве.
Международное
трудовое
право.
Международный гражданский процесс.

The concept of private international
law. Sources of private international
law. Conflict of laws. Application of
the rule of private international law:
basic legal issues. Subjects of private
international law. Property rights in
private international law. Foreign
economic transactions. International
transport of goods and passengers.
International credit and settlement
relations. Intellectual property in
private international law. Marriage family relations in private international
law.
International
labour
law.
International Civil Process.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Ағылшын тілінде
На английском языке
In English
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жумабаева А.М.
Едигенова А.Б.
Edegenova A. B.
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Заңгердің кәсіптік этикасы / Профессиональная этика юриста / Professional ethics of a lawer
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose/ Purpose
этикалық нормалардың іс-әрекетінің сипаты формирование представления о характере the formation of an idea about the nature and
мен механизмі, олардың әлеуметтік мораль и механизме действия этических норм, их mechanism of action of ethical norms, their unity
мен құқық талаптарымен бірлігі, осы единстве с требованиями общественной with the requirements of public morality and law,
идеяларды кәсіби мінез-құлық ережелері морали и права, закреплении этих the consolidation of these ideas in the form of
түрінде шоғырландыру туралы түсінік представлений
в
форме
установок attitudes of professional behavior.
қалыптастыру.
профессионального поведения.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
білімалушылар
лауазымдық
ӛкілеттікті
орындау
барысында адвокаттың мінез-құлқының
негізгі
этикалық
нормалары
мен
принциптерін білу;
- алған білімдерін тәжірибеде қолдана білу;
- жекелеген заң мамандықтарының кәсіби
қызметінің
адамгершілік
аспектілерін
талдау; - нормативтік құжаттармен жұмыс
істеу дағдыларын; кәсіби және қызметтен
тыс
мінез-құлық
саласында
мінезқұлықтың этикалық моделін таңдау және
дәлелдеу дағдыларын меңгеру.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать основные этические нормы и
принципы поведения юриста в процессе
выполнения должностных полномочий;
- применять полученные знания на
практике;
- анализировать нравственные аспекты
профессиональной
деятельности
отдельных юридических специальностей;
владеть
навыками
работы
с
нормативными документами; навыками
выбора и аргументации этической модели
поведения в сфере профессионального и
внеслужебного поведения.

After successful completion of the course,
students will be
- to know the basic ethical standards and principles
of behavior of a lawyer in the process of
performing official duties;
- to know the moral aspects of the professional
activity of certain legal specialties;
- to be able to analyze the moral aspects of the
professional activity of certain legal specialties;
- be able to choose and argue an ethical model of
behavior in the field of professional and off-duty
behavior;
- to possess the skills of analyzing the knowledge
gained in the process of studying the discipline;
- to possess the skills of choosing and arguing an
ethical model of behavior in the field of
professional and off-duty behavior.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Мемлекет және құқық теориясы
Теория государства и права
Theory of State and Law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Этика ұғымы және оның пәні. Заңгердің Понятие этики и ее предмет. Предмет Foundations of General Ethics. The main
кәсіби
этикасының
ерекшелігі
мен задачи, специфика профессиональной directions and concepts of ethics. Morality and
міндеттері.
Құқыққорғау
органдары этики
юриста.
Категории law. The origin and essence of morality.
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қызметкерлерінің
кәсіби
этикасының
санаттары. Мораль. Мораль қызметі, оның
құрылымы мен элементтері. Мораль адамгершілік
қызметті
анықтайтын
әлеуметтік факторлар жүйесінің құрамдас
бӛлігі ретінде. Адамгершілік таңдау түсінігі.
Моральдің кәсіби - этикалық мәні және
тағайындалуы. Құқыққорғау органдарының
жекелеген
мамандықтары
қызметінің
адамгершілік
этикалық
негіздері.
Құқыққорғау
органдары
қызметкерінің
кәсіби қарым-қатынас мәдениеті. Заңгердің
кәсіби қызметіндегі этикеті. Жанжал және
оның моральдық-адамгершілік құрылымы.

Ағылшын тілінде
Байтасова М.Ж

профессиональной этики сотрудников Morality as a subject of ethics. The main
правоохранительных органов. Мораль. categories of ethics: good and evil, justice, honor
Функции морали, ее структура и элементы. and dignity, conscience. Moral choice problems.
Мораль - как составляющая системы Professional ethics of a lawyer. Specificity of
социальных факторов, определяющих legal ethics. Professional ethics of employees of
нравственную
деятельность.
Понятие internal affairs bodies. Ethical aspects of the
нравственного выбора. Профессионально- prosecutor's activities. Moral foundations of
этическая сущность и назначение морали. legislation on justice and law enforcement.
Нравственно-этические
основы Professional ethics of a judge. Moral foundations
деятельности отдельных специальностей of the administration of justice. Ethics of judicial
правоохранительных органов. Культура debate. Professional ethics of lawyers.
профессионального общения сотрудника Professional ethics of a notatrius. Ethics of
правоохранительных органов. Этикет в communication of notaries.
профессиональной деятельности юриста.
Конфликт и его морально- нравственная
структура.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
На английском языке
In English
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Ахметкали Г.В.
Batyrbekova D.S.
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Қазақстан Республикасының әділет органдарының жүйесі / Система органов юстиции Республики Казахстан / System of Jastice of of
the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
ҚР Әділет органдарының құқық қорғау Изучение
правоохранительной Studing of law enforcement activities of the judicial
қызметін
зерделеу
және
нормативтік деятельности органов юстиции РК и authorities of the Republic of Kazakhstan and form
материалдармен жұмыс істеудің практикалық сформировать практические навыки practical skills for working with normative materials,
дағдыларын
қалыптастыру,
әділет работы
с
нормативными mastering the concepts necessary for serving in the
органдарында қызмет ӛткеру үшін қажетті материалами, овладение понятиями, judicial authorities.
ұғымдарды меңгеру.
необходимыми для прохождения
службы в органах юстиции.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения After successful completion of the course, students
білімалушылар
курса обучающиеся будут
will bе
- Әділет орнандары қызметінің нормативтік- -знать нормативно-правовую базу - to know the legal framework of the activity of the
құқықтық базасын біледі;
деятельности органов юстиции;
judicial authorities;
- ҚР Әділет органдары құқық қорғау -различать
теоретическую
и - to distinguish the theoretical and practical orientation
қызметінің теориялық және практикалық практическую
направленность of law enforcement activities of the judicial authorities
бағытын ажырата біледі;
правоохранительной
деятельности of the Republic of Kazakhstan;
әділет
органдарының
құрылымын, органов юстиции РК;
- to understand the structure, powers, legal
ӛкілеттіктерін, құқықтық мәнін, олардың ҚР -детально разбираться в структуре, significance of the judicial authorities, their place in
Құқық қорғау органдары жүйесіндегі орнын полномочиях, правовом значении the system of law enforcement agencies of the
егжей-тегжейлі талдайды;
органов юстиции, их месте в системе Republic of Kazakhstan;
- ҚР Әділет органдарының қызметін реттейтін правоохранительных органов РК;
- to apply the normative acts regulating the activities
нормативтік
актілерді
толық
кӛлемде -применять
нормативные акты, of the judicial authorities of the Republic of
қолданады;
регламентирующие
деятельность Kazakhstan in full;
- кәсіби қызметтегі оқиғалар мен іс-әрекеттерге органов юстиции РК в полном - to give a legal assessment of events and actions in
құқықтық баға беру, құқықтық мәдениеттің объеме;
professional activity, to have a high level of legal
жоғары деңгейіне ие болады;
-давать правовую оценку событиям culture;
- мемлекеттік билік органдарының әділет и действиям в профессиональной - to know the system, structure, powers of state
саласына қатысты жүйесін, құрылымын, деятельности,
обладать высоким authorities related to justice
ӛкілеттігін білу;
уровнем правовой культуры;
- ҚР Әділет органдарының қызметімен
-знать
систему,
структуру,
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байланысты кәсіби қызметте алған білімдерін
жүзеге асырады.

полномочия
государственной
относящиеся к юстиции;

органов
власти,

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Государственная
служба
и Public service and administration
управление
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Әділет органдарының негізгі міндеттері мен Основные задачи и система органов The main tasks and the system of justice bodies. The
жүйесі.
Әділет
органдарының
негізгі юстиции. Основные функции органов main functions of the judicial authorities. Rights and
функциясы. Әділет органының және оның юстиции. Права и обязанности obligations of justice bodies and their officials. The
лауазымдық тұлғаларының құқықтары мен органов юстиции и их должностных functions of the judicial authorities in the field of state
міндеттері. Заңды тұлғаларды мемлекеттік лиц. Функции органов юстиции в registration. Notary public in the system of activity of
тіркеу аумағындағы әділет органының қызметі. сфере
осуществления the judicial authorities. Functions of the judicial
Нотариат әділет органының қызметінің государственной
регистрации. authorities in the field of forensic expertise. Activities
жүйесінде.
Сот-сараптама қызметi жүзеге Нотариат в системе деятельности of the Committee for the execution of judicial
асыру кезiндегi Қазақстан Республикасы органов юстиции. Функции органов decisions of the Ministry of Justice of the Republic of
Әдiлет министрлiгiнiң құзыры.
Қазақстан юстиции в сфере судебно-экспертной Kazakhstan.
Республикасы Әділет министрлігінің сот деятельности. Деятельность комитета
қаулыларын орындау комитетінің қызметі.
по
исполнению
судебных
постановлений
министерства
Юстиции Республики Казахстан.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Ағылшын тілінде
На английском языке
In English
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Мукашева Г.К
Едигенова А.Б.
Batyrbekova D.S.
Мемлекеттік қызмет және басқару
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Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметінің негіздері / Основы оперативно-розыскной деятельности Республики
Казахстан / Efficient and inquest activity basics
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Қазақстан
Республикасының
жедел- Освоение содержания основных положений в Mastering the content of the main provisions
іздестіру қызметі саласындағы негізгі области оперативно - розыскной деятельности in the field of operational and investigative
ережелердің мазмұнын игеру
Республики Казахстан
activities of the Republic of Kazakhstan
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
обучающиеся будут:
білімалушылар меңгереді:
students will be:
жедел-іздестіру
қызметі
туралы -применять
нормы
действующего
қолданыстағы
заңнама
нормаларын законодательства об оперативно-розыскной - apply the norms of the current legislation
қолданады;
деятельности;
on operational and investigative activities;
жедел-іздестіру
қызметін
жүзеге -организовывать эффективное взаимодействие с
асыратын органдармен тиімді ӛзара іс- органами,
осуществляющими
оперативно- - to organize effective interaction with the
қимылды ұйымдастырады;
розыскную деятельность;
bodies carrying out operational and
- жедел-іздестіру қызметінің нәтижелерін -осуществлять
процессуальную
проверку investigative activities;
процессуалдық тексеруді жүзеге асыру, результатов
оперативно-розыскной
олардың дәлелдемелік маңызын талдау деятельности,
анализ
и
оценку
их - to carry out the procedural verification of
және бағалайды;
доказательственного значения;
the results of operational search activities,
- тергеу және сот іс-әрекеттерін жоспарлау
analysis and evaluation of their evidentiary
және жүргізу кезінде жедел-іздестіру
value;
қызметінің нәтижелерін пайдаланады.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс Уголовное
процессуальное
право
РК, Criminal Procedure Law of the Republic of
жүргізу құқығы, Криминология,
Криминология, Криминалистика
Kazakhstan, Criminology
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
«Жедел-іздестіру қызметі» курсына кіріспе. Введение в курс «Основы оперативно-розыскной Introduction to the course "Fundamentals of
Жедел-іздестіру
қызметінің
түсінігі, деятельности» Понятие, цели, признаки, задачи operational-search activity" The concept,
міндеттері, Жедел-іздестіру қызметінің и функции оперативно-розыскной деятельности. goals, features, tasks and functions of
құқықтық негіздері мен қағидалары. Правовая основа и принципы оперативно- operational-search activity. The legal basis
Жедел-іздестіру қызметінің субъектілері розыскной деятельности. Субъекты и объекты and principles of operational and
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мен объектілері.
оперативно-розыскной деятельности.
investigative activities. Subjects and objects
Жедел іздестіру қызметін жүзеге асырушы Взаимодействие
органов,
осуществляющих of operational-search activity.
органдардың ӛзара әрекеті.
оперативно- розыскную деятельность.
Жедел іздестіру қызметін жүзеге асыру Лица, участвующие в осуществлении ОРД. Interaction of bodies engaged in operational
кезінде қатысатын тұлғалар.
Государственная, правовая и социальная защита and investigative activities.
Жедел іздестіру қызметіне қатысатын лиц, участвующих в оперативно-розыскной
адамдарды мемлекеттік, заңды және деятельности.
Оперативно-розыскные Persons involved in the implementation of
әлеуметтік қорғау.
Жедел іздестіру іс- мероприятия.
the ORD. State, legal and social protection
шаралары. Жасырын тергеу әрекеттерін
of persons involved in operational search
жүргізу шарттары мен негіздері.
activities. Operational search activities
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Дәріс оқу үшін практик мамандарды шақыру
Ағылшын тілінде

Шалгимбаев М.Х.

