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Білім беру бағдарламасының паспорты
Паспорт образовательной программы
Білім беру бағдарламасы/
образовательная программа
Білім саласы / Область образования
Дайындық бағыты /
Направление подготовки
БББ түрі / Вид ОП

8D04201 Құқықтану /
8D04201 Юриспруденция

8D04 Бизнес, басқару және құқық /
8D04 Бизнес, управление и право
8D042 Құқық /
8D042 Право
Қолданыстағы БББ /Действующая ОП
БББ мақсаты/ Цель ОП
Ғылыми-зерттеу, ғылыми-педагогикалық, нормашығармашылық, құқық қорғау, әкімшілік
және құқық қолдану қызметін жүзеге асыру үшін құқықтық мәдениет пен құқықтық
сананың жоғары деңгейі, іргелі білімі мен кәсіби құзыреттілігі, Конституциялық,
қылмыстық-құқықтық және қылмыстық іс жүргізу құқықтық нормаларын әзірлеу мен іске
асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, құқықтық оқыту мен тәрбиелеу
саласында PhD докторларды даярлауға бағытталған.
Подготовка докторов PhD, обладающих высоким уровнем правовой культуры и правосознания, фундаментальными знаниями и профессиональными компетенциями в области разработки и реализации, конституционных, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных
правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания
для осуществления научно-исследовательской, научно-педагогической, нормотворческой,
правоохранительной, административной и правоприменительной деятельности.
Training of pHD doctors with a high level of legal culture and legal awareness, fundamental knowledge
and professional competence in the field of development and implementation of constitutional, criminal
law and criminal procedure law, law and order, legal training and education for the implementation of
research, scientific and pedagogical, law-making, law enforcement, administrative and law enforcement
activities.
Берілетін дәреже /Присуждаемая степень
"8D04201 Құқықтану "білім беру бағдарламасы бойынша PhD философия докторы/ доктор философии PhD по образовательной программе "8D04201 Юриспруденция"
Маман лауазымдарының тізбесі /Перечень должностей специалиста
Associate-professor (доцент), жоғары оқу орын- Associate-professor (доцент), профессор в ВУдарындағы профессор, ҚР ІІМ, ҚР ҰҚК Зах, преподаватель специальных учебных завеарнайы оқу орындарының оқытушысы, дений МВД РК, КНБ РК, руководящие должнобасшылық лауазымдар: сот жүйесі, құқық сти в сфере судебной системы, правоохранительқорғау қызметі, заң қызметімен байланысты ной службы, государственной службы, связанной с
Мемлекеттік қызмет саласында, заң консуль- юридической деятельностью, должности, связантациясымен,
нормашығармашылық, ные с юридической консультацией, нормотворческой, управленческой и экспертной деятельностью.
басқарушылық және сараптамалық қызметпен
байланысты лауазымдар.
Кәсіби қызмет объектілері / Объекты профессиональной деятельности
құқық қорғау органдары, сот, атқарушы және
мемлекеттік билік пен басқарудың ӛкілді органдары, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар, адвокатура, білім беру ұйымдары.

правоохранительные органы, судебные, исполнительные и представительные органы государственной власти и управления, государственные
и негосударственные организации, адвокатура,
организации образования.

Кәсіби қызмет түрлері / Виды профессиональной деятельности
- құқық шығармашылық;
- правотворческая;
- құқық қолдану;
- правоприменительная;
- құқық қорғау;
- правоохранительная;

- сараптамалық-кеңестңк;
- ұйымдастырушылық-басқарушылық;
- ғылыми-зерттеу;
- педагогикалық.

- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.

