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5  

Пәннің аталуы/ Мемлекет және құқық теориясының мәселелері/     Проблемы теории 

государства и права , 
  Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Заң нормаларының негізінде 
пайда болатын субъективтік құқықты сипаттағанда, терминнің ішінен – «субъективтік 

заңдылық құқығы» , «заңдылық» сөзді тастауға болмайды. Себебі, кейде көбінесе былай 
сөйлейміз: «субъективтік құқық және заңдылық міндеттер». Мұнда, қарап отырсақ 
субъективтік құқықтар заңдылық болмауы мүмкін. Өйткені құқық – жалғыз ғана әлеуметтік 
реттеуші емес екендігі белгілі. Сондықтан, қанша әлеуметтік нормалардың түрлері болса, 
сонша субъективтік құқықтардың түрлері бар.  / Теория государства и права  является одним 
из основных предметов изучаемых юристами 
Білуі тиіс/Знать: мемлекет пен құқықтың табиғаты мен мәнін;  - мемлекет пен құқықтың 
пайда болуы, қызмет етуі және дамуы туралы заңдылықтарын, мемлекет пен құқықтың тарихи 

түрлері мен формаларын, олардың мәні мен функцияларын;  - мемлекеттің механизмін, құқық 
жүйесі, құқықтық реттеудің тетіктері мен құралдарын, заңды іске асыру құралдарын;  - 
Қазақстанның мемлекеттік және құқықтық дамуының ерекшеліктерін;  қоғам мен саяси 
өмірдегі мемлекет пен құқықтың рөлін және т.б;/ закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права, исторические формы и формы государства 
и права, их сущность и функции; - механизм государства, система права, механизмы и 
инструменты правового регулирования, средства реализации закона; - особенности 
государственного и правового развития Казахстана; роль государства и права в обществе и 

политической жизни и др. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: құқықтық түсініктермен және категориялармен жұмыс істей 
білу;  - құқықтық фактілерді және оларға байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды 
талдау;  - құқықтық нормаларды талдау, түсіндіру және дұрыс қолдану;  - заңға сәйкес қатаң 
шешімдер қабылдау және заңды әрекеттерді орындау; / - умение работать с правовыми 
понятиями и категориями; - анализ правовых фактов и связанных с ними правоотношений; - 
анализ, интерпретация и правильное применение правовых норм; - принятие жестких решений 
и выполнение законных действий в соответствии с законом. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: мемлекеттің және құқықтық пайда болуын, 
мемлекеттік қалыптасуын, дамуын, құқық пен мемлекет типтерінің алмасуын, мемлекеттік 
органдармен құқықтық институттарын тарихи өткен кезеңдері қамти отырып, үйрету ; / - 
иметь навыкиработы  с законодательством;  
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным Мемлекет пен құқықтың кез-келген құбылысын 
түсіну үшін оның қашан, қалай пайда болғанын, қалай дамығанын білу қажет және т.б 
жоспарлаудың әр түрлі варианттарын қолдануда біліктілікті болуы қажет; / в изучении теории 
государства и права воспитывает у магстрантов  чувство исторического подхода к 
государственно-правовым явлениям, вооружает магистрантов знанием научной методологии 

познания общественной жизни вообще, государства и права в частности. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Нормативті-құқықтық 
актылардың негізгі мақсаттары – құқық нысандары басқа басқадағыдай – құқықтық ақпаратты 
сақтап жөнді жағдайда қажетті жерлерге жеткізеді. Бұл жағынан нормативті-құқықтық актлар 
өте қолайлы жетілген құқық нысаны – мемлекет және «жәй» субъектілер үшін. Мемлекет сол 
артқылы оперативті түрде құқықтық реттейді, қоғамның құқықтық қажеттілігіне көңіл 
аударады, барлық қоғамдық процесстерді басқару жұмысына координация жасайды./ 
Основные цели нормативно-правовых актов – объекты права, как и другие-при сохранении 

правовой информации, доводят до необходимых мест. В этом плане нормативно-правовые 
акты наиболее благоприятны для совершенной формы права-для государства и» простых " 
субъектов. Государство в дальнейшем оперативно регулирует правовые отношения, уделяет 
внимание правовым потребностям общества, координирует работу по управлению всеми 
общественными процессами. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Мемлекет және құқық теориясы қоғам мен 
мемлекетте тұтас білім жүйесініңмаңызды бөлігі болып табылады Осы пәндер теориялық 
тұрғыдан мемлекеттік-құқықтық құбылыстардыңтуындауы, қалыптастыру және дамыту 

мәселелерін оқытады.Мемлекет және құқық теориясының мәселелері тек мазмұнымен ғана 
емес, сонымен қатар мемлекеттік-құқықтық институттарды зерттеу әдіснамасының күрделілік 
дәрежесімен де ерекшеленетін мәселелердің кең спектрімен анықталады. Қазіргі заңгер үшін 
кәсіби функцияларды орындау үшін қажетті қолданбалы дағдылардан басқа, өзіндік мемлекет 
және құқық сияқты концептуалды қалыптастыруға қажетті іргелі теориялық білімнің болуы 
маңызды.  Пәнннің мазмұны құқық принциптері, заң үстемдігінің құрылымы, құқық 
нысандары (қайнар көздері), құқықтық техника сияқты тақырыптар шеңберіндегі мемлекет 



және құқық теориясының өзекті мәселелерімен анықталады./ Теория государства и права 
является частью целостной системы знаний в обществе и государстве.Проблемы теории 

государства и права определяются широким спектром вопросов, отличающихся не только 
содержанием, но и степенью сложности методологии исследования государственно-правовых 
институтов. Для современного юриста помимо прикладных навыков, необходимых для 
выполнения профессиональных функций, важно иметь фундаментальные теоретические 
знания, необходимые для формирования концепции, как собственного государства и права.  
Содержание дисциплины определяется актуальными вопросами теории государства и права в 
рамках таких тем, как принципы права, структура верховенства закона, формы (источники) 
права, правовая техника. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы/ Теория государства и 
права 
Постреквизиттер / Постреквизиты: «Юриспуденция мамандығында пәнді оқытудың 
әдістемесі» / «Методика  обучения по специальности  «Юриспруденция» 

 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины MT 5204/  TG5204 «Мемлекеттің 

типологиясы»/«Типология государство» 

