А.БАЙТҰРСЫНОВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ ӚҢІРЛІК УНИВЕРСИТЕТІ
КОСТАНАЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
А.БАЙТУРСЫНОВА
A. BAITURSYNOV KOSTANAY REGIONAL UNIVERSITY

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ
КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
CATALOG OF ELECTIVE COURSES
8D04201 Құқықтану/Юриспруденция
/Jurisprudence
бағыт/направление/ direction: ғылыми -педагогикалық /
научное - педагогическое/scientific and pedagogical
2021 жылдардың жинағы үшін /для набора 2021 г.г./
for recruitment in 2021

ҚОСТАНАЙ, 2021

Құрастырушылар / Составители / Compilers:
Аскарова Г.М., азаматтық құқық және процесс кафедрасының аға оқытушысы /
старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса/ Senior
Lecturer at the Department of Civil Law and Procedure
Джаксыбаева А.А., қылмыстық құқық және процесс кафедрасының аға
оқытушысы / старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса/
Senior Lecturer at the Department of Criminal Law and Procedure
Талтанова И.К., мемлекет және құқық теориясы кафедрасының аға оқытушысы
/ старший преподаватель кафедры теории государства и права/ Senior Lecturer
of the Department of Theory of State and Law
Элективті пәндер каталогы.- Қостанай: А.Байтұрсынов атындағы ҚӚУ, 2021.18 б.
Каталог элективных дисциплин.- Костанай: КРУ имени А.Байтурсынова, 2021.18 с.
Catalog of elective disciplines.- Kostanay: A. Baitursynov KRU, 2021. - 95 p.
Элективті пәндер каталогы қысқаша сипаттамасы, оқыту мақсаты, оқу
мазмұны және күтілетін оқу нәтижесі кӛрсетілген таңдау компонентіне кіретін
пәндер тізімін қамтиды. 2021 жылдарда қабылданған кредиттік технология
бойынша оқитын докторанттарға арналған.
Каталог элективных дисциплин содержит перечень дисциплин компонента
по выбору и их краткое описание с указанием цели изучения, содержания и
ожидаемых результатов обучения. Предназначен для докторантов,
обучающихся по кредитной технологии, набора 2021 годов.
The catalog of elective disciplines contains a list of elective component
disciplines and their brief description with the purpose of study, content and expected
learning outcomes. It is intended for doctoral students studying on credit technology,
the set of 2021.

А.Байтұрсынов атындағы ҚӚУ-дың оқу-әдістемелік
бекітілді, 20.04. 2021 ж. № _4_ хаттама
Утвержден на заседании учебно-методического
А.Байтурсынова, протокол от_20.04.2021 г. № _4___

кеңес
совета

отырысында
КРУ

имени

Approved at the meeting of the educational and methodological council of A.
Baitursynov KRU, minutes dated20.04. 2021 №__4 __
© А.Байтұрсынов атындағы
Қостанай ӛңірлік университеті
2

Мазмұны / Содержание / Сontents
Кіріспе / Введение / Introduction …………………………………………..
Семестр бойынша элективті пәндерді бӛлу /Распределение элективных
дисциплин по семестрам /Distribution of elective courses by semester ......
1
1 оқу жылының докторанттарына арналған элективтік пәндер /
Элективные дисциплины для докторантов 1 года обучения/ Elective
courses for first-year doctoral students
2
Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных
дисциплин/ Description of elective courses …………………......................