Кәсіби қызметінің функциялары / Функции профессиональной деятельности
Адам мен азаматтың құқықтары мен бостан- Функция защиты прав и свобод человека и
дықтарын қорғау функциясы, қоғам мен мем- гражданина, функция обеспечения верховенлекеттің тіршілік әрекетінің барлық салала- ства права и закона во всех сферах жизнедеярында құқық пен заңның үстемдігін қамтама- тельности общества и государства, функция
сыз ету функциясы, ӛзінің кәсіби деңгейін постоянного повышения своего профессиоұдайы арттыру функциясы, құқықтық заңдар- нального уровня, функция нетерпимого отноды бұзудың кез келген кӛріністеріне тӛзбе- шения к любым проявлениям нарушения праушілік қарым-қатынас функциясы, құқықтық вовых законов; преподавание правовых диспәндерді оқыту.
циплин.
БББ бойынша оқу нәтижелері / Результаты обученияпо ОП
ON1 Ӛзінің зерттеу нәтижелерін ұлттық және халықаралық деңгейде таныстыру және жариялау;
ON2 Қазіргі заманғы теориялар мен әдістер негізінде дербес ғылыми зерттеу жүргізу, зерттеулер
ақпаратын талдау және ӛңдеу;
ON3 Білім алушылармен қарым-қатынасты құру және дамыту, педагогикалық қызметті
жобалау, білім алушыларға жеткізу;
ON4 Құқық қолдану және құқық қорғау тәжірибесін талдау, қылмыстық - құқықтық саладағы
құқықтық мәселелер мен коллизияларды шешу дағдыларын меңгеру;
ON5 Қылмыстық – құқықтық салада жеке адамды қорғау үшін ғылыми зерттеулердің
нәтижелерін және құқықтық нормаларды практикада қолдану;
ON6 Құқықтық саладағы институттар мен нормаларды жетілдіруге байланысты
эксперименталды-зерттеу және талдау жұмыстарының нәтижелерін жалпылау әдістемесін
меңгеру;
ON7 Қазақстан Республикасында және шет елдерде конституциялық заңнаманы жетілдіру
проблемаларын және нормаларды іске асыру тетігін талдау қабілетіне ие болу;
ON8 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасын дамытудағы
проблемаларды, тәсілдер мен үрдістерді сын тұрғысынан бағалау терең жүйелі білім мен
мүмкіндіктерге ие болу.
ON1 Презентовать и публиковать свои результаты исследования на национальном и международном уровне
ON2 Проводить самостоятельное научное исследование на основе современных теорий и методов, анализировать и обрабатывать информацию исследований;

ON3 Создавать и развивать отношения с обучающимися, способствующие успешной педагогической деятельности, проектировать педагогическую деятельность, доходчиво доносить до обучающихся содержание тем изучаемой учебной дисциплины;
ON4 Владеть навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики,
разрешения правовых проблем и коллизий в уголовно - правовой сфере;
ON5 Применять на практике результаты научных исследований и правовые нормы для защиты
личности в уголовно – правовой сфере;
ON6 Владеть методикой обобщения результатов экспериментально-исследовательской и аналитической работы, связанной с совершенствованием норм и институтов в правовой сфере;
ON7 Обладать способностью анализировать проблемы совершенствования конституционного
законодательства и механизма реализации норм в Республики Казахстан и зарубежных странах;
ON8 Обладать глубокими системными знаниями и возможностями критически оценивать проблемы, подходы и тенденции в развитии правовой системы и законодательства Республики Казахстан.

ON1 Present and publish your research results at the national and international level;
ON2 Conduct independent scientific research based on modern theories and methods, analyze and process research information;
ON3 To create and develop relationships with students, contributing to the successful teaching activities, to design teaching activities, clearly communicate to students the content of the studied discipline;
ON4 Have the skills to analyze law enforcement and law enforcement practices, resolve legal problems
and conflicts in the criminal law sphere;
ON5 Apply in practice the results of scientific research and legal norms for the protection of the individual in the criminal law sphere;
ON6 Master the methodology for summarizing the results of experimental research and analytical work
related to the improvement of norms and institutions in the legal sphere;
ON7 Have the ability to analyze the problems of improving the constitutional legislation and the mechanism for implementing norms in the Republic of Kazakhstan and foreign countries;
ON8 Have deep system knowledge and ability to critically assess problems, approaches and trends in
the development of the legal system and legislation of the Republic of Kazakhstan.