 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Құқық салаларын, оның пәнін, 
әдісін құқықтық ретеудің салалық әдісін және құқықтық жүйені тұтасымен теориялық 
талдаудың маңызды инструментіне (құралына) құқық принципінің түсінігі жатады./ Цель 
преподавания дисциплины состоит в приобщении магстрантов к современным знаниям о 
государственно-правовых явлениях, об их типах, формах и функциях, о механизме 
государства и стадиях правового регулирования, правах и свободах человека и роли законов в 
их обеспечении и защите. 
Білуі тиіс/Знать: Мемлект және құқық теориясы негізінде мемлекет  типологиясын білу 
керек;/ Знать типологию государства на основе теории государства и права; 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: заң нормаларының құқытық реттелуін және қатынастарын 
білу; / ориентироваться в государственно-правовых событиях, давать им оценку, толковать 
юридические нормы. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Заң ғылымдарының ішінде мемлекет және 
құқықтық теориясынан басқасы мемлекетпен құқықтың пайда болуы, қалыптасуы және даму 
заңдылықтарын толық жүзде қарастырмайды.; / - В числе юридических наук, кроме теории 
государства и права, государство не в полной мере рассматривает закономерности 
возникновения, становления и развития права. 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Мемлекет пен құқықтың кез-келген 
құбылысын түсіну үшін оның қашан, қалай пайда болғанын, қалай дамығанын білу қажет 
және т.б. жоспарлаудың әр түрлі варианттарын қолдануда біліктілікті болуы қажет;  /в 
изучении теории государства и права воспитывает у магстрантов чувство исторического 
подхода к государственно-правовым явлениям, вооружает магстрантов знанием научной 
методологии познания общественной жизни вообще, государства и права в частности. 
Пәннің қысқаша мазмұны /Краткое содержание дисциплины: Құқықтық жүйенің 
элементтеріне құқықтық реттеу процессіне не қажет болса соның бәрі жатады. Дегенмен 

авторлар құқықтық жүйе элементтерінің ортасын кей кезде негізсіз кеңейтеді. Мысалы проф. 
Бабьаевтың ойы бойынша, құқықтық жүйеге кіретіндер (заңды) боауы барлығының бәрі»./ 
Государство  само  по  себе  составляет социальную  необходтмость, ибо оно есть гарант 
стабильности, порядка, хранитель прав и свобод человека. Сущность его связана не только с 
экономическими, классовыми факторами, но и с кулътурой, духовной жизнью общества. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Құқық салаларын, оның пәнін, әдісін құқықтық 
ретеудің салалық әдісін және құқықтық жүйені тұтасымен теориялық талдаудың маңызды 
инструментіне (құралына) құқық принципінің түсінігі жатады./ К элементам правовой 

системы относятся все, что необходимо, к процессу правового регулирования. Однако авторы 
иногда необоснованно расширяют среду элементов правовой системы. Например проф. По 
мнению бабьаева, все, кто входит в правовую систему (юридическую)»./ Государство само по 
себе составляет социальную необходтмость, ибо оно есть гарант стабильности, порядок, 
хранитель прав и свобод человека. Сущность его связана не только с экономическими, 
классовыми факторами, но и с кулътурой, духовной жизнью общества. 
Краткое описание: понятие принципа права на важнейший инструмент (инструмент) 
теоретического анализа отраслей права, его предмета, метода и правовой системы в целом 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Мемлекет және құқық теориясы/ Теория государства и 

права 
Постреквизиттер / Постреквизиты: «Юриспуденция мамандығында пәнді оқытудың 
әдістемесі» / «Методика  обучения по специальности  «Юриспруденция» 

 
 

 



2 KMPOA 5205 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины «Юриспуденция мамандығында пәнді 
оқытудың әдістемесі» / «Методика  обучения по специальности  «Юриспруденция» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Құқықты  ғылыми және 
әдістемелік негіздерін  меңгеру мен кеңірек қолдану, басқарушылық тәжірибені ғылыми 
талдау дағдысын игеру, болашақ маман-заңгерлерге басқарушылық мәдениетті бойларына 
дарыту құқық қызметін реттейтін нормативті құқықтық актілерді қолдана, талдай және 
пайдалана алуды үйрену;/    Цель изучения уделять особое внимание исследованию проблем 
прав человека и гражданина, гражданства, иностранных граждан, соотношения кон-
ституционных норм с нормами международного права в области прав человека. 
Білуі тиіс/Знать: :     құқық  негіздерін магистранттардың толық меңгеруі, құқық  мазмұны, 

объектісі және пәні турасында біртұтас білім жүйесін қалыптастыру; // Формирование у 
магистрантов  целостной системы образования о предмете, содержании, объекте и предмете 
права, полное освоение основ права.; 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: заңнамалардың  нормаларын тәжірибеде заңға сәйкесдұрыс 
қолдануды үйрету болып табылады. Құқықтану мамандығында пәнді оқыту әдістемесі бұл 
құқықтану мамандығындағы магистарттардың зерттеудің жоғары дәрежелі дайындаудың 
маңызы болып табылады. Мемлекет пен құқықтың кез-келген құбылысын түсіну үшін оның 
қашан, қалай пайда болғанын, қалай дамығанын білу қажет және т. жоспарлаудың әр түрлі 

варианттарын қолдануда біліктілікті болуы қажет;  // обучение практическому применению 
норм законодательства на практике в соответствии с законом. Методика преподавания 
дисциплины в специальности правоведение является значением высокой степени подготовки 
магистров по специальности правоведение. Для понимания любого явления государства и 
права необходимо знать, когда, как оно возникло, как оно развивалось и т. д. иметь 
квалификацию в использовании различных вариантов планирования; 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  нормаларды мемлекеттік реттеудің дағдысы 
бар болуы қажет //  иметь навыки государственного регулирования норм 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  Мемлекет пен құқықтың кез-келген 

құбылысын түсіну үшін оның қашан, қалай пайда болғанын, қалай дамығанын білу қажет 
және т.б. жоспарлаудың әр түрлі варианттарын қолдануда біліктілікті болуы қажет;  // Для 
понимания любого явления государства и права необходимо знать, когда, как оно возникло, 
как оно развивалось и т. д. иметь квалификацию в использовании различных вариантов 
планирования; 
Краткое содержание дисциплины: Мемлекеттік стандартымен қарастырылған. Заңи 
факультеттің магистранттарға  құқық турасында жалпы түсінік Қазақстан Республикасының 
азаматтық құқық пәнінің шеңберінде беріледі; /Предусмотрено Государственным стандартом. 

Общие понятия о праве для магистрантов юридического факультета предоставляются в 
рамках дисциплины гражданского права Республики Казахстан. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  құқық қызметін реттейтін нормативті құқықтық 
актілерді қолдана, талдай және пайдалана алуды үйрену.   / умение применять, анализировать 
и использовать нормативные правовые акты, регулирующие правовую деятельность. 
Пререквизиттер /Пререквизиты:  Мемлекет және құқық теориясы/Теория государство и 
право 
Постреквизиттер / Постреквизиты:Қолданушы құқықтың териялық 

аспектілері/Теоритические аспекты использования права 

 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Қазіргі кездегі құқық жүйелерін оқытудың 
әідістемесі»/  «Метод обучения правовых систем в нынешнем времени» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:Құқық қызметін реттейтін 
нормативті құқықтық актілерді қолдана, талдай және пайдалана алуды үйрену.   /умение 
применять, анализировать и использовать нормативные правовые акты, регулирующие 
правовую деятельность  
Білуі тиіс/Знать: ҚРқұқық  негіздерін магистранттардың толық меңгеруі, құқық  мазмұны, 
объектісі және пәні турасында біртұтас білім жүйесін қалыптастыру; // Формирование у 