Приглашение специалистов практиков для чтения Inviting practitioners to give lectures
лекций
In English

На английском языке
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Аралбаев С.С.
A. Tastanov A.M.
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Қазақстан Республикасының отбасы және мұрагерлік құқығы / Семейное и наследственное право РК /Family and inheritance Low RK
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Неке-отбасы
және
мұрагерлік Формирование правоприменительных навыков Building law enforcement skills in disputes
қатынастардан
туындайтын
даулар по спорам вытекающим из брачно-семейных и arising from marital, family and inheritance
бойынша құқық қолдану дағдыларын наследственных отношений
relationships
қалыптастыру
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
алушылар: құқықтың тиісті салаларының обучающиеся будут: юридически грамотно students will bе
нормаларына
заңды
түрде
сауатты комментировать нормы соответствующих to comment legally on the norms of the
түсініктеме береді, оларды дауларды реттеу отраслей права, применять их на практике для relevant branches of law, to apply them in
үшін практикада қолданады, сондай-ақ урегулирования споров, а также оформлять practice for the settlement of disputes, as well
отбасы, неке және мұрагерлік мәселелері юридические
документы
(договоры, as to draw up legal documents (contracts,
бойынша заңды құжаттарды (шарттар, соглашения, обращения в суд) по вопросам agreements, appeals to the court) on family,
келісімдер, сотқа жүгінулер) ресімдейді
семьи, брака и наследования
marriage and inheritance issues
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Отбасы құқығының құқық саласы ретінде Общая характеристика семейного права как General characterization of family law as a
жалпы сипаттамасы. Некені құқықтық отрасли права. Правовое регулирование брака. branch of law. Legal regulation of marriage.
реттеу.
Ерлі-зайыптылардың
мүліктік Имущественные
права
и
обязанности Property rights and obligations of spouses.
құқықтары мен міндеттері. Неке шарты. супругов. Брачный договор. Правоотношения Marriage contract. Legal relations between
Ата-аналар мен балалар арасындағы между родителями и детьми. Порядок уплаты parents and children. Procedure for payment
құқықтық қатынастар. Алименттерді тӛлеу и
взыскания
алиментов.
Правовое and recovery of alimony. Legal regulation of
және ӛндіріп алу тәртібі. Бала асырап алуды регулирование усыновления (удочерения). adoption. Legal regulation of guardianship
құқықтық реттеу. Қорғаншылық пен Правовое
регулирование
опеки
и and guardianship. General inheritance
қамқоршылықты
құқықтық
реттеу. попечительства.
Общие
положения
о provisions. Features of inheritance by will.
Мұрагерлік туралы жалпы ережелер. Ӛсиет наследовании. Особенности наследования по Features of inheritance according to the law.
бойынша мұрагерліктің ерекшеліктері. Заң завещанию. Особенности наследования по Acquisition of inheritance. Division of
бойынша мұрагерліктің ерекшеліктері. закону. Приобретение наследства. Раздел inheritance. Peculiarities of the consideration
Мұра алу. Мұраны бӛлу. Мұрагерлік наследства. Особенности рассмотрения и and resolution by the courts of cases arising
құқықтық
қатынастардан
туындайтын разрешения судами дел, возникающих из from hereditary legal relations.
істерді соттардың қарау және шешу наследственных правоотношений.
ерекшеліктері.
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Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
Курстың практикалық бағыты бар-кейс- Курс имеет практическую направленность - The course is practically oriented - training
стади әдісін белсенді қолдана отырып, обучение от практики к теории, с активным from practice to theory, with the active use of
практикадан
теорияға
оқыту,
сот применением метода кейс-стади, видеозанятий the case stage method, video classes based on
отырыстарының материалдары бойынша по материалам судебных заседаний и court proceedings and the invitation of
бейнесабақтар және тәжірибелі заңгерлерді приглашением практикующих юристов.
practicing lawyers.
шақыру.
На английском языке
In English
Ағылшын тілінде
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Тажибаева А.Х.
Корытникова Н.А.
N. Korytnikova
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Қазақстан Республикасының шарттық құқығы/ Договорное право Республики Казахстан / Contract law of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Формирование навыков, необходимых для Formation of skills necessary for the professional
профессионального
осуществления
ими implementation of their activities in the field of
деятельности в сфере составления и анализа drafting and analyzing civil law contracts, the use
гражданско-правовых договоров, применения of various instruments of legal regulation of
различных
инструментов
правового contractual relations, allowing to provide highрегулирования
договорных
отношений, quality legal support
позволяющих
обеспечить
качественное
правовое сопровождение
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут:
students will be
- нормативтік құқықтық актілердің мәнін -понимать смысл нормативных правовых -понимать смысл нормативных правовых
түсіну және азаматтық құқық нормаларын актов и способность применять нормы актов и способность применять нормы
нақты ӛмірлік жағдайларға қолдану қабілеті; гражданского
права
к
конкретным гражданского права к конкретным жизненным
- нормативтік құқықтық актілермен жұмыс жизненным ситуациям;
ситуациям;
істеу кезінде құқықтық нормаларды талдайды -анализировать и толковать правовые нормы -анализировать и толковать правовые нормы
және түсіндіреді;
при работе с нормативными правовыми при работе с нормативными правовыми
- шарттық құқықтың тұжырымдамалық актами;
актами;
мәселелерін анықтайды;
-выявлять
концептуальные
проблемы -выявлять
концептуальные
проблемы
- азаматтық-құқықтық ұғымдармен жұмыс договорного права;
договорного права;
жасайды
-оперировать
гражданско-правовыми -оперировать
гражданско-правовыми
- арнайы заң терминологиясын қолданады;
понятиями
понятиями
- шарттардың жекелеген түрлерін жасай -уметь составлять отдельные виды договоров. -применять
специальную
юридическую
біледі.
терминологию;
-составлять отдельные виды договоров.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Мемлекет және құқық теориясы
Теория государства и права
Theory of State and law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Азаматтық-құқықтық шарттарды жасау және
талдау, шарттық қатынастарды құқықтық
реттеудің сапалы құқықтық сүйемелдеуді
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін түрлі
құралдарын қолдану саласында олардың
қызметін кәсіби жүзеге асыруы үшін қажетті
дағдыларды қалыптастыру
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Сатып алу-сату шарты. Айырбас шарты.
Изучение данной дисциплины предполагает Purchase and sale. Mena. Donation. Annuity and
Сыйға тарту шарты. Сатып алу-сату шарты. рассмотрение
договора
и
системы dependent lifelong maintenance. General
Рента және ӛмір бойы асырауда ұстау. гражданско-правовых
обязательств
по Provisions. Property lease (rent). General
Мүлікті жалдау (аренда). Тұрғын үйді отдельным
группам:
купли-продажи, Provisions. Leasing. Enterprise lease. Rent of
жалдау. Мүлікті тегін пайдалану (ссуда). дарения, ренты, имущественного найма buildings and structures. Vehicle rental. Hire.
Мердігерлік шарт. Ӛтемелі қызмет кӛрсету. (аренда). Виды аренды: лизинг, аренда Renting a home. Free use of property. Contract.
Тасымалдау шарты. Кӛлік экспедициясы. предприятий, аренда зданий и сооружений, Shipping. Transport expedition. Loan. Financing
Заем шарты. Факторинг. Банктік қызмет аренда транспортных средств, прокат, наем against the assignment of a monetary claim
кӛрсету.
Сақтау
шарты.
Сақтандыру. жилища.
Безвозмездное
пользование (factoring). Storage. Insurance. Assignment.
Тапсырма шарты. Басқаның мүддесіне имуществом.
Подряд.
Перевозка. Actions in someone else's interest without
тапсырмасыз іс-әрекет жасау. Комиссия Транспортная
экспедиция.
Заем. commission. Commission. Trust management of
шарты. Мүлікті сенімгерлікпен басқару. Финансирование под уступку денежного property. Comprehensive business license
Франчайзинг
шарты.
Конкурстық требования
(факторинг).
Хранение. (franchising). Competitive obligations.
міндеттемелер. Зиян келтірудің салдарынан Страхование. Поручение. Действия в чужом
туындайтын міндеттемелер. Негізсіз баю интересе без поручения. Комиссия.
салдарынан туындайтын міндеттемелер.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Ахмединова К.К.
Демежанова С.М.
Demezhanova S.M.
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Сот сараптамасы / Судебная экспертология / Judicial expertise
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
қандайда бір сот-тергеу жағдайларында формирование
знаний
в
области formation of knowledge in the field of
сараптама тағайындау қажеттілігі немесе целесообразности
или
необходимости expediency or necessity of appointment of
мақсаттылығы
саласында
білім назначения экспертиз в той или иной судебно- expert examinations in a particular judicialқалыптастыру;
заңгерлердің
құзыреті следственной ситуации; оценки экспертных investigative situation; evaluation of expert
шегінде
процессуалдық
кӛзқарастан заключений с процессуальной точки зрения в opinions from a procedural point of view within
сараптамалық қорытындыларды бағалау
пределах компетенции юристов
the competence of lawyers
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
освоения
курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут:
students will be
- қылмыстық сот ісін жүргізуде сот- -использовать нормативно-правовую базу - use the legal framework for the use of forensic
сараптамалық
білімді
пайдаланудың использования судебно-экспертных знаний в expertise in criminal proceedings;
нормативтік-құқықтық базасын қолданады;
уголовном судопроизводстве;
- plan, organize and ensure the expediency and
– сараптаманың әр алуан түрлерін - планировать, организовывать и обеспечивать effectiveness of the activities of forensic
жүргізгенде сот сарапшылары қызметінің целесообразность
и
эффективность experts in conducting various types of
мақсаттылығын
және
тиімділігін деятельности судебных экспертов при examinations;
жоспарлауға,
ұйымдастыруға
және проведении различных видов экспертиз;
- analyze and evaluate the theoretical
қамтамасыз ете алады;
- осуществлять анализ и оценку теоретических foundations of modern forensic expertise, the
- қазіргі сот сараптамаларының теориялық основ современной судебной экспертизы, system of scientific concepts and methods; the
негіздерін, ғылыми түсініктер және әдістер системы научных понятий и методов; basic concepts of forensic identification,
жүйесін;
криминалистік
теңестірудің, основных
понятий
криминалистической diagnosis and prevention; expert technologies,
диагностика және алдын алудың негізгі идентификации, диагностики и профилактики; the logical foundations of expert activity, the
түсініктерін; сарапшылық технологияларды, экспертных технологий, логических основ structure of expert research;
сарапшылық
қызметтің
логикалық экспертной
деятельности,
структуры - understand the terms in the field of forensic
негіздерін,
сарапшылық
зерттеудің экспертного исследования;
examination, apply the general methodology for
құрылымын талдауды және бағалауды - пониманть термины в области судебной conducting the most frequently assigned types
жүзеге асырады;
экспертизы.
of examinations;
- сот сараптамасы облысындағы терминдерді -применять общую методику проведения - master the practice of working with
түсіну. Ең жиі тағайындалатын сараптама наиболее часто назначаемых видов экспертиз; normative legal acts, their interpretation and use
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түрлерін ӛткізудің
қолдана алады;

жалпы

әдістемесін

on issues related to the use of forensic
expertise.