Еуропалық жоғары білім беру кеңістігі Біліктіліктің кешенді негіздері
шеңберіндегі үшінші деңгейлі дескрипторлар білім алушының мынадай
қабілеттерін көрсететін оқыту нәтижелерін айқындайды:
1) зерттеу саласын жүйелі түрде түсінгенін
кӛрсету, осы салада
қолданылатын дағдылар мен зерттеу әдістерін меңгеру;
2) маңызды ғылыми процестерді ғылыми кӛзқараспен ойлау, жобалау,
енгізу және бейімдеу қабілетін кӛрсету;
3) ұлттық немесе халықаралық деңгейде жариялауға лайық ғылым
саласының шекарасын кеңейтуге ӛздерінің түпнұсқа зерттеулерін енгізу;
4) жаңа және күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу;
5) ӛздерінің білімдері мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми
қоғамдастыққа және жалпы жұртшылыққа жеткізу;
6) білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе
мәдени дамуында академиялық және кәсіптік тұрғыда дамытуға жәрдемдесу.
Дескрипторы третьего уровня в рамках Всеобъемлющей рамки квалификаций Европейского пространства высшего образования (РК-ЕПВО)
отражают результаты обучения, характеризующие способности обучающегося:
1) демонстрировать системное понимание области изучения, овладение
навыками и методами исследования, используемыми в данной области;
2) демонстрировать способность мыслить, проектировать, внедрять и адаптировать существенный процесс исследований с научным подходом;
3) вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в расширение границ научной области, которые заслуживает публикации на национальном или международном уровне;
4) критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и сложные
идеи;
5) сообщать свои знания и достижения коллегам, научному сообществу и
широкой общественности;
6) содействовать продвижению в академическом и профессиональном контексте технологического, социального или культурного развития общества, основанному на знаниях

Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы
Модул атауы /
Название модуля

Ғылыми пәндер / Научные
дисциплины

Цикл,
компонент
(ОК,
ВК,
КВ)

Пәннің
коды/
Код
дисциплины

БП/
AH
ЖООК /AP /
БД/ВК AW
7201

Пәннің/
тәжірибенің
атауы/
Наименование
дисциплины
/практики

Қысқаша сипаттама / Краткое описание

Кредитт
ер саны /
Кол-во
кредитов

Семестр

Академиялық
хат / Академическое письмо /
Academic
Writing

Ғылыми контекст шеңберінде академиялық
хат, реферат және аннотация ерекшеліктері
оқытылады. Докторанттар ғылыми-зерттеу
жұмысының, ғылыми мақаланың мәтінін
жасау жән ерәсімдеу, дәйек сӛздің ережелерін
қолдану, ғылымиз ерттеу тақырыбына
презентация-баяндаманы
қалыптастыру
дағдыларын меңгереді
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Изучаются особенности академического письма,
реферирование и аннотирование в рамках научного контекста. Докторанты приобретают навыки
создания и оформления текста научноисследовательской работы, научной статьи, использования правил цитирования, формирования
презентации-доклада на тему научного исследования.

We study the features of academic writing, abstracting and annotation within the scientific
context. Doctoral students acquire the skills to
create and design the text of a research paper,
scientific article, use citation rules, and create a
presentation report on the topic of scientific research.

Қалыпта
сатын
құзырет
тер /
Формируемые
компетенции
(коды)
ON1

БП/Ж
ООК
БД/ВК

GZA/
MNI
/MSR
7202

Ғылыми зерттеу
әдістері / Методы научных исследований/
Methods of
Scientific
Research