магистрантов  целостной системы образования о предмете, содержании, объекте и предмете 
права, полное освоение основ права. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:нормативтік құқықтық актілерге талдау жасау керек; /анализ 
нормативно-правовыми актами 
 - Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:нормаларды мемлекеттік реттеудің дағдысы бар  
болуы қажет; / - приобретение навыков имеет навыки государственного регулирования норм  
необходимо наличие. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Мемлекет пен құқықтың кез-келген 

құбылысын түсіну үшін оның қашан, қалай пайда болғанын, қалай дамығанын білу қажет 
және т.б. жоспарлаудың әр түрлі варианттарын қолдануда біліктілікті болуы қажет; // Для 
понимания любого явления государства и права необходимо знать, когда, как оно возникло, 
как оно развивалось и т. д. иметь квалификацию в использовании различных вариантов 
планирования; 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:Мемлекеттік стандартымен 
қарастырылған. Заңи факультеттің магистранттарға  құқық турасында жалпы түсінік 
Қазақстан Республикасының азаматтық құқық пәнінің шеңберінде беріледі;/ Предусмотрено 
Государственным стандартом. Общие понятия о праве для магистрантов юридического 



факультета предоставляются в рамках дисциплины гражданского права Республики 
Казахстан; 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Мемлекеттік стандартымен қарастырылған. Заңи 
факультеттің магистранттарға  құқық турасында жалпы түсінік Қазақстан Республикасының 
азаматтық құқық пәнінің шеңберінде беріледі; /Основы портфельных инвестиций. Подходы и 
методы оценки инвестиционной привлекательности отраслей, предприя-тий и 
корпоративныхценных бумаг. Классификация методов оценкидоходностии риска акций и 
портфеля в целом 
Пререквизиттер /Пререквизиты:  Мемлекет және құқық теориясы/Теория государство и 
право 

Постреквизиттер / Постреквизиты:Қолданушы құқықтың териялық 

аспектілері/Теоритические аспекты использования права 

 

KRBK 6207/ 

BPRK6207 

5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины «ҚР банк құқығы» «Банковское право 

РК» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:Банкілік құқық 
дегеніміз банктерді ұйымдастыратын және банкілік қызметті реттейтін құқықтық 

нормалардың жиынтығы. Банкілік құқық нормаларын қолдану үшін банк түсінігіне 

анықтама беріп өтудің маңызы зор. Банк дегеніміз өз атынан ақшалай қаражаттарды 

ақылы, мерзімділік және қайтарып беру шартымен тарту және орналастыру үшін 

құрылған ұйым. /Банковское право - это совокупность правовых норм, 

организующих банки и регулирующих банковскую деятельность. Для применения 

норм банковского права важно дать определение понятию банка. Банк - это 

организация, созданная от своего имени для привлечения и размещения денежных 

средств на условиях платности, срочности и возвратности. 

Білуі тиіс/Знать:Банктік құқықтық жұйені және банктік құқықтық нормалардың 

дұрыс қолданылуын магистранттардың толық меңгеруі, құқық  мазмұны, объектісі 
және пәні турасында біртұтас білім жүйесін қалыптастыру; // Формирование 

целостной образовательной системы по предмету, объекту и содержанию права, 

полноценному усвоению магистрантами банковской правовой системы и 

правильному применению банковских правовых норм; 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: нақты жағдайларды шешу кезінде сауда 

заңнамасының нормаларын қолдана білу;  // умение   применять   нормы   торгового    

законодательства   при   решении конкретных ситуаций; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  нақты жағдайларды шешу кезінде 

сауда заңнамасының нормаларын қолдана білу //  умение   применять   нормы   

торгового    законодательства   при   решении конкретных ситуаций. 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  Қазақстан Республикасының банктік 

секторында туындайтын қоғамдық банктік қатынастарды құқықтық реттеуге ат 
салысатын кешенді құқық саласы – банктік құқықтың ұғымы, мәні, нарықтық 

сипаттағы ақшалай-кредиттік және валюталық-қаржылық қатынастарды 

экономикалық, сондай-ақ әкімшілік реттеу тәсілдері мен жолдары;/ Комплексная 

сфера права, способствующая правовому регулированию общественных банковских 

отношений, возникающих в банковском секторе Республики Казахстан, – понятие, 

сущность банковского права, способы и пути экономического, а также 

административного регулирования денежно-кредитных и валютно-финансовых 

отношений рыночного характера. 

Краткое содержание дисциплины: Мемлекеттік стандартымен қарастырылған. 

Заңи факультеттің магистранттарға  құқық турасында жалпы түсінік Қазақстан 

Республикасының азаматтық құқық пәнінің шеңберінде беріледі; /Основы 
портфельных инвестиций. Подходы и методы оценки инвестиционной 

привлекательности отраслей, предприятий и корпоративных ценных бумаг. 

Классификация методов оценки доходности и риска акций и портфеля в целом 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Банктің негізгі міндеті – қарыз алушы 

мен қарыз беруші және сатып алушы мен сатушы арасындағы ақша қаражаттарын 

аударуда делдалдықты іске асыру. Нарықтық қатынастар жағдайында ақшалай 

қаражаттарды аударуды банктермен қатар инвестициялық қорлар, сақтандыру 

компаниялары, брокерлік фирмалар және т.б. қаржылық мекемелер іске асырады;/ 

Уровень профессиональных знаний юриста в значительной степени определяется 

умению грамотно защитить право человека в любой сфере, в том числе и в финансах. 

Будучи одной из самостоятельных отраслей права, международное торговое право с 

одной стороны обладает всеми признаками права, а с другое стороны имеет свою 
специфику. 

Пререквизиттер /Пререквизиты:  Қаржы құқығы»/ Финансовое право 



Постреквизиттер/Постреквизиты:Зерттеу практикасы/ Исследовательская практика. 
Тағылымдардан өту мен магистірлік диссертацияны орндауды қамтитын магистранттың 

ғылыми зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательсая работа магистранта, включая 
прохождение стажировки и выполнение магистерской  диссертаций 

 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:ҚР бюджет құқығын оқыту 

әдістемесі/Методика обучения бюджетному праву РК 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:Банкілік құқық 

нормаларын қолдану үшін банк түсінігіне анықтама беріп өтудің маңызы зор. Банк 

дегеніміз өз атынан ақшалай қаражаттарды ақылы, мерзімділік және қайтарып беру 

шартымен тарту және орналастыру үшін құрылған ұйым. / курса является 

ознакомление с целями, здачами, особенностями, организацией финансового 

мониторинга банковской деятельности. 