3

4
6
6

7

Кіріспе
Кредиттік оқыту технологиясы кезінде элективті пәндер каталогы
әзірленеді. Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша
құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша
пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады.
Оқу жоспарының барлық пәндері екі циклге біріктірілген: базалық пәндер
циклы( БП), кәсіптік пәндер циклі (КП).
Базалық пәндер циклы тиісті дайындық бағыты бойынша іргелі білімді
қалыптастыруға бағытталған. Кәсіптік пәндер циклы кәсіптік қызметтің нақты
саласына қатысты арнайы білім, білік, дағды мен құзыреттіліктердің тізбесін
анықтайды.
ЖОО компонентінің пәндерін оқумен қатар докторант пәнді оқу үшін
таңдау компонентін таңдау керек.
Элективті пәндерді таңдау бойынша кеңес эдвайзер береді. Онымен бірге
докторант ЖОЖ (Жеке оқу жоспары) құрастыру үшін пәндерге жазба нысанын
толтырады.
Введение
При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог
элективных дисциплин. Каталог элективных дисциплин представляет собой
систематизированный перечень дисциплин компонента по выбору и содержит
краткое их описание.
Все дисциплины учебного плана объединены в два цикла: цикл базовых
дисциплин (БД), цикл профилирующих дисциплин (ПД).
Цикл базовых дисциплин направлен на формирование фундаментальных
знаний по соответствующему направлению подготовки. Цикл профилирующих
дисциплин определяет перечень специальных знаний, умений, навыков и
компетенций применительно к конкретной сфере профессиональной
деятельности.
Наряду с изучением дисциплин вузовского компонента докторант должен
выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.
Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с
ним докторант заполняет форму записи на дисциплины для составления ИУП
(индивидуального учебного плана).
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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

Жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау мәселелері/Проблемы
квалификации преступлений против личности/Problems of qualification
of crimes
Жаһандану
және
трансұлттық
қылмыс/Глобализация
и
транснациональная преступность/Globalization and transnational crime
Қазақстан
Республикасындағы
конституциялық
процесті
қалыптастыру мен дамытудың теориялық және практикалық
аспектілері / Теоретические и практические аспекты становления и
развития конституционной юстиции в Республике Казахстан /
Theoretical and practical aspects of the formation and development of
constitutional justice in the Republic of Kazakhstan
Қазақстандық құқық жүйесіндегі конституциялық- процестік құқық
теориясының мәселелері / Проблемы теории конституционнопроцессуального права в системе казахстанского права / Problems of the
theory of constitutional procedural law in the system of Kazakhstan law

5

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

Академия
лық
кезең/
Акад
период/
Academic
period
1

5

1

5

1

5

1

1 1 оқу жылына арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для 1 года обучения/ Elective courses for

year 1
Жеке тұлғаға қарсы қылмыстарды саралау мәселелері/Проблемы квалификации преступлений против личности/Problems of
qualification of crimes
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
білім алушылардың жеке адамға қарсы углубленное
изучение
обучающимися in-depth study of the components of crimes
қылмыстардың құрамын олардың ӛзіне тән составов преступлений против личности с against the person by students in order to
ерекшеліктері мен мәселелерін анықтау целью формирования у них умений и develop their skills and abilities to identify the
дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру навыков выявлять характерные черты, characteristic features, features and problems of
мақсатында тереңдете оқыту.
особенности и проблемы преступлений crimes against the person.
против личности.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім
алушылар білуі керек: жеке адамға қарсы
заңды құрамдар, қылмыстарды саралау
негіздері, қылмыстарды саралаудың әртүрлі
стильдері; ӛзара байланыстағы қылмыс
құрамының элементтері мен белгілері,
меңгеруі
керек:
жеке
адамға
қарсы
қылмыстарды саралауды дұрыс жүргізу,
алынған білімді құқық шығармашылығында,
ғылыми - зерттеу жұмысы және құқық қорғау
органдарының
практикалық
қызметі
процесінде қолдану, игеруі тиіс: қылмыстық
іс материалдарын ӛз бетінше зерттеу және
талдау, қылмыстың болжамдық жоспарын
құру және дұрыс саралау әдістемесін.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут знать юридические
составы
против
личности,
основы
квалификации преступлений, различные
стили
квалификации
преступлений;
элементы и признаки состава преступления
в их взаимосвязи, уметь правильно
проводить квалификацию преступлений
против личности, применять полученные
знания в процессе правотворчества, научноисследовательской работе и практической
деятельности правоохранительных органов,
владеть
методикой
самостоятельного
изучения и анализа материалов уголовного
дела, построения версий и правильной
квалификации преступления.
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After successful completion of the course,
students will be know legal structures against the
person, the basics of the qualification of crimes,
various styles of qualification of crimes; elements and
signs of the composition of the crime in their
relationship, be able to correctly qualify crimes
against the person, apply the knowledge gained in
the process of law-making, research work and
practical activities of law enforcement agencies, own
the methodology of independent study and analysis
of criminal case materials, building versions and
correct qualification of the crime.