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс Уголовно- процессуальное право РК
Criminal procedural law of the Republic of
жүргізу құқығы
Kazakhstan
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
«Юриспруденция» мамандығы бойынша Судебная экспертология одна из уголовно- Forensic expert science is one of the criminal
жоғары
оқу
орындарында
оқылатын правовых учебных дисциплин, изучаемых в law academic disciplines studied at universities
қылмыстық-құқықтық оқу пәндерінің бірі сот вузах по специальности «Юриспруденция». in the specialty "Jurisprudence". This discipline
сараптамасы.
Бұл
пән
сараптамалық Данная дисциплина предполагает изучение involves the study of issues that reflect the
зерттеудің теориялық материалдарын және вопросов,
отражающих
теоретический theoretical material and practice of applying the
пайдалану практикасын және олардың материал и практику применения методики methodology of expert research and the design
нәтижелерін
ресімдеуді
кӛздейтін экспертных исследований и оформление его of its results.
сұрақтарды зертеуді кӛздейді.
результатов.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Сот риторикасы
Судебная риторика
Judicial rhetoric
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Майсатаева А.Ш.
Замлелов А.Л.
Tastanov A.M.
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Қазақстан Республикасында көші – қонуды әкімшілік-құқықтық реттеу /Административно-правовое регулирование миграции в
Республике Казахстан / Administrative and legal regulation of migration in the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Қазақстан Республикасының кӛші- формирование знаний навыков применения formation knowledge of the application of norms in
қонын әкімшілік-құқықтық реттеу норм в области административно-правового the field of administrative and legal regulation of
саласында білімдер мен нормаларды регулирования
миграции
Республики migration of the Republic of Kazakhstan
қолдану дағдыларын қалыптастыру
Казахстан
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
білімалушылар
- тарихи кезеңдерде Қазақстанның
мемлекеттік
құқықтық
және
конституциялық дамуын біледі;
- кӛші-қон процестерінің саласын
анықтайтын нормативтік құқықтық
актілер мен теориялық тәсілдердің
мазмұнын білу, олардың кәсіби
қызметте құқықты іске асыру үшін
маңыздылығын түсінеді;
- алған білімдерін тәжірибеде сауатты
қолданады;
құқықтық
ұғымдар
мен
категорияларды еркін пайдаланады;
- кәсіби қызметте нормативтік
құқықтық актілерді қолдана біледі;
- құқықтық сипаттағы әртүрлі
құжаттарды құрастыра біледі

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course, students
обучающиеся будут
will be
-знать
государственно-правовое
и - to know the state-legal and constitutional
конституционное развитие Казахстана на development of Kazakhstan at historical stages;
исторических этапах;
- to know the content of normative legal acts and
- знать содержание нормативных правовых theoretical approaches defining the scope of
актов
и
теоретических
подходов, migration processes, to understand their importance
определяющих
сферу
миграционных for the realization of the right in professional activity;
процессов, понимать их значение для - to apply the knowledge gained in practice;
реализации
права
в
профессиональной - to operate with legal concepts and categories;
деятельности;
- to use normative legal acts in professional activities;
- применять полученные знания на практике;
- to draw up various legal instruments
- оперировать юридическими понятиями и
категориями;
- использовать нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности;
- составлять различные документы правового
характера

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан
Республикасының Административное право РК, Международное Administrative Law of the Republic of Kazakhstan,
әкімшілік құқығы, Халықаралық публичное право.
Public International Law.
бұқаралық құқық
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Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Қазақстан
Республикасындағы Понятие, предмет, система курса и принципы Concept, subject, course system and principles of
миграцияны
әкімшілік-құқықтық административно-правового
регулирования administrative and legal regulation of migration in the
реттеудің түсінігі, пәні, курс жүйесі миграции
в
Республике
Казахстан. Republic of Kazakhstan. The State system for
және
қағидалары.
Қазақстан Государственная
система
управления managing migration processes in the Republic of
Республикасындағы
миграциялық миграционными процессами в Республике Kazakhstan. Administrative and legal regulation of
процестердерді мемлекеттік басқару Казахстан.
Административно-правовое immigration.
Legal
status
of
Oralmans.
жүйесі. Иммиграцияны әкімшілік- регулирование
иммиграции.
Правовое Administrative and legal regulation of internal
құқықтық реттеу. Оралмандардың положение оралманов. Административно- migration in the Republic of Kazakhstan.
құқықтық
мәртебесі.
Қазақстан правовое регулирование внутренней миграции Administrative and legal regulation of the procedure
Республикасындағы ішкі миграцияны в Республике Казахстан. Административно- for the departure of citizens of the Republic of
әкімшілік-құқықтық
реттеу. правовое регулирование порядка выезда Kazakhstan outside the country. Current state and
Қазақстан
Республикасы граждан Республики Казахстан за пределы trends of administrative and legal regulation of
азаматтарының елден тыс шығу страны. Современное состояние и тенденции migration processes in the Republic of Kazakhstan
тәртібін әкімшілік-құқықтық реттеу. административно-правового
регулирования
Қазақстан
Республикасындағы миграционных процессов в Республике
миграциялық процестерді әкімшілік- Казахстан
құқықтық реттеудің қазіргі жағдайы
мен тенденциялары
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жумабаева А.М.
Аубакирова Н.А.
Aubakirova N. A.
Қылмыстық процестегі сот өндірісі / Судебное производство в уголовном процессе / Judicial proceedings in criminal process
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс Формирование правоприменительных навыков Formation of law enforcement skills and
жүргізу құқығы саласында құқық қолдану и знаний в сфере уголовно-процессуальной knowledge in the field of criminal
дағдылары мен білімдерін қалыптастыру
права Республики Казахстан
procedure law of the Republic of
Kazakhstan
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes

68

Курсты аяқтағаннан кейін білімалушылар
меңгереді:
- қылмыстық іс жүргізу қызметіне байланысты
нормаларды талдау және түсіндіру, оларды
Қазақстан Республикасының сот ӛндірісінде
қылмыстық іс жүргізу құқықтық қатынастарын
реттеу үшін практикада қолдану;
- қылмыстық іс үшін маңызы бар фактілер мен
мән-жайларды талдауды жүзеге асыру және
процестік шешімдер қабылдай біледі.

После
успешного
завершения
курса
обучающиеся будут:
- анализировать и толковать нормы, связанные
с уголовно-процессуальной деятельностью,
применять их на практике для урегулирования
уголовно-процессуальных правоотношений в
судебном производстве Республики Казахстан;
- осуществлять анализ фактов и обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела и
уметь принимать процессуальные решения.

After successful completion of the
course, students will be:
- analyze and interpret the norms related to
criminal procedural activity, apply them in
practice for the settlement of criminal
procedural legal relations in the judicial
proceedings of the Republic of
Kazakhstan;
- analyze the facts and circumstances
relevant to the criminal case and be able to
make procedural decisions.

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан
Республикасының
қылмыстық Уголовное право Республики Казахстан (общая Criminal law of the Republic of
құқығы
(жалпы
бӛлім),
Қазақстан часть),
Уголовно-процессуальное
право Kazakhstan (general part), Criminal
Республикасының қылмыстық іс жүргізу Республики Казахстан
Procedure Law of the Republic of
құқығы
Kazakhstan
Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
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Басты сот талқылауын тағайындау. Соттылық. Назначение
главного
судебного Appointment of the main trial.
Басты сот талқылауының жалпы шарттары. разбирательства. Подсудность.Общие условия Jurisdiction.General terms and conditions
Басты сот талқылауы. Заңды күшіне енбеген главного судебного разбирательства. Главное of the main trial. The main trial. Appeal,
соттың үкімдері мен қаулыларын апелляциялық судебное разбирательство. Апелляционное review at the request of the prosecutor of
тәртіппен қайта қарау. Соттың үкімдері мен обжалование, пересмотр по ходатайству court decisions that have not entered into
қаулыларын орындау. Сот актілерін Қазақстан прокурора судебных решений, не вступивших в legal force. Execution of court decisions.
Республикасы Жоғарғы Сотының кассациялық законную
силу.
Исполнение
судебных Review of judicial acts in cassation by the
тәртіппен қайта қарауы. Қылмыстық іс бойынша решений. Пересмотр судебных актов в Supreme Court of the Republic of
іс жүргізуді жаңадан ашылған мән-жайлар кассационном порядке Верховным судом Kazakhstan. Resumption of proceedings in
бойынша қайта бастау Қылмыстық іс бойынша Республики
Казахстан.
Возобновление the case due to newly discovered
іс жүргізуді жаңадан ашылған мән-жайлар производства
по
делу
ввиду
вновь circumstances. Alternatives to criminal
бойынша қайта бастау. Қылмыстық қудалаудың открывшихся обстоятельств. Альтернативы prosecution. Features of the proceedings
баламасы. Қылмыстық теріс қылықтар туралы уголовному преследованию.
Особенности in cases of criminal misdemeanors.
істер бойынша іс жүргізу ерекшеліктері.Жекеше производства по делам об уголовных Features of the proceedings in cases of
айыптау істері бойынша сот ӛндірісінің проступках. Особенности производства по private prosecution. Legal proceedings in
ерекшеліктері. Есі дұрыс емес адамдарға делам частного обвинения. Судопроизводство cases of the application of compulsory
медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын по делам о применении принудительных мер medical measures to the insane.
қолдану туралы істер бойынша сот ісін жүргізу. медицинского характера к невменяемым. Proceedings in cases of criminal offenses
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық Производство по делам об уголовных of minors.
бұзушылықтары туралы істер бойынша іс правонарушениях несовершеннолетних.
жүргізу.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Шалгимбаев М.Х.
Саламатова Б.З.
B. Salamatova B.Z.
Тергеу және анықтау органдары / Органы дознания и следствия /
Inquiry and consequence bodies
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
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Анықтау
және
қылмыстық құқық
түрде
тергеу
ұйымдастырып,
білім қалыптастыру

тергеу
органдарының формирование навыков организации и formation of skills of organization and production
бұзушылықтарды кәсіби производства расследования уголовных of investigation of criminal offenses by bodies of
қалай
жүргізілетінін правонарушений органами следствия и investigation and inquiry
кешендік құрылымдағы дознания