Білуі тиіс/Знать: :     қаржы мониторингінің мазмұны; // содержание финансового 

мониторинга;  

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:  нақты жағдайларды шешу кезінде сауда 

заңнамасының нормаларын қолдана білу //  умение   применять   нормы   торгового    

законодательства   при   решении конкретных ситуаций. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  Банктік қадағалау процесінде 
қаржылық мониторингті қолдану;  // применять финансовый мониторинг в процессе 

банковского надзора; 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  Қазақстан Республикасының банктік 

секторында туындайтын қоғамдық банктік қатынастарды құқықтық реттеуге ат 

салысатын кешенді құқық саласы – банктік құқықтың ұғымы, мәні, нарықтық 

сипаттағы ақшалай-кредиттік және валюталық-қаржылық қатынастарды 

экономикалық, сондай-ақ әкімшілік реттеу тәсілдері мен жолдары/ Комплексная 

сфера права, способствующая правовому регулированию общественных банковских 

отношений, возникающих в банковском секторе Республики Казахстан, – понятие, 

сущность банковского права, способы и пути экономического, а также 

административного регулирования денежно-кредитных и валютно-финансовых 
отношений рыночного характера 

Краткое содержание дисциплины: Мемлекеттік стандартымен қарастырылған. 

Заңи факультеттің магистранттарға  құқық турасында жалпы түсінік Қазақстан 

Республикасының азаматтық құқық пәнінің шеңберінде беріледі; /Основы 

портфельных инвестиций. Подходы и методы оценки инвестиционной 

привлекательности отраслей, предприятий и корпоративных ценных бумаг. 

Классификация методов оценки доходности и риска акций и портфеля в целом 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  несие мекемелердің нарықтық 

қатынастар жағдайында ақшалай қаражаттарды аударуды банктермен қатар 

инвестициялық қорлар, сақтандыру компаниялары, брокерлік фирмалар және т.б. 

қаржылық мекемелер іске асырады/ цели и задачи финансового мониторинга кредит-
ных организаций. Онтология и генезисфинансовогомониторингакредитных 

организаций. Организация финансового мониторинга кредитных организаций. 

Финансовый мониторинг в условиях реформирования банковской системы. 

Финансовый монито-ринг и деятельность кредитных организа-

цийна мировыхфинансовых рынках. Влияние требований МСФО на финансовый 

мониторинг кредитных организаций. Применение финансового мониторинга в 

процессе банковского надзора. Эволюция мониторинговой деятельности под 

воздействием процессов глобализации. 

Пререквизиттер /Пререквизиты:  Қаржы құқығы»/ Финансовое право 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Зерттеу практикасы/ Исследовательская практика. 
Тағылымдардан өту мен магистірлік диссертацияны орндауды қамтитын магистранттың 
ғылыми зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательсая работа магистранта, включая 
прохождение стажировки и выполнение магистерской диссертаций. 

 
 



AM 5208/ 

AN5208 

5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:««Әкімшілік 

мәжбүрлеу»«Административное наказание» 

 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Әкімшілік 

мәжбүрлеу» курсын оқыту  мақсаты оқытылатын пәннің сипаттамасынан және оның 

осы саладағы мамандарды әзірлеудегі орыны арқылы көрініс табады./  Обогащение 

магстрантов знаниями об основных принципах, категориях и положениях науки 

административного права, обучение магстрантов правильному ориентированию в 

действующем административном законодательстве.  
Білуі тиіс/Знать: Нақты өмірлік фактілерге әкімшілік құқық нормаларын дұрыс 

түсіндіруді және қолдануды, магстранттарды мемлекеттік басқару жүйесімен, 

басқару нысандары мен әдістерімен, басқармадағы заңдылық пен тәртіпті 

қамтамасыз ету тәсілдерімен, салааралық салаларда, әлеуметтік-саяси, әлеуметтік-

мәдени және шаруашылық салаларында басқаруды ұйымдастыру және әкімшілік-

құқықтық реттеумен танысуды дағдыландыру;/ Привитие навыков и умений 

правильно толковать и применять нормы административного права к конкретным 

жизненным фактам, ознакомления магстрантов с системой государственного управления, 
формами и методами управления, со способами обеспечения законности и дисциплины в 
управлении, с организацией и административно-правовым регулированием управления в 
межотраслевых сферах,  социально-политической, социально-культурной и хозяйственной 
сферах. 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:құқықтық институттарды, оларды қамтамасыз ететін 
нормаларды; құқықтық қағидаларды, оларды қамтамасыз еттетін кепілдіктерді. Сонымен 
қатар, магистрант алған білімнің тәжірибеде дұрыс қолдана білу, қалыптасқан құқықтық 
қатынастарға құқықтық нормаларды қолдана білу, әлеуметтік-құқықтық құбылыстарды 
параллел мен ұқсастық жолымен мәнін анықтау. Алған білім және тәжірибе магстранттерге 
заң шығарушылық базаны құқықтық қатынастарға дұрыс қолдана білуге, саралай білуге және 
сол салаға тиістілігін анықтай білуге бағытталған тәжірибе жинақтауға мүмкіндік беруі, 
сонымен қатар юридикалық емес мәселелер шеңберінде құқық нормаларымен логикалық 

өзара байланысты ғылыми негізделген аргументтерді теоретикалық-құқықтық көзқарас 
пайдасына шешу;/правовые институты, нормы, обеспечивающие их; правовые правила, 
гарантии, обеспечивающие их. Кроме того, магстрант должен уметь правильно применять 
полученные знания на практике, применять правовые нормы к сложившимся 
правоотношениям, определять сущность социально-правовых явлений путем параллелей и 
сходств. Приобретенные знания и опыт позволяют магстрантам приобрести опыт, 
направленный на правильное применение законодательной базы к правоотношениям, умение 
анализировать и определять принадлежность к этой сфере, а также в пользу теоретико-
правового подхода научно обоснованные аргументы, логически взаимосвязанные с нормами 

права в рамках неюридических проблем. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:-Әкімшілік  мәжбүрлеу Қазақстан 
Республикасының құқық жүйесінің негізін қалаушы саласы екендігі туралы; 
-Әкімшілік  мәжбүрлеу  -құқықтық институттар және қазіргі кезендегі мемлекеттік-құқықтық 
тәжірибесіндегі жүзеге асырылатын реттеу әдістері туралы; 
- Қазақстан Республикасының әкімшілік  мәжбүрлеудің  жалпы мазмұны, мәні, қағидалар 
және функциялары туралы;/О том, что административное принуждение является 
основополагающей отраслью правовой системы Республики Казахстан; 

- Об административных принуждениях-правовых институтах и методах регулирования в 
современной государственно-правовой практике; 
- Об общем содержании, сущности, правилах и функциях административного принуждения 
Республики Казахстан; 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: -мемлекеттік әкімшіліктің қалыптасу және 
қызмет ету процесінде және әкімшілік-құқықтық мәжбүрлеу шаралары туралы  біледі. 
-әкімшілік әсер ету шараларын қолдану, азаматтардың шағымдарын соттан тыс тәртіпте қарау 
барысында пайда болатын билік қатынастары туралы түсініктер  қалыптасады; // -в процессе 

формирования и функционирования государственной администрации и о мерах 
административно-правового принуждения; - формируются представления о применении мер 
административного воздействия, о властных отношениях, возникающих при рассмотрении 
жалоб граждан во внесудебном порядке. 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  «Әкімшілік 

мәжбүрлеу - Қазақстан Республикасы құқық жүйесінің ең үлкен және күрделі 

салаларының бірі. Ол қоғамдық қатынастарды реттейтін, мемлекеттің басқару 

қызметінің процесінде пайдалатын және мемлекеттік аппараттың тәртіптелген 

бірізділік жұмысын қамтамасыз ететін аса маңызды  тәсілдердің бірі болып 

табылады. Мемлекеттік басқаруды жетілдіруді, оның тиімділігін және мемлекеттік 
органдардың қабылдаған шешімдері үшін азаматтардың алдындағы 

жауапкершіліктерін арттыруды әкімшілік құқық маңызды құрал ролін атқарады. 