Пән докторанттардың ары қарай ӛзіндік білім
алу мен ғылыми қызметке қажетті әлеуметтік
және құқықтық танымның негізгі әдістерін
меңгеруіне, құқықтық құбылыстарды, абстрактілі аналитикалық ойлауды зерттеуге
кешенді кӛзқарас туралы түсініктерді қалыптастыруға, қоғамдық және жаратылыстану
ғылымдары жүйесіндегі заң ғылымының даму үрдісін ғылыми білімнің бірыңғай механизмі ретінде зерттеуге, Құқықтану саласында әдіснамалық талдау дағдыларын меңгеруге
бағытталған.
Дисциплина направлена на овладение докторантами основными методами социального и
правового познания, необходимыми в дальнейшем самообразовании и научной деятельности, формирование представления о комплексном подходе к исследованию правовых
явлений, абстрактного аналитического мышления, исследование тенденций развития
юридической науки в системе общественных
и естественных наук как единого механизма
научного знания, овладение навыками методологического анализа в области правоведения.
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ON2
ON3

The discipline is aimed at mastering the main
methods of social and legal knowledge necessary
for further self-education and scientific activity,
forming an idea of a complex approach to the
study of legal phenomena, abstract analytical
thinking, research of trends in the development
of legal science in the system of social and natural Sciences as a single mechanism of scientific
knowledge, mastering the skills of methodological analysis in the field of law.
Қазіргі қоғамдағы құқық дамуының ӛзекті
аспектілері
/Актуальные
аспекты развития права в современном обществе

БП/ТК
БД/КВ

ZhTKK
SM/PK
PPL/P
QC
7203

Жеке тұлғаға
қарсы қылмыстарды саралау
мәселелері/
Проблемы квалификации преступлений против личности/
Problems of
qualification of
crimes

Пән докторанттардың 2014 жылғы ҚР Қылмыстық кодексінің бірінші тарауында кӛзделген қылмыстар құрамын тереңдете зерделеуге
бағытталған, олардың жеке тұлғаға қарсы
қылмыстардың сипатты белгілерін, ерекшеліктері мен мәселелерін, сондай-ақ осы
қылмыстарға қатысты қылмыстық-құқықтық
нормаларды қолдану кезінде кәсіби дәлелдерді анықтау дағдылары мен іскерліктерін
қалыптастыру мақсатында.
Дисциплина направлена на углубленное изучение докторантами составов преступлений,
предусмотренных первой главой Уголовного
кодекса РК 2014 года с целью формирования
у них умений и навыков выявлять характерные черты, особенности и проблемы преступлений против личности, а также профессиональной аргументации при применении
уголовно-правовых норм, касающихся данных преступлений
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ON4
ON5
ON6

БП/ТК
БД/КВ

SDTM/
PDR/P
PI
7203

Сотқа дейінгі
тергеу мәселелері/ Проблемы
досудебного
расследовния/Problems of
pre-trial
investigation

The discipline is aimed at in-depth study of the
components of crimes provided for by the first
Chapter of the Criminal code of the Republic of
Kazakhstan in 2014 in order to develop their
skills to identify the characteristics, features and
problems of crimes against the person, as well as
professional argumentation in the application of
criminal law norms related to these crimes
Пән докторанттарда әдіснамалық және
заңнамалық мәселелер, сотқа дейінгі тергеу
сатысының даму тенденциялары мен перспективалары туралы терең теориялық
білімді қалыптастыруға, сондай-ақ Сотқа
дейінгі іс жүргізу саласындағы қылмыстық іс
жүргізу заңнамасының даму тұжырымдамасының
теориясында
талқыланатын
негізділігін талдау мен бағалауды, құқық
қолдану тәжірибесінің жағдайын талдау мен
бағалауды, құқықтық реттеу кемшіліктерімен
негізделген күрделі жағдайларды шешу жолдарын іздестіруді дамытуға бағытталған.
Дисциплина ориентирована на формирование
у докторантов углубленных теоретических
знаний о методологических и законодательных проблемах, тенденциях и перспективах
развития стадии досудебного расследования,
а также развитие анализа и оценки обоснованности обсуждаемых в теории концепций
развития уголовно-процессуального законодательства в области досудебного производства, анализа и оценки состояния правоприменительной практики, поиска путей разрешения сложных ситуаций, обусловленных