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар:
обучающиеся будут:
students will be:
-қылмыстық іс жүргізу заңнамасын және -анализировать уголовно-процессуальное
қылмыстық
істі
тергеуге
байланысты законодательство
и
правоотношения, - analyze criminal procedure legislation and legal
құқықтық қатынастарды талдайды
связанные с расследованием уголовного relations related to the investigation of a criminal
- қылмыстық қудалауды реттейтін заңнама дела
case
нормаларын практикада қолданады;
-применять
на
практике
нормы - to apply in practice the norms of the legislation
-алынған теориялық білімді қылмыстық іс законодательства,
регулирующие regulating criminal prosecution;
жүргізу құжаттарын дайындауда және іс уголовное преследование;
- apply the acquired theoretical knowledge in the
жүргізу әрекеттерін жүргізу мен бекітуде -применять полученные теоретические preparation of criminal procedure documents and
қолданады.
знания
при
составлении
уголовно- the conduct and recording of procedural actions.
процессуальных документов и проведении
и фиксации процессуальных действий.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс Уголовное
процессуальное
право Criminal procedure law of the Republic of
жүргізу құқығы
Республики Казахстан
Kazakhstan
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Қазақстан Республикасындағы алдын ала Современная
система
органов The modern system of bodies of preliminary
анықтаумен тергеу органдарының қазіргі предварительного следствия и дознания в investigation and inquiry in the Republic of
таңдағы жүйесі. Анықтау органдарының Республике Казахстан. Процессуальные Kazakhstan. Procedural powers of the bodies of
процессуалдық уәкілеттілігі. Тергеушімен полномочия
органов
дознания. inquiry. Procedural powers of the head of the
тергеу
органдары
басшысының Процессуальные полномочия руководителя investigative body and the investigator.
процессуалдық уәкілеттілігі. Қылмыстық істі следственного органа и следователя. Organization of the activities of the preliminary
жүргізу сатысындағы алдын ала тергеу Организация
деятельности
органов investigation bodies in the criminal case accepted
органдарының қызметінің ұйымдастырылуы. предварительного
расследования
по for production. Basic provisions on the bodies of
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Ӛндіріске қабылданған қылмыстық істі принятому к производству уголовному preliminary investigation and inquiry. Recusal of
жүргізу сатысындағы алдын ала тергеу делу. Основные положения об органах the investigator and the inquirer. General
органдарының қызметінің ұйымдастырылуы. предварительного следствия и дознания. conditions for the preliminary investigation. The
Алдын ала тергеу және анықтау органдары Отвод следователя и дознавателя. Общие place of the preliminary investigation. The
туралы негізгі ережелері. Анықтаушымен условия производства предварительного beginning of the preliminary investigation. End of
тергеушінің дауысы. Алдын ала тергеудің следствия.
Место
производства the preliminary investigation
ӛндірістегі жалпы шарттары. Алдын ала предварительного следствия.
Начало
тергеудің ӛндірістік орны. Алдын ала производства предварительного следствия.
тергеудің бастамасы. Алдын ала тергеудің Окончание предварительного следствия.
соңы. Алдын ала тергеудің мерзімі.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Досмагамбетова Э.М.
Замлелов А.Л.
Tastanov A.M.
Сот риторикасы/Судебная риторика / judicial rhetoric
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Сӛз сӛйлеу тәжірибесінде жағдайларға және Формирование сознательного отношения к
міндеттерге сай тілдік құралдарды тез таңдап оптимальным способам выражения мысли в
ӛз ойын тиімді жеткізуде, сонымен қатар ӛзінің результате быстрого выбора языковых средств,
сӛйлеу
мәнерін
сезініп,
бақылауға а также развитие чувства стиля, приобретение и
машықтанып бекітуге және жетілдіруді закрепление навыка речевого контроля,
қалыптастыру
позволяющего
говорящему
сознательно
воздействовать на свою речь с целью еѐ
совершенствования.

The formation of a conscious attitude to the
optimal ways of expressing thoughts as a
result of a quick choice of language means,
as well as the development of a sense of
style, the acquisition and consolidation of
the skill of speech control, which allows the
speaker to consciously influence his speech
in order to improve it.

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім
алушы:
- болашақ заңгер үшін аса қажетті болып
табылатын қарым-қатынасты тиімді жүзеге
асыру үшін дұрыс сӛйлеу білудің маңызын,
сӛйлеу мәдениетінің негіздерін, вербалды
қарым-қатынастың
түрлерін,
құралдарын,
формасын және әдістерін,
қарым-қатынас
құралы ретінде тілдің құрылымын; қазіргі
әдеби тілдің негізгі нормаларын білетін
болады;

После
успешного
завершения
курса
обучающиеся будут
- знать принципы построения правильной и
коммуникативно целесообразной речи; основы
коммуникативно-речевой культуры; виды,
средства, формы и методы вербальной
коммуникации; структуру языка как средства
коммуникации; нормы современного русского
литературного языка.

After successful completion
course, students will be

of

the

know the principles of building correct and
communicative speech; the basics of
communicative and speech culture; types,
means, forms and methods of verbal
communication; the structure of language
as a means of communication; the norms of
the modern Russian literary language.

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
"Соттың риторика" курсының негізгі мақсаты Основной целью курса «Судебная риторика» The goal of the course "Forensic rhetoric"
бағалаудың параметрі тек қана ақпараттық является подготовка сильной в языковом is to prepare strong linguistically
қоржынға бай және оны толтырғысы келетін отношении личности, основными параметрами personality, the main parameters which
түпкілікті білім ғана емес, сонымен қатар оценки которой должны стать не только should be not only the possession of the
байланыстық сӛз сӛйлеуді құра білетін жоғары владение
фундаментальными
знаниями, fundamental knowledge, a wealth of
мәдениетті тілі дамыған тұлғаны дайындау богатый информационный запас и стремление information supply and the desire to Fund
болып саналады
его пополнять, но и владение основами it, but mastering the basic design of speech
построения
речи
в
соответствии
с in
accordance
with
a
specific
определенным коммуникативным замыслом и communicative purpose and high speech
высокая речевая культура.
culture.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Оразбаев О.С.

Гарашова Л.Н.

Garashova L. N.

Азаматтық процестің сатылары / Стадии гражданского процесса / Stages of civil process
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Азаматтық істері сотта талқылауға қажетті Формирование навыков, необходимых для Formation of the skills necessary for the
дағдыларды қалыптастыру.
разбирательства гражданских дел в суде.
trial of civil cases in court.
73

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса Upon successful completion of the
course, trainees will
білімалушылар
обучающиеся будут
- азаматтық процестік құқығының негізгі - определять основные понятия гражданского - to define the basic concepts of civil
түсініктерін, азаматтық процестік құқықтық процессуального права, правовые нормы, procedural law, legal norms governing
қатынастарын реттейтін құқықтық нормаларын; регулирующие гражданские процессуальные civil
procedural
legal
relations;
талап қоюмен, ерекше талап қою және ерекше правоотношения; особенности рассмотрения peculiarities of consideration of certain
іс жүргізуге тән азаматтық істердің жекелеген отдельных
категорий
гражданских
дел, categories of civil cases, characteristic of
санаттарының ерекшеліктерін анықтай алады;
характерные для искового, особого искового и a claim, special claim and special
- нормативтік құқықтық актілермен жұмыс особого производства;
proceedings;
жасау кезінде құқықтық нормаларды талдай - анализировать правовые нормы при работе с - to analyze legal norms when working
алады; азаматтық процестік құқығының нормативными правовыми актами, выявлять with normative legal acts, to identify
концептуалдық мәселелерін айқындай алады, концептуальные
проблемы
гражданского conceptual problems of civil procedural
құқықтық түсініктермен қолдана алады, арнайы процессуального
права,
оперировать law, operate with legal concepts, apply
заңи терминологияны пайдалана алады;
правовыми
понятиями,
применять special legal terminology;
- процестік құжаттар жобаларын құрастыра специальную юридическую терминологию;
- draw up drafts of procedural documents;
алады;
составлять
проекты
процессуальных - assess the current state of civil
- азаматтық процестік заңнаманың ағымдағы документов;
procedural legislation.
жағдайын бағалай алады.
- оценивать текущее состояние гражданского
процессуального законодательства.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының азаматтық
Гражданское процессуальное право Республики Civil procedural law of the Republic of
процестік құқығы
Казахстан
Kazakhstan
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Бірінші сатыдағы сот ісін жүргізу. Талап Производство в суде первой инстанции. Proceedings in the court of first instance.
қоюмен iсін жүргiзу түсінігі мен маңызы. Понятие и сущность искового производства. The concept and essence of claim
Ерекше талап қою iсін жүргiзу. Ерекше iс Особое
исковое
производство.
Особое proceedings. Special action proceedings.
жүргiзу. Бұйрық арқылы іс жүргізу. Сот производство.
Приказное
производство. Special production. Order production.
актілерін қайта қарау бойынша іс жүргізу. Производство по пересмотру судебных актов. Proceedings for the revision of judicial
Апелляциялық сатыдағы сотта іс жүргізу. Производство
в
суде
апелляционной acts. Proceedings in the court of appeal.
Кассациялық сатыдағы сотта іс жүргізу.
инстанции. Производство в суде кассационной Proceedings in the court of cassation.
инстанции.
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Макубаева Г.А.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Aldabergenova A.I.
Демежанова С.М.

Интеллектуалдық меншік құқығы / Право интеллектуальной собственности / Intellectual Property Law
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
навыков
и
знаний, Formation of skills and knowledge required in the
Интеллекталдық меншік құқығы саласында Формирование
необходимых
в
сфере
применения
права field of application of intellectual property law.
қолдануға қажетті дағдылар мен білімдерді
интеллектуальной собственности.
қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса Upon successful completion of the course, trainees
обучающиеся будут
will
білімалушылар
понимать
классификацию
и - understand the classification and systematization
- оқу бағдарламасы шеңберінде
құқық институттарын
классификациялау
және систематизацию правовых институтов в of legal institutions within the framework of the
жүйелендіру; негізгі әдістер арқылы құқықты рамках изучаемого курса, основные методы course being studied, the main methods of studying
правовых
явлений
в legal phenomena in the relevant field, the current
лайықты
шеңберінде
зерттеу; изучения
сфере,
действующие regulatory legal acts regulating relations in the
интеллектуалдық
меншік
құқық соответствующей
қатынастарды
реттейтін
нормативтік нормативные правовые акты, регулирующие field of intellectual property law, the peculiarities
отношения в сфере права интеллектуальной of concluding copyright agreements
құқықтық актілерді білу керек
меңгеруі керек: материалдарды ӛз бетінше собственности, особенности заключения - analyze legal norms when working with
зерттеу, қазіргі қолданыстағы заңдардың авторских договоров
normative legal acts, draw up and solve various
қолданылуына
қажетті;
нормативтік - анализировать правовые нормы при работе tasks and exercises within the framework of the
нормативными
правовыми
актами,
құқықтық актілермен жұмыс істеген кезде с
studied topics; identify conceptual intellectual
нормаларын талқылау және анализ жасау составлять и решать различные задачи и
property issues
қолдана білу керек; интеллектуалдық меншік упражнения в рамках изученной тематики;
концептуальные
проблемы - to apply the conceptual and terminological
құқық заңнама нормалырын тәжірибеде выявлять
apparatus within the framework of the studied
қолдана алуға және ӛз бетінше талдау интеллектуальной собственности
- применять понятийно-терминологический course, the skills of theoretical provisions on the
меңгереді;
құқықтық
нормаларды
нормативтік аппарат в рамках изученного курса, навыки protection of intellectual property.
құқықтық актілермен жұмыс істегенде теоретических положений по вопросам
саралау және талдау, зерттеу тематикасы охраны интеллектуальной собственности.
шеңберінде түрлі есептер мен жаттығулар
құрастыра және шеше алады.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
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Қазақстан
Республикасының
құқығы (Жалпы бӛлiм)