Оның көмегімен қоғамдық өмірдің әртүрлі жақтарының басым көпшілігін қамтитын 



мемлекетік басқару саласында Қазақстан Республикасы заңдарының орындалуы 

қамтамасыз етіледі. Әкімшілік құқық азаматтардың мемлекетті басқаруға 

қатысуларының құқықтық және ұйымдық нысандарын бекітеді, өкілетті органдар 

мен лауазымды адамдар үшін де, сондай-ақ қатардағы азаматтар үшін де тиісті 

мінез-құлық /жүріс-тұрыс/ ережелерін бекітеді. Оның көмегімен Қазақстан 

Республикасында құқықтық мемлекет құрудың  міндеті шешіледі және әкімшілік-

құқықтық қатынастарға барлық қатысушылардың құқықтық мәдениеті қалыптасады. 

Әкімшілік құқық нормалары экономика саласында /өнеркәсіп, күрделі құрылыс, 

ауыл шаруашылығы мен агроөнеркәсіп комплексі, көлік пен байланыс, қоршаған 
табиғи орта мен табиғи ресурстар, сауда, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 

халыққа тұрсытық қызмет көрсету, әлеуметтік-мәдениеттік құрылыс, білім, 

денсаулық сақтау, мәдениет, ғылым, әлеуметтік қорғау, дене тәрбиесі және спорт/, 

әкімшілік-саяси құрылыс/ қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік, сыртқы істер, әділет, ішкі 

істер/ саласында мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруға байланысты пайда болатын 

басқару қатынастарының үлкен комплексін, тобын реттейді;/ «Административное 

принуждение» одна из самых больших и сложных сфер правовой системы 

Республики Казахстан. Он является одним из важнейших способов регулирования 

общественных отношений, используемых в процессе управленческой деятельности 

государства и обеспечивающих упорядоченную последовательную работу 

государственного аппарата. Важнейшим инструментом административного права 
является совершенствование государственного управления, повышение его 

эффективности и ответственности перед гражданами за принимаемые 

государственными органами решения. С его помощью обеспечивается исполнение 

законодательства Республики Казахстан в сфере государственного управления, 

охватывающего большинство различных сторон общественной жизни. 

Административное право утверждает правовые и организационные формы участия 

граждан в управлении государством, утверждает соответствующие правила 

поведения (поведения) как для уполномоченных органов и должностных лиц, так и 

для рядовых граждан. С его помощью решается задача создания правового 

государства в Республике Казахстан и формируется правовая культура всех 

участников административно-правовых отношений. Нормы административного 

права регулируют большой комплекс, группу управленческих отношений, 
возникающих в сфере экономики (промышленности, капитального строительства, 

сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, транспорта и связи, 

окружающей природной среды и природных ресурсов, торговли, жилищно-

коммунального хозяйства, бытового обслуживания населения, социально-

культурного строительства, образования, здравоохранения, культуры, науки, 

социальной защиты, физической культуры и спорта), административно-

политического строительства (обороны, национальной безопасности, иностранных 

дел, юстиции, внутренних дел). 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: әкімшілік мәжбүрлеуді оқытудың 

алдында меңгерілген құқық салалары бойынша білімді тереңдету, әкімшілік 

құқықтың ғылыми және әдістемелік негіздерін  меңгеру мен кеңірек қолдану, 
басқарушылық тәжірибені ғылыми талдау дағдысын игеру, болашақ маман-

заңгерлерге басқарушылық мәдениетті бойларына дарыту, мемлекетті басқару 

органдарының қызметін реттейтін нормативті құқықтық актілерді қолдана, талдай 

және пайдалана алуды үйрену;/ углубление знаний по изучаемым отраслям права, 

овладение научными и методическими основами административного права, 

приобретение навыков научного анализа управленческого опыта, привитие будущим 

специалистам-юристам управленческой культуры, умение применять, анализировать 

и использовать нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 

государственного управления. 

Пререквизиттер / Пререквизиты: «Мемлекет және құқық теориясының 

мәселелері», // «Проблемы теории государства и права» 

Постреквизиттер / Постреквизиты: Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқық 
қолдану тәжірибесінің өзекті проблемалары» / «Актуальные проблемы в практике 

спользование уголовного и уголовно-процесульного права»/Қылмыстық және 

қылмыстық іс жүргізу құқық қолдану тәжірибесінің өзекті проблемалары» / 

«Актуальные проблемы в практике спользование уголовного и уголовно-

процесульного права» 

 
 

 



Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Әкімшілік алдын-алу шаралары»/ 

«Предварительные меры административного право» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Магистрант жазаның дұрыс 
саралай отырып, жекелеген адамдардың нақты іс-әрекеттерінде немесе әрекетсіздіктерінде 
қылмыс құрамының бар-жоғын қатесіз анықтауды, әрекеттің қоғамдық қауіптілігі мен 
құқыққа қарсы болуын болдырмайтын мән-жайлардың жоқтығын немесе бар-жоғын 
анықтауды, талап етілетін жаза шарасын қолданыстағы қылмыстық заңнамаға дәл сәйкес 
анықтауды үйренуі тиіс, бұл ретте жасалған әрекеттің сипаты мен қоғамдық қауіптілік 
дәрежесін, сондай-ақ қылмыс жағдайын жеңілдететін және ауырлататын кінәлінің жеке басын, 
адамды қылмыстық жауаптылықтан немесе жазадан босатудың заңда көзделген негіздері мен 

шарттарын нақты анықтай білу;/Магистрант должен научиться безошибочно определять 
наличие состава преступления в конкретных действиях или бездействия отдельных лиц, 
правильно квалифицируя преступления, устанавливать отсутствие или наличие обстоятельств, 
исключающих общественную опасность и противоправность деяния, научиться определять 
требуемую меру наказания в точном соответствии с действующим уголовным 
законодательством, учитывая при этом характер, и степень общественной опасности 
совершенного деяния, а также личность виновного, смягчающие и отягчающие 
ответственность обстоятельства, уметь четко устанавливать предусмотренные законом 