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Ӛмірге
қарсы
қылмыстарды
саралау Проблемы квалификации преступлений Problems of qualification of crimes against life.
мәселелері. Денсаулыққа қарсы қылмыстарды против жизни. Проблемы квалификации Problems of qualification of crimes against
саралау мәселелері. Адамның жеке бас преступлений против здоровья. Проблемы health. Problems of qualification of crimes
бостандығына қарсы қылмыстарды саралау квалификации преступлений против личной against personal freedom of a person. Problems
мәселелері. Жыныстық бостандыққа қарсы свободы человека. Проблемы квалификации of qualification of crimes against sexual
қылмыстарды саралау мәселелері.
преступлений против половой свободы.
freedom.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Научно-исследовательская
работа Research work of a doctoral student
докторанта
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Турлубеков Б.С.
Турлубеков Б.С.
Turlubekov B. S.

Жаһандану және трансұлттық қылмыс/Глобализация и транснациональная преступность/Globalization and transnational crime
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
трансұлттық
қылмысты,
ұйымдасқан углубленное изучение транснациональной In-depth study of transnational crime, the
қылмыстың жаһандануын және трансұлттық преступности,
глобализации globalization of organized crime and the fight against
transnational crime.
қылмысқа қарсы іс-қимылды терең зерттеу.
организованной
преступности
и
противодействия
транснациональной
преступности.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім
алушылар
білуі
керек:
трансұлттық
қылмыстың мәнін, белгілері мен нысандарын
білу, трансұлттық қылмыстың алдын алу
және оған қарсы іс-қимыл шараларын
қолдану.

После успешного завершения курса After successful completion of the course,
обучающиеся
будут
знать students will be know the nature, signs and
сущность,признаки
и
формы forms of transnational crime, apply measures to
транснациональной
преступности,
prevent and counteract transnational crime
применять
меры
профилактики
и
противодействия
транснациональной
преступности.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
7

Трансұлттық қылмыстың ӛзекті мәселелері.
Трансұлттық
қылмысқа
қарсы
күрес
жӛніндегі құқық қорғау органдары қызметінің
құқықтық негіздері және халықаралық
ынтымақтастық.
Әлемдегі
трансұлттық
қылмыстың тарихы. Қазіргі трансұлттық
қылмыстың қалыптасуы және қызмет түрлері.
Ұйымдасқан
қылмыс
және
сыбайлас
жемқорлық.
Ұйымдасқан
қылмыстың
жаһандануы және оған қарсы тұру

Актуальные вопросы транснациональной Topical issues of transnational crime. Legal
преступности.
Правовые
основы framework for the activities of law enforcement
деятельности правоохранительных органов agencies to combat transnational crime and
по
борьбе
с
транснациональной international cooperation. The history of
преступностью
и
международное transnational crime in the world. Formation and
сотрудничество.
История types of activities of modern transnational crime.
транснациональной преступности в мире. Organized crime and corruption. The
Формирование и виды деятельности globalization of organized crime and its
современной
транснациональной counteraction
преступности.
Организованная
преступность и коррупция. Глобализация
организованной
преступности
и
противодействия ей
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Научно-исследовательская
работа Research work of a doctoral student
докторанта
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Мизанбаев А.Е.
Мизанбаев А.Е.
Mizanbayev A. E.
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Қазақстан Республикасындағы конституциялық процесті қалыптастыру мен дамытудың теориялық және практикалық
аспектілері / Теоретические и практические аспекты становления и развития конституционной юстиции в Республике Казахстан /
Theoretical and practical aspects of the formation and development of constitutional justice in the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Қазақстан Республикасында да, шет елдерде Формулирование,
обоснование
и Formulation, justification and development of new
де
құқықтық
түсіну
мен разработка
новых
подходов
в approaches in determining the actual problems of
конституционализмнің
жаңа определении
актуальных
проблем the formation and development of constitutional
тұжырымдамасына сәйкес Конституциялық становления и развития конституционной justice both in the Republic of Kazakhstan and in
Әділет қалыптасуы мен дамуының ӛзекті юстиции как в Республике Казахстан, так foreign countries, in accordance with the new
проблемаларын айқындауда жаңа тәсілдерді и в зарубежных странах, в соответствии с concept
of
legal
understanding
and
тұжырымдау, негіздеу және әзірлеу
новой концепцией правопонимания и constitutionalism
конституционализма
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім
алушылар
білуі
керек
жаһандану
және
интернационализация
жағдайында
конституциялық әділет пен конституциялық
бақылаудың
қазіргі
заманғы үрдістері,
бағыттары мен заңдылықтары; Қазақстан
Республикасы
мен
шет
елдер
Конституциясының
теориялық
негіздері,
Конституцияның
және
ӛзге
де
конституциялық-құқықтық
актілердің
үстемдігі мен тікелей әрекетін қамтамасыз ету
мәселелері;
- меңгеруі керек ӛз кӛзқарасын қисынды
сауатты білдіру, конституциялық әділет және
конституциялық бақылау мәселелері бойынша
салыстырмалы-құқықтық
талдау
жасау,
Қазақстан Республикасының және шет
елдердің Конституциясын және ӛзге де