азаматтық Гражданское право Республики Казахстан Civil law of the Republic of Kazakhstan (General
(Общая часть).
part).
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Интеллектуалдық меншік құқығы. Авторлық Понятие интеллектуальной собственности. Intellectual property concept. Copyright and
құқық және сабақтас құқықтар. Патенттік Авторское право и смежные права. related rights. Patent Law. The right to a breeding
құқық.
Селекциялық
табысқа
құқық. Патентное право. Право на селекционное achievement. The right to the topology of
Интегралды микротәсімдер топологиясына достижение.
Право
на
топологию integrated circuits. The right to protect undisclosed
құқық. Ашылмаған ақпаратты заңсыз интегральных микросхем. Право на защиту information from illegal use. Rights to means of
пайдаланудан қорғау құқығы. Азаматтық нераскрытой информации от незаконного individualization of participants in civil turnover,
айналымға,
тауарларға
және
қызмет использования.
Права
на
средства goods and services.
кӛрсетулерге қатысушыларды дараландыру индивидуализации участников гражданского
құралдарына құқық.
оборота, товаров и услуг.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Демежанова С.М.
Демежанова С.М.
Aldabergenova A.I.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметін цифрлық трансформациялау /Цифровая трансформация
административной деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан / Digital transformation of the administrative activities
of the internal affairs bodies of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі формирование комплексных знаний
formation of comprehensive knowledge in the
саласында қоғамдық тәртіпті сақтау және в сфере административной деятельности field of administrative activities of internal
қамтамасыз
ету
бойынша,
цифрлық органов внутренних дел по охране и affairs bodies for the protection and
трансформацияда заңдылық пен құқықтық обеспечению общественного порядка, со maintenance of public order, with ways to
тәртіпті қамтамасыз ету тәсілдерімен кешенді способами
обеспечения
законности
и ensure law and order in the digital
білім қалыптастыру
правопорядка в цифровой трансформации
transformation
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
-алған
білімдерін
тәжірибеде
шығармашылықпен қолдану;
- құқықтық ұғымдар мен санаттарды еркін
пайдалану;
- құқықтық сипаттағы әртүрлі құжаттарды
жасау;
- жеке адамның қауіпсіздігін, қоғамдық тәртіп
пен қоғамдық қауіпсіздікті қорғауды жүзеге
асыру, құқыққа қарсы іс-әрекеттердің, оның
ішінде дене күшін, арнайы құралдар мен атыс
қаруын қолдану мен пайдаланудың жолын
кесу;
-ішкі істер органдары қызметінің нормативтікқұқықтық актілерін электрондық сүйемелдеу
жүйесін сауатты қолдану

После успешного
завершения курса After successful completion of the course,
обучающиеся будут
students will be
- творчески применять полученные знания на creatively apply the acquired knowledge in
практике;
practice;
-свободно
оперировать
юридическими - to operate freely with legal concepts and
categories;
понятиями и категориями;
-составлять различные документы правового -to draw up various documents of a legal
nature;
характера;
- to protect the security of the individual,
осуществлять
защиту
безопасности public order and public safety, to prevent
личности,
общественного
порядка
и illegal actions, including the use and use of
общественной
безопасности,
пресекать physical force, special means and firearms;
противоправные действия, в том числе с - competently apply the system of electronic
применением и использованием физической support of normative legal acts of the
силы, специальных средств и огнестрельного activities of internal affairs bodies
оружия;
-грамотно применять систему электронного
сопровождения нормативно-правовых актов
деятельности органов внутренних дел.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Информационно-коммуникационные
Information and communication technologies
технологии
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Қазақстан
Республикасының
ішкі
істер Понятие, предмет, система курса и принципы Concept, subject, course system and
органдарының әкімшілік қызметінің түсінігі, административной деятельности органов principles of administrative activity of
пәні, курс жүйесі және қағидалары. Қазақстан внутренних дел Республики Казахстан. internal affairs bodies of the Republic of
Республикасының ішкі істер органдарының Формы
и
методы
административной Kazakhstan. Forms and methods of
әкімшілік қызметінің нысандары мен әдістері. деятельности
органов
внутренних
дел administrative activities of internal affairs
Қазақстан
Республикасының
ішкі
істер Республики
Казахстан.
Государственное bodies of the Republic of Kazakhstan. State
органдарының әкімшілік қызмет саласындағы регулирование в сфере административной regulation in the field of administrative
мемлекеттік реттеу. Цифрлық мемлекетке деятельности
органов
внутренних
дел activities of the internal affairs bodies of the
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кӛшу. Мемлекеттік органдардың ішкі қызметін
цифрландыру.
Халықтың
цифрлық
сауаттылығын
арттыру
(даярлау,
қайта
даярлау).
Учаскелік
инспекторлардың
ақпараттық дерекқоры

Аубакирова Н.А.

Республики Казахстан. Переход на цифровое
государство.
Цифровизация
внутренней
деятельности
государственных
органов.
Повышение цифровой грамотности населения
(подготовка,
переподготовка).
Информационная база данных участковых

Republic of Kazakhstan. Transition to a
digital state. Digitalization of the internal
activities of state bodies. Increasing digital
literacy of the population (training,
retraining). Information database of precinct

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Аубакирова Н.А.
Aubakirova N. A.

Мемлекет және құқық теориясы мәселелеріне тарихи көзқарастар / Исторические подходы к проблеме теории государства и права
/ Problemsofthetheoryofstateandlaw
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Мемлекеттік-құқықтық
құбыластар
мен Формирование
системы
исторических Formation of a system of historical views on
санаттар саоасындағы пікірталас сипатындағы взглядов на проблемы дискуссионного the problems of a debatable nature in the
проблемаларға тарихи кӛзқарастар жүйесңн характера в сфере государственно-правовых sphere of state-legal phenomena and
қалыптастыру.
явлений и категорий.
categories.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут:
students will be
- нормативтік құқықтық актілердің мазмұнын -понимать
содержание
нормативных - to understand the content of normative legal
және оның қызметінің нақты саласын правовых актов и теоретических подходов, acts and theoretical approaches that define a
анықтайтын теориялық тәсілдерді түсіну, определяющих конкретную область его specific area of its activity, to understand
олардың кәсіби қызметте құқықты іске асыру деятельности, понимать их значение для their significance for the implementation of
үшін маңыздылығын түсіну;
реализации права в профессиональной the right in professional activity;
- құқықтық ұғымдар мен категорияларды деятельности;
- to apply and operate freely with legal
қолдану және еркін пайдалану;
-применять
и
свободно
оперировать concepts and categories;
-гуманитарлық
және
әлеуметтік- юридическими понятиями и категориями;
- to possess the skills to use the acquired
экономикалық ғылымдардың алған білімдері -владеть
навыками
использования knowledge and methods of the humanities
мен әдістерін кәсіби қызметте пайдалану полученных
знаний
и
методов and socio-economic sciences in professional
дағдыларын меңгеру;
гуманитарных и социально-экономических activities;
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- кәсіби қызмет саласына кіретін құқықтық
нормалар мен құқықтық қатынастарды талдау;
- бостандықты, теңдікті, әділдікті қамтамасыз
етудегі құқықтың рӛлін түсіну;
- заңды шынайы құқық рухы тұрғысынан
талдау, түсіндіре білу.
- құқықты түсінудің қазіргі заманғы негізгі
тәсілдерінің мазмұнын, артықшылықтары мен
кемшіліктерін білуге тиіс

наук в профессиональной деятельности;
- to analyze the legal norms and legal
- анализировать юридические нормы и relations within the field of professional
правовые отношения, входящих в область activity;
профессиональной деятельности;
- to understand the role of law in ensuring
-понимать роль права в обеспечении freedom, equality, and justice;
свободы, равенства, справедливости;
- to analyze the law from the point of view of
-анализировать закон с точки зрения the true spirit of law, be able to interpret.
подлинного духа права, уметь толковать.
- знать содержание, достоинства и
недостатки
современных
основных
подходов к пониманию права
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Мемлекет және құқық теориясы.
Теория государства и права
Theory of State and law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Басқа ғылымдар жүйесіндегі мемлекет және Место и роль теории государства и права в The place and role of the theory of state and
құқық теориясының орны мен рӛлі. Қоғам, системе других наук. Общество, право и law in the system of other sciences. Society,
құқық және мемлекеттер. Мемлекеттің государств. Многогранность государства и law, and States. The versatility of the state
әмбебаптығы және оның түсінігін анықтау проблемы
определения
его
понятия. and the problems of defining its concept. The
мәселелері. Мемлекет және құқық тарихи Проблема
исторической
типологии problem of the typology of state and law.
типологиясының мәселесі. Ӛтпелі тарихи государства и права. Государство и права State and transitional rights. Methodological
типтегі мемлекет пен құқықтар. Мемлекет переходного
типа.
Методологические problems of studying the forms of the state.
нысандарын
зерттеудің
әдіснамалық проблемы изучения форм государства. Separation of powers in the State mechanism.
мәселелері.
Мемлекеттік
механизмдегі Разделение властей в государственном State, law, democracy. The relationship
биліктің
бӛлінуі.
Мемлекет,
құқық, механизме. Государство, право, демократия. between state and law. On the question of the
демократия.
Мемлекет
пен
құқықтың Соотношение государства и права. К origin of law. Theoretical problems of legal
арақатынасы. Құқықтың тарихи шығу тегі вопросу о исторической происхождении understanding and formation of the content of
туралы мәселе. Құқықтық түсіну мен құқық права.
Теоретические
проблемы law. Problems of legal means. Problems of
мазмұнын
қалыптастырудың
теориялық правопонимания
и
формирования legitimate interests.
мәселелері.
содержания права.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Мукашева Г.К.
Укин С.К.
Ukin S.K.
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Ақпараттық және цифрлық құқық / Информационное и цифровое право / Information and digital law
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
ақпараттық саладағы қоғамдық қатынастарды формирование
навыков
в
области development of skills in the field of
құқықтық реттеу міндеттерін шешуде құқықтық информационного права на основе широкого information law on the basis of wide use of
ғылым мен практиканың соңғы жетістіктерін использования
последних
достижений the latest achievements of legal science
кеңінен пайдалану негізінде ақпараттық құқық правовой науки и практики в решении задач and practice in solving problems of legal
саласында дағдыларды қалыптастыру.
правового регулирования общественных regulation of public relations in the
отношений в информационной сфере.
information sphere.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
успешного
завершения
курса After successful completion of the
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
обучающиеся будут
білімалушылар
course, students will be
прменять
в
профессиональной
деятельности
- to apply in professional activities the
- кәсіби қызметте мемлекеттік құпияны және
требования
нормативных
правовых
актов
в
requirements of regulatory legal acts in the
ақпараттық қауіпсіздікті қорғау саласындағы
нормативтік құқықтық актілердің талаптарын области защиты государственной тайны и field of protection of state secrets and
насихаттау, құпиялылық режимінің сақталуын информационной безопасности, обеспечивать information security, to ensure compliance
соблюдение режима секретности;
with the secrecy regime;
қамтамасыз етеді;
решать
проблемы
юридической
науки
в
- to solve the problems of legal science in the
- жаңа қоғамдық қажеттіліктерге сәйкес
области
информационных
отношений
в
field of information relations in accordance
ақпараттық қатынастар саласындағы заң
соответствии
с
новыми
общественными
with new social needs;
ғылымының проблемаларын шешеді;
потребностями;
- work with institutions and provisions of
- ақпараттық құқық институттарымен және
- работать с институтами и положениями information law (right of access to
ережелерімен жұмыс істеу (ақпаратқа қол
информационного права (право доступа к information, information regimes, secrecy,
жеткізу құқығы, ақпарат режимдері, құпия, информации, режимы информации, тайна,
information
security,
e-commerce,
ақпараттық
қауіпсіздік,
электрондық информационная безопасность, электронная
information resources, Internet, etc.).
коммерция, ақпараттық ресурстар, Интернет коммерция,
информационные
ресурсы,
және т.б.).
Интернет и др.).
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы Гражданское право Республики Казахстан Civil law of the Republic of Kazakhstan
(жалпы бӛлім)/Ақпараттық коммуникациялық (общая
часть)/Информационно- (general
part)/
Information
and
технологиялар
коммуникационные технологии
communication technologies
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
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Ақпарат
және
ақпараттық
қатынастар.
Ақпараттық қоғам. Ақпараттық құқықтың пәні
мен әдістері және оның Ресей құқығы
жүйесіндегі орны. Ақпараттық құқықтық
қатынастар. Ақпараттық заңнама. Ақпараттың
құқықтық режимдері. Ақпарат саласындағы
құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілік.
Ақпараттық қауіпсіздіктің құқықтық негіздері.
Халықаралық ақпараттық құқық

Елемисова А.Н.