основания и условия освобождения лица от уголовной ответственности илинаказания.   
Білуі тиіс/Знать: әкімшілік құқық атқарушы билік органдарының қызметін 
ұйымдастыруымен байланысты қатынастарды білу / правовые отношения связанные с 
организацией деятельности органов исполнительной власти 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: әкімшілік құқық атқарушы билік органдарының құрылымын, 
өкілеттіктері мен құзіретін, сонымен бірге олардың арасындағы өзара іс-қимылдарын анықтау; 
/ определять структуру, полномочия и компетенция органов исполнительной власти 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: әкімшілік құқық бұзушылықпен байланысты 
қатынастарды реттеу; / регулирования отношений связанных с административными 

правонарушениями. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: қазіргі кезде республиканың түбегейлі 
заңдылық процесінің құқықтық конституциялық біліктілікпен сәйкес келуін қадағалау; / - 
быть компетентным в основных закономерностях организации государственной  политики 
государства, теоретических и практических знаниях об органах государственной власти. 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Әкiмшiлiк құқық 
бұзушылық жеке тұлғаның заңсыз, кiнәлi (қасақана немесе ұқыпсыз) әрекеті немесе 
әрекетсiздiгi немесе заңда әкiмшiлiк жауаптылық көзделген заңды тұлғаның заңсыз әрекеті 

немесе әрекетсiздiгi деп танылады; /Административным правонарушением признается 
противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие 
физического лица или противоправное действие либо бездействие юридического лица, за 
которое адмнистративном законе предусмотрена административная ответственность. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: ҚР Әкімшілік іс жүргізу нақты жеке әкімшілік 
істерді қарайтын және шешетін өкілетті субъектілердің нормативті реттелген әрекеттерінің 
тәртібі. / Административное производство РК - это процедура нормативно 
регламентированных действий уполномоченных субъектов, рассмотрение и решение 

конкретных административных дел. 
Пререквизиттер / Пререквизиты: «Мемлекет және құқық теориясының мәселелері», // 
«Проблемы теории государства и права» 

Постреквизиттер / Постреквизиты: Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқық 

қолдану тәжірибесінің өзекті проблемалары» / «Актуальные проблемы в практике 

использование уголовного и уголовно-процесульного права»/Қылмыстық және 

қылмыстық іс жүргізу құқық қолдану тәжірибесінің өзекті проблемалары» / 
«Актуальные проблемы в практике спользование уголовного и уголовно-

процесульного права». 
 

KKTA6303/ 

ТАІР6303 

5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: «Қолданушы құқықтың 

теориялық аспектілері» / «Теоритические аспекты использования права» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: "Құқық" ұғымы 

құқықтану саласындағы күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Құқық 

феноменін толық ашу үшін әлеуметтік феномен және қоғамдық қатынастардың 

реттеушісі ретінде құқық мемлекетке дейін пайда болатынын атап өту қажет. 

Сондықтан "құқық" термині "шындық", "әділдік"деген сөздермен байланысты. 

Мұндай сәйкестік кездейсоқ емес, өйткені құқықтың негізі Жалпыадамзаттық 

идеялар мен әділдік, гуманизм, теңдік, еркіндік болып табылады;/ Понятие “право” 

является одним из сложных вопросов в юриспруденции. Для полного раскрытия 

феномена права необходимо отметить, что право как социальный феномен и 

регулятор общественных отношений появляется еще до государства. Поэтому 
термин “право” ассоциируется со словами “правда”, “справедливость”. И такое 

совпадение не случайно, поскольку основой права являются общечеловеческие идеи 



и ценности справедливости, гуманизма, равенства, свободы. 

Білуі тиіс/Знать:Сөздің кең мағынасында құқық адамның санасымен және 

мемлекеттің мәжбүрлі күшімен қамтамасыз етілетін осы жалпыадамзаттық идеялар 

мен құндылықтарға негізделген қоғамдағы тәртіп болып табылады;/ Право в 

широком смысле слова представляет собой порядок в обществе, основанный на этих 

общечеловеческих идеях и ценностях, обеспечиваемый сознанием человека и 

принудительной силой государства. 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:Нақты өмірлік фактілерге әкімшілік құқық 

нормаларын дұрыс түсіндіруді және қолдануды, магстранттарды мемлекеттік 
басқару жүйесімен, басқару нысандары мен әдістерімен, басқармадағы заңдылық пен 

тәртіпті қамтамасыз ету тәсілдерімен, салааралық салаларда, әлеуметтік-саяси, 

әлеуметтік-мәдени және шаруашылық салаларында басқаруды ұйымдастыру және 

әкімшілік-құқықтық реттеумен танысуды дағдыландыру;/ Привитие навыков и 

умений правильно толковать и применять нормы административного права к 

конкретным жизненным фактам, ознакомления магстрантов с системой 

государственного управления, формами и методами управления, со способами 

обеспечения законности и дисциплины в управлении, с организацией и 

административно-правовым регулированием управления в межотраслевых сферах,  

социально-политической, социально-культурной и хозяйственной сферах. 

 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:адамдардың іс-қимылдарына 

ұйымшылдық, тұрақтылық, келісімділік бере отырып, олардың бақылануын 

қамтамасыз етеді, сол арқылы қоғамдық қатынастарға реттілік пен тәртіп 

элементтері кіреді, оларды өркениетті етеді;/ право обладает инструментальной 

ценностью, придавая действиям людей организованность, устойчивость, 

согласованность, обеспечивает их подконтрольность, внося тем самым элементы 

упорядоченности и порядка в общественные отношения, делает их 

цивилизованными 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным: Болашақта заңгер болып шығу 

үшін басқа құқық салаларымен қатар әкімшілік құқықты да терең игеруі қажет. Ол 

әкімшілік-құқықтық актілерді қолдану, оған бағыну, әкімшілік іс жүргізу 

ерекшеліктерін оқып игеруге міндетті;/ Государство возникает как закономерный, 
объективно обусловленный результат естественного развития первобытно-

общинного строя 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:Мемлекет 

халықтарда әрқашан болмайтыны белгілі, оның құрылуының алдында алғашқы 

қауымдық құрылыс – ұжымдық немесе кооперативтік өндірістің ежелгі түрі болды. 

Еңбек дағдылары тек қана қалыптасты, еңбек құралдары примитивті болды;/ 

Общеизвестно, что государство существовало у народов не всегда, его образованию 

предшествовал первобытнообщинный строй – древний тип коллективного или 

кооперативного производства. Трудовые навыки только формировались, орудия 

труда были примитивны 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Құқықтану мамандықтарын пәнді 
оқыту әдістемесізерттеудің жоғарғы дәрежелі заңгерлерді дайындаудағы маңызы 

зор. Мемлекет пен құқықтың кез-келген құбылысын түсіну үшін оның қашан, қалай 

пайда болғанын, қалай дамығанын білу қажет;/обшественное разделение труда, 

совершенствование орудий труда и рост его производительности, смена 

родоплеменных связей вещными, обменными отношениями, а кровородственных 

общностей территориальными общностями, возникновение частной собственности и 

раннеклассовых обществ.  