ON4
ON5
ON6

недостатками правового регулирования

The discipline is oriented to the formation of
doctoral students in-depth theoretical knowledge
of methodological and legal problems, tendencies and prospects of development of the pretrial stage, and the development of analysis and
assessment of validity discussed in the theory of
concepts development of criminal procedural
legislation in the field of pre-trial, analysis and
assessment of legal practice, seek solutions to
difficult situations caused by the shortcomings of
legal regulation.
КП/Ж KKIZh Қылмыстық
Пән азаматтық және қылмыстық іс жүргізу
ООК
ZDBB/ және қылмыстық заңнамасы нормаларының мазмұнында еркін
ПД/ВК TPRU
іс жүргізу
бағдарлану, оларды қолдануға байланысты
UPZ/T заңнамасының
проблемалық мәселелерді шешу жолдарын
PDCCP даму беталысы
дұрыс түсіну және табу дағдыларын қалыптаL 7301 және болашағы / стырады.
Тенденции и
Дисциплина формирует навыки свободно
перспективы
ориентироваться в содержании норм уголовразвития угоного и уголовно-процессуального законодаловного и уготельства, правильно понимать и находить пуловнопроцессуального ти решения проблемных вопросов связанных
с их применением.
законодатель-
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ON4
ON6
ON8

КП/ТК
ПД КВ

ства / Trends and
prospects of
development of
the criminal and
criminal
procedure
legislation
KRKP Қазақстан РесKDTP публикасындағы
A/TPA конституциялық
SRKYu процесті қалыRK/TP птастыру мен
AFDCJ дамытудың теоRK
риялық және
7302
практикалық аспектілері / Теоретические и
практические
аспекты становления и развития
конституционной юстиции в
Республике Казахстан /
Theoretical and
practical aspects

The discipline forms the skills to freely navigate
the content of the norms of criminal and criminal
procedure legislation, correctly understand and
find ways to solve problematic issues related to
their application.
Пән Қазақстан Республикасындағы конституциялық бақылау органдарының қалыптасуы мен дамуының проблемалық мәселелерін
және
олардың
қызметінің
құқықтық
негіздерін, Конституцияның үстемдігін қамтамасыз ету тәжірибесі мен конституциялық
заңдылықтарды бейнелеуге бағытталған, олар
жиынтығында "Конституциялық Әділет"
ұғымымен біріктіріледі.
Дисциплина призвана высветить проблемные
вопросы становления и развития органов
конституционного контроля в Республике Казахстан и правовых основ их деятельности,
практики обеспечения верховенства Конституции и конституционной законности, которые в совокупности объединяются понятием
«конституционная юстиция».

5

1

ON7
ON8

КП/ТК
ПД КВ

KKZh
KPKT
M/PTK
PPSKP/
TPAFD
CJRK
7302

of the formation
and development
of constitutional
justice in the
Republic of
Kazakhstan

The discipline is designed to highlight the problematic issues of the formation and development
of constitutional control bodies in the Republic
of Kazakhstan and the legal foundations of their
activities, the practice of ensuring the supremacy
of the Constitution and constitutional legality,
which are collectively United by the concept of
"constitutional justice".

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

Пән докторанттардың іс жүргізу және материалдық құқық саласындағы проблемалық
сипаттағы мәселелерде терең білім мен дағды
алуына бағытталған, оны реттеу және құқық
қолдану қызметінің кӛлемі мәселелерінде "іс
жүргізу формасы" дефинициясының тәсілдері
ерекшеленеді.
Дисциплина ориентирована на получение
докторантами глубоких знаний и навыков в
вопросах проблемного характера в сфере
процессуального и материального права, изучаются различаются подходы к дефиниции
«процессуальная форма» в вопросах объема
ее регулирования и правоприменительной
деятельности.
The discipline is aimed at obtaining deep
knowledge and skills of doctoral students in issues of a problematic nature in the field of procedural and substantive law, different approaches
to the definition of "procedural form" in terms of
the scope of its regulation and law enforcement
activities are being studied.