Информация и информационные отношения.
Информационное общество. Предмет и
методы информационного права и его место в
системе
российского
права.
Информационные
правоотношения.
Информационное
законодательство.
Правовые
режимы
информации.
Ответственность за правонарушения в
информационной сфере. Правовые основы
информационной
безопасности.
Международное информационное право

Information and information relations.
Information Society. The subject and
methods of information law and its place
in the system of Russian law. Information
legal relations. Information legislation.
Legal information regimes. Liability for
information offences. Legal framework for
information
security.
International
information law

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Аскарова Г.М.
G. Askarova

Азаматтық процестегі медиация / Медиация в гражданском процессе/ Mediation in civil proceedings
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
медиацияның негізгі теориялық ережелерін Изучение основных теоретических положений Study of the basic theoretical provisions of
зерделеу, отандық заңнама жүйесінде медиации, раскрытие значения законодательства по mediation, disclosure of the significance of
медиация заңнамасының мағынасын ашу
медиации в системе внутригосударственного legislation on mediation in the system of
законодательства
domestic legislation
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса обучающиеся After successful completion of the
будут
білімалушылар
course, students will be
Қазақстан
Республикасындағы - анализировать и толковать правовые нормы при - analyse and interpret legal norms when
dealing with normative legal acts,
медиациялық
қарым-қатынастарды работе с нормативными правовыми актами,
реттейтін заңды және басқа нормативтық -составлять и решать различные задачи и - compose and solve various tasks and
актілерді оқу және құжаттарды құрастыра упражнения в рамках изученной тематики; exercises within the scope of the studied
комментировать
нормы
законодательства topics; comment on the legislation of the
біледі;
Казахстан,
регламентирующие Republic of Kazakhstan regulating relations
-құқықтық
нормаларды
нормативтік Республики
on mediation
құқықтық актілермен жұмыс істегенде отношения по медиации
саралайды
және
талдайды,
зерттеу
тематикасы шеңберінде түрлі есептер мен
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жаттығулар құрастырады және шешеді

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының азаматтық Гражданское право Республики Казахстан (общая Civil law of the Republic of Kazakhstan
құқығы(жалпы бӛлім)
часть)
(general part)
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Медитация туралы заңнаманың жалпы Общие положения законодательства о медиации. General
provisions
of
mediation
ережелері. Медиация туралы заңнаманың Понятие, предмет, и особенности законодательства о legislation. The concept, subject, and
түсінігі,
пәні
және
ерекшеліктері. медиации. Принципы проведения медиации. features of mediation legislation. Principles
Медитация принциптері. Медиаторлар мен Правовое положение медиаторов и организаций, of mediation. Legal status of mediators and
медиацияны жүзеге асыратын ұйымдардың обеспечивающих
проведение
медиации. organizations
providing
mediation.
құқықтық
мәртебесі.
Медитация. Проведение медиации. Форма и содержание Mediation. Form and content of mediation
Медиация
келісімінің
нысаны
мен договора о медиации. Особенности медиации в agreement. Features of mediation in the
мазмұны. Жеке және (немесе) заңды сфере гражданских, трудовых, семейных и иных field of civil, labour, family and other legal
тұлғалардың
қатысуымен
азаматтық, правоотношений с участием физических и (или) relations with the participation of natural
еңбек, отбасылық және ӛзге де құқықтық юридических лиц. Особенности медиации в ходе and (or) legal persons. Features of
қатынастар саласындағы медиацияның уголовного
судопроизводства.
Прекращение mediation in criminal proceedings.
ерекшеліктері. Қылмыстық іс жүргізу медиации.
Termination of mediation.
барысындағы медиацияның ерекшеліктері.
Медиацияны тоқтату.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Ахмединова К.К.
Ахмединова К.К.
K. Ahmedinova
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Қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу және алдын алу / Расследование и профилактика уголовных правонарушений /
Investigation and prevention of criminal offenses
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
қылмыстық құқық бұзушылықтарды подготовка
специалистов,
обладающих training of specialists with theoretical and practical
анықтау, ашу, тергеу және алдын-алу теоретическими и практическими навыками в skills in the process of identifying, disclosing,
процесінде теориялық білімі және процессе выявления, раскрытия, расследования investigating and preventing criminal offenses, as well
практикалық дағдылары, сондай-ақ и
предупреждений
уголовных as being able to actively solve the tasks of
болашақ кәсібі шеңберінде қылмысқа правонарушений, а также способных в рамках implementing a system of measures to combat crime
қарсы іс-қимыл жүйесін іске асыруда будущей профессии активно решать задачи по within the framework of their future profession
проблемаларды белсенді шешуге реализации системы мер по борьбе с
қабілеті қалыптастыру
преступностью
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course, students
білімалушылар:
обучающиеся будут:
will be
- алған білімдерін, дағдыларын және - применять полученные знания, умения и - apply the acquired knowledge, skills and abilities in
дағдыларын практикалық іс-әрекет навыки в процессе практической деятельности; the process of practical activity;
процесінде қолдаадыу;
давать
правоохранительным
органам - provide law enforcement agencies with practical
– құқыққорғау органдарына, олардың практические рекомендации, направленные recommendations directed by criminology to improve
қызметін
жетілдіру
үшін, криминалистикой для совершенствования их their activities
криминалистика
бағыттайтын деятельности
- analysis of the skills of working with bylaws on the
практикалық ұсыныстар береді
- анализ навыков работы с подзаконными use of forensic tools, techniques and methods of
-қылмыстарды
болдырмауда, актами по использованию криминалистических preventing, investigating, exposing crimes;
тергеуде, әшкерелеуде криминалистік средств, приемов и методов предупреждения,
құралдарды,
тәсілдерді
және расследования, изобличения преступлений;
әдістерді
пайдалану
бойынша
дағдыларды заңға тәуелді актілермен
жұмыс жасау дағдыларын талдайды;
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан
Республикасының Уголовное право Республики Казахстан (общая Criminal law of the Republic of Kazakhstan (general
қылмыстық құқығы(жалпы бӛлім)
часть)
part)
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
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Жеке
қылмыстарды
тергеу Общие положения методики расследования General provisions of the methodology of
әдістемесінің
жалпы
ережелері. отдельных преступлений. Противодействие investigation of individual crimes. Countering the
Тергеуге қарсы әрекет ету және оны расследованию и пути его преодоления. investigation and ways to overcome it. The
жеңу жолдары. Кісі ӛлтіруді тергеу. Расследование
убийств.
Расследование investigation of the murders. Investigation of injury to
Денсаулыққа
зиянды
зерттеу. причинения вреда здоровью. Расследование health. Investigation of sexual crimes. Investigation of
Жыныстық қылмыстарды тергеу. половых преступлений. Расследование краж. thefts. Fraud investigation. Investigation of robberies
Ұрлықты тергеу. Алаяқтықты тергеу. Расследование мошенничества. Расследование and robberies. Investigation of extortion. Investigation
Тонауды және тонауды тергеу. грабежей
и
разбоев.
Расследование of counterfeiting. Investigation of crimes in the sphere
Бопсалауды тергеу. Жасанды жалған вымогательств.
Расследование of economic activity. Prevention of criminal offenses
тергеу.
Экономикалық
қызмет фальшивомонетничества.
Расследование against the person. Prevention of criminal offenses
саласындағы қылмыстарды тергеу. преступлений
в
сфере
экономической against property.
Жеке тұлғаға қарсы қылмыстық деятельности.
Профилактика уголовных
құқық бұзушылықтардың алдын алу. правонарушений
против
личности.
Меншікке қарсы қылмыстық құқық Профилактика уголовных правонарушений
бұзушылықтардың алдын алу.
против собственности.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Майсатаева А.Ш.
Замлелов А.Л.
Samilov A. L.
Қазақстан Республикасындағы соттар және сот процесі /Суды и судебный процесс в Республике Казахстан / Courts and judicial process
in the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
сот жүйесі бойынша қажетті білім мен Формирование знаний и навыков необходимых Formation of knowledge and skills necessary for
біліктілікті қалыптастыру
для судебной системы
the judicial system
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
білімалушылар:
обучающиеся будут:
students will be
- әділсот қағидаларын және әділсот - знать сущность правосудия и принципы - to know the essence of justice and the
болмысын;
сот
жүйелерін,
сот правосудия; систему судов, виды судебных principles of justice; the system of courts, types
сатыларының
түрлерін;
Қазақстанда инстанций; правовое положение судей в of judicial instances; the legal status of judges in
судьялардың құқықтық жағдайларын; сот Казахстане; основные нормативно-правовые Kazakhstan; the main legal acts regulating the
қызметін реттейтін негізгі нормативтік- акты регламентирующих деятельность судов
activities of courts
құқықтық актілерін біледі
- ориентироваться в нормативно-правовых - navigate the legal acts, distinguish the most
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нормативтік-құқықтық
актілерден
хабардар болуға, ӛзіне ең маңызды
ережелерді айыруға, құқықтың керек
нормаларын, ғалым-құқықтанушылардың
әртүрлі пікірлерін талдауға, заңға нақты
сәйкес заңды әрекеттер жасауға және
шешім
қабылдауға;
соттарда
заңды
мүдделерін және құқытарын қорғау және
даудамайды реттеудің (шешудің) балама
рәсімін (тәсілін) пайдалану бойынша кеңес
береді

актах, отличать для себя наиболее важные
положения, анализировать ту или иную норму
права, различные мнения ученых –правоведов,
принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом;
консультировать по вопросам защиты прав и
законных интересов в судах, а также
использования
альтернативных
процедур
(способов)
урегулирования
(разрешения)
споров

important provisions for themselves, analyze a
particular rule of law, various opinions of legal
scholars, make decisions and perform legal
actions in strict accordance with the law; advise
on the protection of rights and legitimate
interests in the courts, as well as the use of
alternative procedures (methods) for the
settlement (resolution) of disputes