Пререквизиттер /Пререквизиты: «Мемлекет және құқық теориясы» / «Теория 

государство и право». «Әкімшілік мәжбүрлеу»/«Административное наказание» 

Постреквизиттер / Постреквизиты:Зерттеу практикасы/ Исследовательская практика. 

Тағылымдардан өту мен магистірлік диссертацияны орндауды қамтитын магистранттың 
ғылыми зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательсая работа магистранта, включая 
прохождение стажировки и выполнение магистерской  диссертаций. 

 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: /«Қазіргі замандағы құқықтық 

жүйелердің классификациясы»;/ «Классификация правовых систем в нынешнем 

времени» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Құқықтану 

мамандықтарын пәнді оқыту әдістемесізерттеудің жоғарғы дәрежелі заңгерлерді 
дайындаудағы маңызы зор. Мемлекет пен құқықтың кез-келген құбылысын түсіну 



үшін оның қашан, қалай пайда болғанын, қалай дамығанын білу қажет;/ Методика 

преподавания дисциплины по специальности юриспруденция имеет большое 

значение в подготовке высококвалифицированных юристов. Чтобы понять любое 

явление государства и права, необходимо знать, когда, как оно возникло, как оно 

развивалось 

Білуі тиіс/Знать: Сөздің кең мағынасында құқық адамның санасымен және 

мемлекеттің мәжбүрлі күшімен қамтамасыз етілетін осы жалпыадамзаттық идеялар 

мен құндылықтарға негізделген қоғамдағы тәртіп болып табылады;/ Право в 

широком смысле слова представляет собой порядок в обществе, основанный на этих 
общечеловеческих идеях и ценностях, обеспечиваемый сознанием человека и 

принудительной силой государства. 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:Болашақ заң магистрі іс жүзінде білімді әрі білікті 

маман болып шығу үшін құқық салаларын жеке-жеке қарастырып шығу керек/ Для 

того, чтобы будущий магистр закона стал практически образованным и 

квалифицированным специалистом, необходимо отдельно рассмотреть сферы права 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:адамдардың іс-қимылдарына 

ұйымшылдық, тұрақтылық, келісімділік бере отырып, олардың бақылануын 

қамтамасыз етеді, сол арқылы қоғамдық қатынастарға реттілік пен тәртіп 

элементтері кіреді, оларды өркениетті етеді;/ право обладает инструментальной 

ценностью, придавая действиям людей организованность, устойчивость, 
согласованность, обеспечивает их подконтрольность, внося тем самым элементы 

упорядоченности и порядка в общественные отношения, делает их 

цивилизованными. 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:. Қазіргі замандағы құқықтық 

жүйелердің классификациясыпәні боынша құқытың әр саласын жете меңгеріп, нақты 

жағдайда қолдана білуге ;/ Уметь использовать в конкретной ситуации различные 

сферы права по предмету "классификация современных правовых систем"  

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:Болашақ заңгер іс 

жүзінде білімді әрі білікті маман болып шығу үшін құқық салаларын жеке-жеке 

қарастырып шығу керек және болашақта заң мамандығын дұрыс игеріп шығу үшін  

басқа құқық салаларымен қатар  Қазіргі замандағы құқықтық жүйелердің 

классификациясыпәнін де  терең игеруі қажет; / Для того, чтобы будущий юрист на 
практике становился образованным и квалифицированным специалистом, 

необходимо отдельно рассмотреть сферы права и в дальнейшем углубить изучение 

как других отраслей права, так и дисциплины классификации современных правовых 

систем. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Қазіргі замандағы құқықтық 

жүйелердің классификациясызерттеудің жоғарғы дәрежелі заңгерлерді 

дайындаудағы маңызы зор. Мемлекет пен құқықтың кез-келген құбылысын түсіну 

үшін оның қашан, қалай пайда болғанын, қалай дамығанын білу қажет; 

/обшественное разделение труда, совершенствование орудий труда и рост его 

производительности, смена родоплеменных связей вещными, обменными 

отношениями, а кровородственных общностей территориальными общностями, 
возникновение частной собственности и раннеклассовых обществ.  

Пререквизиттер /Пререквизиты: «Мемлекет және құқық теориясы/Теория 

государство и право. «Әкімшілік мәжбүрлеу»«Административное наказание» 

Постреквизиттер / Постреквизиты:Зерттеу практикасы/ Исследовательская практика. 

Тағылымдардан өту мен магистірлік диссертацияны орндауды қамтитын магистранттың 
ғылыми зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательсая работа магистранта, включая 
прохождение стажировки и выполнение магистерской  диссертаций. 

 
 

4 KM (IK) 6304/ 

TPIGGPP 5304 
5 Пәннің аталуы/"Азаматтық және азаматтық іс жүргізу заңнамасын қолданудың 

теориясы мен практикасы/ Теория и практика использования гражданского и 

гражданско-процессуального законодательства» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:Магистранттардың азаматтық 
құқық және азматтық іс жүргізу бойынша  заң нормаларының түсінігін және нормативтік 
құқықтық актілердің практикада қолданылуын қаматамасыз ету; / Гражданское 
процессуальное право РК является одним из основных предметов изучаемых магистрантам 
служит формированию аналитического мышления, четкому анализу  гражданско-правовых 
отношений и применению процессуальных норм  в практической деятельности. 

Білуі тиіс/Знать: Азаматтық істерді қарау бойынша сот әділдігін жүзеге асыру кезінде және 
сот актілерін орындау кезінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқық 
нормалары, азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымын сипаттайтын теориялық көзқарастар мен 



концепциялар бұл курстың оқу пәні болып табылады.; // Предметом изучения данного курса 
являются нормы права, регулирующие общественные отношения, возникающие при 

осуществлении правосудия по рассмотрению гражданских дел и при исполнении судебных 
актов, теоретические подходы и концепции, характеризующие наука Гражданского 
процессуального права. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Азаматтық сот өндірісінің түрлері, сатылары, азаматтық 
істердің ведомстволық бағыныстылығы және соттылығы  азаматтық іс жүргізуге қатысушы 
тұлғарлар туралы, сондай-ақ азаматтық істерді бірінші саты, апелляциялық сатыда, 
кассациялық сатыда,  қадағалау сатысында, жаңадан анықталған мән-жайлар бойынша істерді 
қайта қарау сатыларында қараудың тәртіптері туралы мәліметтер беру; / Представление 

сведений о видах, стадиях гражданского судопроизводства, ведомственной подчиненности и 
подсудности гражданских дел о лицах, участвующих в гражданском производстве, а также о 
порядке рассмотрения гражданских дел в первой инстанции, апелляционной инстанции, 
кассационной инстанции, надзорной инстанции, инстанциях пересмотра дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:Азаматтық іс жүргізу нормаларының түсінігі, 
азаматтық іс жүргізу қатынастарын, азаматтық іс жүргізу субьектілерінің процеске қатысуы; / 
Понятие гражданско-процессуальных норм, Гражданско-процессуальные отношения, Участие 