ON7
ON8

Кәсіби практикалар / Профессиональные
практики

БП/
ЖООК
БД/ВК

PP/РР/
РР
8204

КП/Ж
ООК
ПД/ВК

ZP/ IP/
RP
8303

Педагогикалық
практика / Педагогическая практика /
Pedagogical
practice

Зерттеу практикасы / Исследовательская практика / Research
practice

Докторанттар
болашақта
бысты
педагогикалық қызмет үшін бакалавриатта
және магистратурада сабақтар ӛткізуге
тартылады. Докторанттар сабақ ӛткізу
кезінде тиісті пән бойынша топтық жұмысты
ұйымдастырады; білім алушылардың ӛзіндік
жұмысын ұйымдастыруды жүзеге асырады
және олардың нәтижелерін бақылайды.
Докторанты привлекаются к проведению занятий в бакалавриате и магистратуре для
успешной будущей педагогической деятельности. Докторанты организуют работу группы по соответствующей дисциплине при проведении занятий; осуществляют организацию
самостоятельной работы обучающихся и контролируют их результаты.
Doctoral students are involved in teaching undergraduate and master students for a successful
future teaching activity. Doctoral students organize the work of groups in the relevant discipline
during classes; carry out the organization of independent work of students and monitor their
results.
Зерттеу практикасы кезінде докторлар
отандық және шетелдік ғылымның жаңа
теориялық, әдіснамалық және технологиялық
жетістіктерін
зерделейді,
сондай-ақ
диссертациялық
зерттеуде
ғылыми
зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін
қолдану,
экс-периментальды
деректерді
ӛңдеу және интерпретациялау машықтарын
бекітеді
Во время исследовательской практики докто-
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ON2

Докторанттың
ғылымизерттеу
жұмысы /
Научноисследовательская работа
докторанта

ДҒЗЖ/
НИРД

Тағылымдамадан ӛтуді және
докторлық диссертацияны
орындауды
қамтитын докторанттың
ғылыми-зерттеу
жұмысы/
Научноисследовательская работа докторанта, включая прохождение
стажировки и
выполнение докторской диссертации/Research

ранты изучают новейшие теоретические, методологические и технологические достижения отечественной и зарубежной науки, а
также закрепляют практические навыки применения современных методов научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных в диссертационном
исследовании
During the research practice, the doctoral students study the latest theoretical, methodological
and technological achievements of domestic and
foreign science, as well as consolidate the practical skills of applying modern methods of scientific research, processing and interpretation of
experimental data in the dissertation research
Докторанттың
ғылыми-зерттеу
жұмысы
докторантураның
білім
беру
бағдарламасының бейініне сәйкес келеді,
ғылым мен практиканың уақытша теориялық,
әдістемелік
және
технологиялық
жетістіктеріне негізделеді, компьютерлік
технологияларды қолдана отырып, деректерді
ӛңдеумен
интерпретациялаудың
қазіргізаманғы
әдістеріне
негізделеді,
ғылыми
зерттеулерді
ңқазіргізаманғы
әдістерін пайдалана отырып орындалады
Научно-исследовательская работа докторанта
соответствует
профилю образовательной
программы докторантуры, основывается на
современных теоретических, методических и
технологических достижениях науки и практики, базируется на современных методах
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1-6
ON2
ON6

work of a doctoral
student, including
internship and
writing a doctoral
dissertation

Қорытынды
аттестация /
Итоговая аттестация

ҚА/
ИА

обработки и интерпретации данных с применением компьютерных технологий, выполняется с использованием современных методов научных исследований.
The research work of the doctoral student
corresponds to the profile of the educational program of doctoral studies, is based on the current
theoretical, methodological and technological
achievements of science and practice, modern
methods of processing and interpretation of data
using computer technology, is done using modern methods of scientific research

Докторлық
диссертацияны
жазу және
қорғау / Написание и защита
докторской диссертации /
Writing and
defending a
doctoral
dissertation

12

Барлығы / Итого
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