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының қылмыстық
Уголовное право Республики Казахстан (общая Criminal law of the Republic of Kazakhstan
құқығы(жалпы бӛлім)
часть)
(general part)
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
«ҚР сот жүйесі» курсының негізгі
Основные положения курса «Судебная
The main provisions of the course "The
ережелері,
судьялардың
құқықтық система РК», правовое положение судей, Judicial system of the Republic of Kazakhstan",
жағдайлары,
судьяларға
қойылатын требования, предъявляемые к судьям, права и the legal status of judges, the requirements for
талаптар, судьялардың құқықтары мен обязанности судей. Верховный суд РК, judges, the rights and duties of judges. The
міндеттері. ҚР Жоғарғы соты, облыстық областные суды и приравненные к ним суды, Supreme Court of the Republic of Kazakhstan,
және оған теңестірілген соттар, аудандық районные
и
городские
суды, regional courts and equivalent courts, district
және қалалық соттар, мамандандырылған специализированные суды. Понятие и виды and city courts, specialized courts. The concept
соттар.
Соттың
құқықтық
актілері. правовых актов судов. Правовой статус судей в and types of legal acts of courts. The legal status
Қазақстан
Республикасындағы Республике
Казахстан.
Правовая of judges in the Republic of Kazakhstan. Legal
судьялардың
құқықтық
мәртебесі. регламентация суда присяжных. Органы, regulation of the jury trial. Bodies that ensure
Алқабилер сотын құқықтық регламенттеу. обеспечивающие функционирование судебной the functioning of the judicial system. The legal
Сот жүйесінің қызмет етуін қамтамасыз системы.
Правовой
статус
судебных status of bailiffs and bailiffs. Legal regulation of
ететін органдар. Сот орындаушылары мен исполнителей и судебных приставов. Правовая arbitration activities in the Republic of
сот приставтарының құқықтық мәртебесі. регламентация деятельности арбитража в Kazakhstan. The trial.
Қазақстан Республикасындағы тӛрелік Республике Казахстан. Судебный процесс.
қызметін құқықтық реттемелеу. Сот
процесі.
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Досмагамбетова Э.М.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Досмагамбетова Э.М.
Dosmagambetova E. M.
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Әкімшілік әділеттің даму тарихы/История развития административной юстиции / The history of the development of administrative
justice
Оқу мақсаты /Учебная цель/ Educational goal
Қазақстан Республикасында әкімшілік әділет
Формирование комплексных знаний об Formation of comprehensive knowledge about the
дамуының негіздері мен тарихи кезеңдері туралы основах и исторических этапах развития foundations and historical stages of the
кешенді білімді қалыптастыру; азаматтар мен
административной
юстиции
в development of administrative justice in the
мемлекеттің мүдделерін қорғауға дайын және
Республике Казахстан; готовности и Republic of Kazakhstan; readiness and ability to
қабілетті болу
способности стоять на страже интересов stand guard over the interests of citizens and the
граждан и государства.
state.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
После успешного завершения курса After successful completion of the course,
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім
обучающиеся будут
students will be
алушылар
знать
историю
становления
и
-to know the history of the formation and modern
- Қазақстан Республикасындағы әкімшілік әділет
жүйесінің қалыптасу тарихы мен заманауи современные модели административной models of administrative justice in the Republic of
юстиции в Республике Казахстан, а Kazakhstan, as well as its basics;
үлгілерін, сондай-ақ оның негіздерін біледі;
- to understand the importance of administrative
- әкімшілік әділет маңыздылығын және оның также ее основы;
понимать
значение
административной
justice and its main directions of development.
негізгі даму бағыттарын түсінеді;
юстиции
и
ее
основные
направления
-to understand the content and types of
- Қазақстан Республикасындағы басқару,
administrative proceedings in administrative,
юрисдикциялық және сот процестеріндегі развития;
понимать
содержание
и
виды
jurisdictional and judicial processes in the
әкімшілік ӛндірістердің мазмұны мен түрлерін
административных
производств
в Republic of Kazakhstan;
түсінеді;
управленческом,
юрисдикционном
и
- to be guided by the current legislation regulating
әкімшілік-процессуалдық
құқықтық
қатынастарды реттейтін қолданыстағы заңнамаға судебном процессах в Республике administrative and procedural legal relations, to
understand all types and procedures of the
бағдарлану, әкімшілік процестің барлық түрлері Казахстан;
- ориентироваться в действующем administrative process.
мен ӛндірісін жете түсінеді.
законодательстве,
регулирующем
административно-процессуальные
правоотношения, разбираться во всех
видах и производства административного
процесса.
Пререквизиттері / Пререквизиты/ Prerequisites
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Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының Административная деятельность органов Administrative activities of the internal affairs
әкімшілік қызметі
внутренних дел Республики Казахстан
bodies of the Republic of Kazakhstan

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course Summary
Әкімшілік әділет курсының пәні мен әдісі. Предмет
и
метод
курса The subject and method of the course is
Әкімшілік әділет түсінігі, қалыптасу тарихы Административная юстиция. Понятие, Administrative Justice. Concept, history of
және қазіргі заманғы модельдері. Француз история становления и современные formation and modern models of administrative
моделі. Герман моделі. Англо-саксондық модель. модели административной юстиции. justice. The French model. The German model.
Әкімшілік
әділет
институтының
негізгі Французская модель. Германская модель. The Anglo-Saxon model. The main features of the
ерекшеліктері. Қазақстандағы әкімшілік әділет Англосаксонская модель. Основные Institute of administrative justice. History of
тарихы. Әкімшілік әділет мәні. Әкімшілік әділет черты
института
административной Administrative justice in Kazakhstan. The
саласын дамытудың негізгі бағыттары.
юстиции. История административной importance of administrative justice. The main
юстиции
в
Казахстане.
Значение directions of the development of administrative
административной юстиции. Основные justice.
направления развития административной
юстиции.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жумабаева А.М.
Жусупова Г.Б
Zhusupova G. B
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Қазақстан Республикасындағы әкімшілік жауапкершілік және ақпараттандыру/ Административная отвественность и
информатизация в Республике Казахстан / Administrative responsibility and informatization in the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты /Учебная цель/ Educational goal
ақпараттық
технологияларды
пайдалану формирование
современных the formation of modern legal knowledge and
жағдайында
әкімшілік-юрисдикциялық юридических знаний и практических practical skills necessary for professional activity
қызметті жүзеге асыру бойынша кәсіби навыков
необходимых
для in the implementation of administrative and
қызмет үшін қажетті заманауи құқықтық профессиональной деятельности по jurisdictional activities in the context of the use of
білім
мен
практикалық
дағдыларды осуществлению
административно- information technologies, the formation of
қалыптастыру, ақпараттық технологияларды юрисдикционной
деятельности
в students ' proper behavior model in the process of
пайдалану
жағдайында
әкімшілік- условиях
использования administrative and jurisdictional activities in the
юрисдикциялық қызметті жүзеге асыру информационных
технологий, context of the use of information technologies,
процесінде студенттердің мінез-құлқының формирование у студентов должной readiness and ability to stand guard over the
тиісті моделін қалыптастыру, азаматтар мен модели
поведения
в
процессе interests of citizens and the state.
мемлекеттің мүдделерін қорғауға дайын және осуществления
административноқабілетті болу.
юрисдикционной
деятельности
в
условиях
использования
информационных
технологий,
готовности и способности стоять на
страже
интересов
граждан
и
государства.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
әкімшілік
құқық
бұзушылықтың
құрылымын, әкімшілік құқық бұзушылықтың
мазмұны мен түрлерін, әкімшілік жаза жүйесі
мен түрлерін білу;
- ақпараттық технологияларды пайдалану
жағдайында
әкімшілік
жаза
қолдану
ережелерін білу;
- Қазақстан Республикасындағы әкімшілік
жауапкершілікті
реттейтін
нормативтік
актілерді басшылыққа алу;
- ақпараттық технологияларды пайдалану
жағдайында кәсіби қызметте алған білімдері
мен әдістерді пайдалану.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать структуру административного
правонарушения, содержание и виды
административных
правонарушений,
систему и виды административных
взысканий;
-знать
правила
наложения
административных
взысканий
в
условиях
использования
информационных технологий;
-руководствоваться
нормативными
актами,
регулирующими
административную ответственность в
Республике Казахстан;
-использовать полученные знания и
методы
в
профессиональной
деятельности в условиях использования
информационных технологий.

After successful completion of the course,
students will be
-know the structure of an administrative offense,
the content and types of administrative offenses,
the system and types of administrative penalties;
-know the rules for imposing administrative
penalties in the conditions of using information
technologies;
- be guided by the regulations governing
administrative responsibility in the Republic of
Kazakhstan;
-use the acquired knowledge and methods in
professional activities in the context of the use of
information technologies.

Пререквизиттері / Пререквизиты/ Prerequisites
Мемлекет және құқық теориясының мәселелері
Проблемы теории государства и права
Problems of the theory of State and law
Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course Summary
Ақпараттық технологияларды пайдалану Административные правонарушения, Administrative offenses that infringe on the rights
жағдайында жеке адамның құқықтарына қол посягающие на права личности в of the individual in the conditions of using
сұғатын әкімшілік құқық бұзушылықтар. условиях
использования information technologies. Administrative offenses
Ақпараттық технологияларды пайдалану информационных
технологий. that infringe on the electoral rights of citizens in
жағдайында
азаматтардың
сайлау Административные
правонарушения, the conditions of using information technologies.
құқықтарына қол сұғатын әкімшілік құқық посягающие на избирательные права Administrative offenses that infringe on the rights
бұзушылықтар. Кәмелетке толмағандардың граждан в условиях использования of minors. Administrative offenses that infringe on
құқықтарына қол сұғатын әкімшілік құқық информационных
технологий. property. Administrative offenses in the field of
бұзушылықтар. Меншікке қол сұғатын Административные
правонарушения, business activity. Administrative offences in the
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әкімшілік құқық бұзушылықтар. Кәсіпкерлік
қызмет
саласындағы
әкімшілік
құқық
бұзушылықтар.
Сауда
және
қаржы
саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар.
Ақпараттық технологияларды пайдалану
жағдайында
салық
салу
саласындағы
әкімшілік құқық бұзушылықтар.

посягающие
на
права field of trade and finance. Administrative offences
несовершеннолетних.
in the field of taxation in the context of the use of
Административные
правонарушения, information technologies.
посягающие
на
собственность.
Административные правонарушения в
области
предпринимательской
деятельности.
Административные
правонарушения в области торговли и
финансов.
Административные
правонарушения
в
области
налогообложения
в
условиях
использования
информационных
технологий.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Жумабаева А.М.
Ахметкали Г.В.
Akhmetkali G. V.