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
знать
современные
тенденции,
направления и закономерности развития
конституционной
юстиции
и
конституционного контроля в условиях
глобализации и интернационализации;
теоретические
основы
Конституции
Республики Казахстан и зарубежных
стран,
проблемы
обеспечения
верховенства и прямого действия
Конституции и иных конституционноправовых актов;
- уметь логически грамотно выражать
свою точку зрения, делать сравнительноправовой
анализ
по
вопросам
конституционной
юстиции
и
конституционного контроля, научно,
грамотно
толковать
Конституцию
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After successful completion of the course,
students will be
- know current trends, trends and patterns of
development of constitutional justice and
constitutional control in the context of globalization
and internationalization; theoretical foundations of
the Constitution of the Republic of Kazakhstan and
foreign countries, problems of ensuring the
supremacy and direct effect of the Constitution and
other constitutional legal acts;
- to be able to logically competent to Express their
point of view, to do comparative legal analysis of
the constitutional issues of justice and constitutional
control, scientific, correctly interpret the
Constitution of the Republic of Kazakhstan and
foreign countries, constitutional and other legal
acts;
- to possess skills of critical analysis, evaluation and
comparison of different legal and scientific theories

конституциялыққұқықтық актілерді ғылыми,
сауатты түсіндіру;
- игеруі тиіс конституциялық әділет және
конституциялық бақылау саласындағы әртүрлі
ғылыми-құқықтық теориялар мен идеяларды
сыни талдау, бағалау және салыстыру; кәсіби
қызметті жүзеге асыру кезінде алынған білімді
білікті қолдану дағдылары

Республики Казахстан и зарубежных and ideas in the field of constitutional justice and
стран и иные конституционно-правовые constitutional review, qualified to apply the
акты;
acquired knowledge in professional activity
- владеть навыками критического
анализа, оценки и сравнения различных
научно-правовых теорий и идей в
области конституционной юстиции и
конституционного
контроля;
квалифицированного
применения
полученных знаний при осуществлении
профессиональной деятельности
Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Конституциялық
әділет
теориясы. Теория
конституционной
юстиции. Theory of constitutional justice. Constitutional
Конституциялық
бақылау
(қадағалау) Конституционный контроль (надзор) как control (supervision) as the main function of
Конституциялық әділет негізгі функциясы как основная функция конституционной constitutional justice. Formation and development
ретінде.
Қазақстанның
егемендігі юстиции. Становление и развитие of constitutional justice at the dawn of Kazakhstan's
ментәуелсіздігіне орай Конституциялық әділет конституционной юстиции на заре sovereignty and independence. The place of
қалыптасуы мен дамуы. Сот ісін жүргізу суверенитета
и
независимости constitutional legal proceedings in the judicial
жүйесіндегі Конституциялық сот ісін жүргізу Казахстана. Место конституционного system
орны
судопроизводства
в
системе
судопроизводства
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager
Укин С.К.
Укин С.К.
Ukin Symbat