Қазақстан Республикасының сақтандыру және кәсіпкерлік құқығы / Страховое и предпринимательское право Республики Казахстан /
Insurance and business law of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
меншіктің
әртүрлі
нысандарындағы формирование
навыков
практического development of skills of practical use of
сақтандыру
ұйымдарында
талап-арыз использования
теоретических
знаний
при theoretical knowledge when organizing and
жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу организации и проведении претензионно-исковой conducting claims and claims work in
кезінде теориялық білімді практикалық работы в страховых организациях различных форм insurance organizations of various forms of
пайдалану
дағдыларын
қалыптастыру, собственности, умение развивать
способность ownership, ability to develop the ability to
сақтандыру
құқықтық
қатынастары выделять приоритеты
в сфере страхового identify priorities in the field of insurance
саласында
басымдықтарды
айқындау правоотношения.
legal relations.
қабілетін дамыту білігі.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- сақтандыру саласындағы ӛзекті мәселелерді
анықтайды;
- сақтандыру құқығының нормаларын
қолдану; - заңнама нормаларын ӛз бетінше
талдайды;
- ситуациялық есептерді шешу
- жекелеген құқықтық құжаттарды әзірлеу
және жасайды
Ақпараттық және цифрлық құқық /

После успешного завершения курса обучающиеся
будут
- выявлять актуальные проблемы в области
страхования
- применять нормы страхового права;
самостоятельно
анализировать
нормы
законодательства;
- решать ситуационные задачи
- разрабатывать и составлять отдельные правовые
документы
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Информационное и цифровое право /

After successful completion of the course,
students will be
- to identify current problems in the field of
insurance
- to apply the rules of insurance law;
- to independently analyse the legislation;
- to solve situational problems
- to develop and draft separate legal
instruments

Information and digital law

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Сақтандыру және сақтандыру қызметінің Понятие страхования и страховой деятельности. The concept of insurance and insurance
түсінігі.
Сақтандыру
құқықтық Организационные
формы
страховых activities.
Organizational
forms
of
қатынастарының
ұйымдастырушылық правоотношений. Субъекты и участники страховых insurance legal relations. Subjects and
нысандары. Сақтандыру қатынастарының праdоотношений. Страховое право как правовой participants
in
insurance
relations.
субъектілері мен қатысушылары. сақтандыру институт. Договор страхования. Государственное Insurance law as a legal institution.
құқығы құқық институт ретінде. Сақтандыру регулирование
страховой
(перестраховочной) Insurance contract. State regulation of
шарты. Сақтандыру (қайта сақтандыру) организации. Система гарантирования страховых insurance
(reinsurance)
organization.
ұйымын мемлекеттік реттеу. Сақтандыру выплат
Insurance payment guarantee system
тӛлемдеріне кепілдік беру жүйесі.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
G. Askarova
Ахмединова К.К.
Аскарова Г.М.
Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы және зейнетақы заңнамасы / Право социального обеспечения и пенсионное законодательство /
The right to social security and pension legislation
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
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Алған білімдерін әлеуметтік қамсыздандыру Формирование
навыков
и
умений Developing skills and skills to use the
және
әлеуметтік
қорғау
саласында использовать полученные знания на практике knowledge gained in practice in the field of
практикада пайдалану дағдылары мен в области социального обеспечения и social security and social protection;
іскерлігін
қалыптастыру;
әлеуметтік социальной
защиты;
совершенствование Improving legal analysis systems to improve
нормаларды қолдану тиімділігін арттыру систем правового анализа ситуаций для the application of social norms.
үшін жағдайларды құқықтық талдау жүйесін повышения
эффективности
применения
жетілдіру
социальных норм.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
- әлеуметтік саясат пен әлеуметтік -понимать основные направления социальной - understand the main directions of social
қорғаудың,
сондай-ақ
әлеуметтік политики и социальной защиты, а также policy and social protection, as well as the
қамсыздандыру саласындағы құқықтық механизма правового регулирования в сфере mechanism of legal regulation in the field of
реттеу тетігінің негізгі бағыттарын түсінеді; социального обеспечения;
social security;
- ұғымдық-терминологиялық аппаратты -применять
понятийно-терминологический - use the concept-terminology apparatus;
қолданады;
аппарат;
-analyze the normative legal norms relating to
- азаматтың әлеуметтік құқықтары мен -анализировать нормативно правовые нормы, international documents and the Constitution
бостандықтары, кӛп балалы аналарға, касающихся международных документов и of the Republic of Kazakhstan on social rights
зейнеткерлерге, мүгедектерге, қарттарға Конституции
Республики
Казахстан
о and freedoms
және т. б. әлеуметтік кӛмек кӛрсету туралы социальных правах и свободах
Citizens, providing social assistance to
халықаралық құжаттар мен Қазақстан Гражданина, предоставления социальной mothers with many children, pensioners,
Республикасының
Конституциясына помощи многодетным матерям, пенсионерам, disabled people, the elderly, etc.
қатысты нормативтік құқықтық нормаларды инвалидам, престарелым и т.д.
талдайды.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Медиация – тараптардың арасындағы дауды Медиация, как внесудебная форма защиты Mediation as a form of extrajudicial
реттеу рәсімі
нарушенных прав
protection of violated rights
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
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Қазақстан Республикасының әлеуметтік
қамсыздандыру құқығы курсының пәні,
әдістері, жүйесі. Әлеуметтік қамсыздандыру
құқығы
бойынша
іс-шараларды
қаржыландыру Әлеуметтік қамсыздандыру
құқығындағы еңбек стажы, оның түрлері,
есептеу, бекіту тәртібі. Зейнетақымен
қамсыздандыру. Жинақтаушы зейнетақы
қоралыран зейнетақымен қамсыздандыру.
Мемлекеттік
атаулы әлеуметтік кӛмек.
Жәрдемақылар түсінігі мен түрлері.
Тажибаева А.Х.

Предмет, метод, система курса право Subject, method, course system and social
социального
обеспечения
в
РК. security law in the Republic of Kazakhstan.
Финансирование мероприятий по праву Financing of social security law activities.
социального обеспечения. Трудовой стаж в Work experience in the right of social
праве социального обеспечения, его виды, security, its types, calculation procedure,
порядок
исчисления,
подтверждения confirmation Pension security. Pension from
Пенсионное
обеспечение.
Пенсионное accumulative pension funds. State targeted
обеспечение из накопительных пенсионных social assistance Benefits as a type of material
фондов.
Государственная
адресная support for disabled citizens
социальная помощь Пособия как один из
видов
материального
обеспечения
нетрудоспособных граждан.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Балгабаева С.А.
S. Balgabaeva

Жеке адамды қылмыстық-құқықтық қорғау және жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу. / Уголовно
- правовая защита личности и профилактика уголовных правонарушений против личности/ Criminal-legal protection of the person
and prevention of crime of criminal offenses against the person
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
ҚР ҚК Ерекше бӛлігінде қарастырылған жеке формирование системных представлений об formation of systematic views on
правонарушениях
против criminal offenses against the person,
тұлғаға қарсы қылмыстық құқық бұзушылық уголовных
личности,
предусмотренных
Особенной
provided for by the Special Part of the
туралы жүйелі түсінік қалыптастыру.
частью УК РК.
Criminal Code of the Republic of
Kazakhstan.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
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Курстысәттіаяқтағаннанкейінбілімалушылар;
- жеке тұлғаға қарсы қылмыстық құқық
бұзушылықтарды саралау қайшылықтарын шешеді;
– қылмыстық-құқықтық салада жеке адамды қорғау
мәселелері бойынша білікті заң қорытындылары
мен кеңестер береді;
жеке адамға қарсы қылмыстық құқық
бұзушылықтардың қылмыстық-құқықтық саралау
мәселелері бойынша ӛз ұстанымын негіздейді және
қорғайды.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут:
- решать коллизии квалификации уголовных
правонарушений против личности;
- давать квалифицированные юридические
заключения и консультации по вопросам
защиты личности в уголовно – правовой
сфере;
- обосновывать и отстаивать свои позиции по
вопросам
уголовно-правовойквалификации
уголовных правонарушений против личности.

After successful completion of the
course, students will be
- resolve conflicts of qualification of
criminal offenses against the person;
- provide qualified legal opinions and
advice on issues of personal
protection in the criminal law sphere;
- to justify and defend their positions
on the issues of criminal law
qualification of criminal offenses
against the person.

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеу және алдын
алу

Расследование и профилактика уголовных
правонарушений

Investigation and prevention of criminal
offenses

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Курстың түсінігі, пәні және міндеттері. Ӛмірге Понятие, предмет и задачи курса. The concept, subject and objectives
қарсы
қылмыстық
құқық
бұзушылықтарды Квалификация уголовных правонарушений of the course. Qualification of
саралау.Денсаулыққа қарсы қылмыстық құқық против жизни. Квалификация уголовных criminal
offenses
against
против life.Qualification of criminal offenses
бұзушылықтарды саралау.Адамның жыныстық қол правонарушений
сұғылмаушылығы мен жыныстық бостандығына здоровья.Квалификацияпреступленийпротив
against
половой health.Qualificationexamination of
қарсы қылмыстарды саралау. Жеке адамның половойнеприкосновенностии
бостандығына,ар-намысы
мен
қадір-қасиетіне свободыличности. Квалификация уголовных profoundimplications
sexual
қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау правонарушений против свободы,чести и nobodylikesme. Qualification of
Профилактика criminal offenses against freedom,
Жеке
тұлғаға
қарсы
қылмыстық
құқық достоинстваличности.
уголовных правонарушений против личности. honor and dignity of the person.
бұзушылықтардың алдын алу.
Prevention of criminal offenses
against the person.
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Қоғамдық қауіпсіздікке және қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар / Общественная безопасность и
уголовно-правовая защита общественного порядка/ Public safety and criminal law protection of public order
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы формирование системы теоретических formation of a system of theoretical
қылмыстық құқық бұзушылық туралы қылмыстық- и практических знаний в сфере and practical knowledge in the field
құқықтық нормаларды қолдану саласында теориялық применения уголовно-правовых норм of application of criminal law norms
және практикалық білім жүйесін қалыптастыру
об уголовных правонарушения против on criminal offenses against public
общественной
безопасности
и safety and public order
общественного порядка
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курстысәттіаяқтағаннанкейінбілімалушылар;
После успешного завершения курса After successful completion of the
қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы обучающиеся будут:
course, students will be
қылмыстық
құқық
бұзушылықтарды
саралаудың - решать коллизии квалификации - resolve conflicts of qualification of
уголовных правонарушений против criminal offenses against public
қайшылықтарын шешеді;
безопасности
и safety and public order;
- қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы общественной
қылмыстық құқық бұзушылықтардың жасалу себептері общественного порядка;
- analyze legal norms for their
анализировать
правовые
нормы
на
мен
жағдайларын
жою
бӛлігіндегі
құқықтық
effectiveness in terms of eliminating
предмет их эффективностив части the causes and conditions of criminal
нормалардың тиімділігін талдайды;
причин
и offenses against public safety and
- қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы устранения
условийсовершения
уголовных
қылмыстық құқық бұзушылықтарға қатысты қылмыстық
public order;
құқық нормаларының әлеуметтік тиімділігіне ӛз бағасын правонарушений против общественной - competently argue their own
безопасности
и
общественного assessment of the social effectiveness
сауатты дәлелдейді
порядка;
of criminal law norms related to
грамотно
аргументировать criminal offenses against public
собственнуюоценку
социальной safety and public order
эффективности нормуголовного права,
касающихся
уголовных
правонарушений против общественной
безопасности
и
общественного
порядка
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
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Қазақстан Республикасындағы соттар және сот процесі

Суды и судебный процесс в Республике
Казахстан

Courts and judicial process in the
Republic of Kazakhstan

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Қоғамдық тәртіп және қоғамдық қауіпсіздік түсінігі. Понятие общественного порядка и The concept of public order and
Қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке қарсы общественной безопасности. Понятие public safety. The concept and
қылмыстық құқық бұзушылықтардың түсінігі және и общая характеристика уголовных general characteristics of criminal
жалпы сипаттамасы. Терроризм. Бандитизм. Бұзақылық. правонарушений
против offenses against public safety and
Адамды кепілге алу. Радиоактивті заттармен байланысты общественной
безопасности
и public order. Terrorism. Banditry.
құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылық. общественного порядка. Терроризм. Hooliganism.
Hostage-taking.
Қаруға
және
оқ-дәрілерге
байланысты
құқық Бандитизм.
Хулиганство.
Захват Criminal liability for offences related
бұзушылықтар үшін қылмыстық жауаптылық.
заложника. Уголовная ответственность to radioactive substances. Criminal
за правонарушения, связанные с liability for offenses related to
радиоактивными
веществами. weapons and ammunition.
Уголовная
ответственность
за
правонарушения связанные с оружием
и боеприпасами.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
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