Қазақстандық құқық жүйесіндегі конституциялық- процестік құқық теориясының мәселелері / Проблемы теории конституционнопроцессуального права в системе казахстанского права / Problems of the
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Құқықтық және мемлекеттік құбылыстарды Привитие навыков сравнительного анализа Instilling skills of comparative analysis of legal
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салыстырмалы талдау дағдыларын дарыту; правовых и государственных явлений; and state phenomena; instilling
докторанттарға
мемлекеттік-құқықтық привитие
докторантам
государственно- thinking in doctoral students
ойлауды дарыту
правового мышления
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім
алушылар
- білуі керек іс жүргізу құқығы мен
конституциялық - іс жүргізу құқығының
дамуының қазіргі тенденциялары, бағыттары
мен заңдылықтары; Қазақстан Республикасы
мен
шет
елдер
Конституциясының
теориялық негіздері, Конституцияның және
ӛзге де конституциялық-құқықтық актілердің
материалдық және іс жүргізу нормаларын
жүзеге асыру мәселелері;
- меңгеруі керек ӛз кӛзқарасын қисынды
сауатты білдіру, конституциялық және
конституциялық - іс жүргізу құқығы
мәселелері
бойынша
салыстырмалықұқықтық
талдау
жасау,
Қазақстан Республикасы Конституциясының
және шет елдердің және ӛзге де
конституциялыққұқықтық
актілердің
материалдық және іс жүргізу нормаларын
ғылыми, сауатты түсіндіру;
игеруі
тиіс
Конституциялық,
конституциялық-іс жүргізу және ӛзге де
сабақтас құқық салалары саласындағы түрлі
ғылыми-құқықтық теориялар мен идеяларды
сыни талдау, бағалау және салыстыру; кәсіби
қызметті жүзеге асыру кезінде алынған
білімді білікті қолдану дағдысы

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать современные тенденции, направления
и закономерности развития процессуального
права и конституционно-процессуального
права в частности; теоретические основы
Конституции Республики Казахстан и
зарубежных стран, проблемы реализации
материальных и процессуальных норм
Конституции и иных конституционноправовых актов;
- уметь логически грамотно выражать свою
точку зрения, делать сравнительно-правовой
анализ по вопросам конституционного и
конституционно-процессуального
права,
научно, грамотно толковать материальные и
процессуальные
нормы
Конституции
Республики Казахстан и зарубежных стран и
иных конституционно-правовых актов;
- владеть навыками критического анализа,
оценки и сравнения различных научноправовых теорий и идей в области
конституционного,
конституционнопроцессуального и иных смежных отраслей
права; квалифицированного применения
полученных знаний при осуществлении
профессиональной деятельности
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state-law

After successful completion of the course,
students will be
- know current trends, trends and patterns of
development
of
procedural
law
and
constitutional procedural law in particular; the
theoretical foundations of the Constitution of the
Republic of Kazakhstan and foreign countries,
the problems of implementing the material and
procedural norms of the Constitution and other
constitutional legal acts;
- be able to logically correctly express their
point of view, make a comparative legal analysis
on issues of constitutional and constitutionalprocedural law, scientifically, competently
interpret the material and procedural norms of
the Constitution of the Republic of Kazakhstan
and foreign countries and other constitutionallegal acts;
- possess skills of critical analysis, evaluation
and comparison of various scientific and legal
theories and ideas in the field of constitutional,
constitutional-procedural and other related
branches of law; qualified application of the
acquired knowledge in the implementation of
professional activities

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Іс жүргізу теориясының мәселелері. «Іс Проблемы
процессуальной
теории. Problems of procedural theory. Constitutional
жүргізу құқығы» санатының жүйесіндегі Конституционно-процессуальное право в and procedural law in the system of the category
конституциялық-ісжүргізуқұқығы. Қазақстан системе категории «процессуальное право». «procedural law». The subject of constitutional
Республикасының конституциялық-ісжүргізу Предмет конституционно-процессуального and procedural law of the Republic of
құқығының
пәні.
Қазақстан права Республики Казахстан. Источники Kazakhstan. Sources of constitutional and
Республикасының конституциялық-ісжүргізу конституционно-процессуального
права procedural law of the Republic of Kazakhstan.
құқығының қайнар кӛздері. Қазақстан Республики
Казахстан.
Система The system of constitutional and procedural law
Республикасының
конституциялық-іс конституционно-процессуального
права of the Republic of Kazakhstan. Subjects of
жүргізу
құқығы
жүйесі.
Қазақстан Республики
Казахстан.
Субъекты constitutional and procedural law of the
Республикасының
конституциялық-іс конституционно-процессуального
права Republic of Kazakhstan
жүргізу құқығының субъектілері
Республики Казахстан
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager
Укин С.К.
Укин С.К.
Ukin Symbat
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