субъектов гражданского процесса в процессе. 
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным; Кәсіби қызметті орындауда жоғары мақатты 
игеру және болашақ мамандардың маңыздылығын сезін. Әлеуметтік және кәсіб мақсаттағы 
маңызы бар мәселелер мен процесстерді талдау қабілетінде негізгі ережелер мен әдістерді 
қолдану;/  Ощутить важность будущих специалистов и овладеть высокой мотивацией в 
выполнении профессиональной деятельности. Применение основных положений и методов в 
способности анализировать проблемы и процессы социального и профессионального 
назначения 
Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины:  Азаматтық іс жүргізу 

құқығы саласының негізгі нституттары туралы және азаматтық іс жүргізу құқығының ғылымы 
сүйенетін құқықтық түсініктер мен санаттардың магстранттың жеке меңгеруіне 
бағытталған;/Основные институты в сфере гражданского процессуального права и 
ориентированы на самостоятельное освоение магстрантом правовых понятий и категорий, на 
которых базируется наука Гражданско-процессуального права. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Азамттық іс жүргізу саласының негізі 
инсттуттары туралы және азаматтық іс жүргізу құқығының ғылыми сүйенетін құқықтық 
түсініктер мен санаттарды магистранттың жете меңгеруіне бағытталған;/В сфере 

гражданского делопроизводства ориентирована на совершенствование магистрантом 
правовых понятий и категорий, научно опирающихся на гражданское процессуальное право и 
об основных институтах гражданского процесса.  

Пререквизиттер /Пререквизиты: «Мемлекет және құқық теориясы» / «Теория 

государство и право», «Әкімшілік мәжбүрлеу»/ «Административное наказание» 

Постреквизиттер / Постреквизиты:  «Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқық 

қолдану тәжірибесінің өзекті проблемалары» / «Актуальные проблемы в практике 

спользование уголовного и уголовно-процесульного права» 
Пәннің аталуы/«Азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқығының құқықтық реттелуі»/ 

«Правовое регулирование гражданских и гражданско-процессуальных прав» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:Азматтық сот өндірісінің 
түрлері, сатылары, азаматтық істердің ведомстволық бағыныстылығы және соттылығы 
азаматтық іс жүргізуге қатысушы тұлғалар туралы, сондай-ақ азаматтық істерді сатылары 
бойынша қараудың тәртіптері туралы мәліметтер беру;/ Представление сведений о видах, 
стадиях гражданского судопроизводства, ведомственной подчиненности и подсудности 
гражданских дел, о лицах, участвующих в гражданском производстве, а также о порядке 
рассмотрения гражданских дел по стадиям. 

Білуі тиіс/Знать:Жаң қабылданып жатқан норматвтік актілермен таныс болуы қажет; // 
Должен быть ознакомлен с принятыми нормативными актами. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:құқықтық институттарды, оларды қамтамасыз ететін 
нормаларды; құқықтық қағдаларды, оларды қамтамасыз ететін кепілдіктерді; / правовые 
институты, нормы, обеспечивающие их; правовые принципы, гарантии, обеспечивающие их, 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:Азаматтық іс жүргізу нормаларының түсінігі, 
азаматтық іс жүргізу қатынастарын, азаматтық іс жүргізу субьектілерінің процеске қатысуы; / 
Понятие гражданско-процессуальных норм, Гражданско-процессуальные отношения, Участие 

субъектов гражданского процесса в процессе.  
Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным; Кәсіби қызметті орындауда жоғары мақатты 
игеру және болашақ мамандардың маңыздылығын сезін. Әлеуметтік және кәсіб мақсаттағы 
маңызы бар мәселелер мен процесстерді талдау қабілетінде негізгі ережелер мен әдістерді 
қолдану;/  Ощутить важность будущих специалистов и овладеть высокой мотивацией в 
выполнении профессиональной деятельности. Применение основных положений и методов в 
способности анализировать проблемы и процессы социального и профессионального 
назначения 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Азаматтық істі қарау 



бойынша сот әділдігін жүзеге асыру кезінде және сот актілерін орындау кезінде туындайтын 
қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалары, азаматтық іс жүргізу құқығы 

ғылымын сипаттайтын теориялық көзқарастар мен концепциялар;/Правовые нормы, 
регулирующие общественные отношения, возникающие при осуществлении правосудия по 
гражданским делам и при исполнении судебных актов, теоретические подходы и концепции, 
характеризующие наука Гражданско-процессуального права. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Азамттық іс жүргізу саласының негізі 
инсттуттары туралы және азаматтық іс жүргізу құқығының ғылыми сүйенетін құқықтық 
түсініктер мен санаттарды магистранттың жете меңгеруіне бағытталған;/В сфере 
гражданского делопроизводства ориентирована на совершенствование магистрантом 

правовых понятий и категорий, научно опирающихся на гражданское процессуальное право и 
об основных институтах гражданского процесса. 

Пререквизиттер /Пререквизиты: «Мемлекет және құқық теориясы» / «Теория 

государство и право». «Әкімшілік мәжбүрлеу»/«Административное наказание» 

Постреквизиттер / Постреквизиты:  «Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқық 
қолдану тәжірибесінің өзекті проблемалары» / «Актуальные проблемы в практике 

спользование уголовного и уголовно-процесульного права» 
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5 Пәннің аталуы/ «Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқық қолдану 

тәжірибесінің өзекті проблемалары» / «Актуальные проблемы в практике 

спользование уголовного и уголовно-процесульного права» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:Қылмыстық іс жүргізу  

құқығының мақсаттары өзінің мазмұны жағынан әлдеқайда бай және құрылымы 

жағынан күрделі. Құқықтың осы саласындағы мақсаттардың мәнін түсіну үшін 

мақсат ретінде олардың мәні қандай деген мәселені қарастыру қажет; /Цели 

Уголовно-процессуального права гораздо богаты по своему содержанию и сложны 

по структуре. В качестве цели для понимания сущности целей в этой области права 

необходимо рассмотреть вопрос о том, какое значение они имеют 

Білуі тиіс/Знать:Іргелі құқықтық пән болып табылатын «Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығын» білім берудің заманауи әдістерін 
қолдану жолымен түрлі тергеушілік және соттық міндеттер мен оқиғаларды шешу 

үшін қажетті білімдер беріп, дағдылар қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

Магстранттардың  бойында мәселені жүйелі талдау дағдыларын іс жүзінде дамыту 

қылмыстық процеске қағидаларының мазмұны мен процестік нысандардың 

ерекшеліктерін меңгеруге ғана емес, сонымен қатар құқыққолдану барысында пайда 

болған мәселелерді шешудің құралдары мен тәсілдерін жедел анықтау дағдысын 

дамытуға жағдай жасайды. Оқыту барысында процессуалдық құжаттарды өз бетімен 

дайындаудың және шынайы қылмыстық істердің көшірмесін сын тұрғыдан 

зерделеудің маңызы да ерекше. Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының негізгі 

ережелерін қолдана алу. Қылмыстық іс жүргізу құқығы нормаларын қолдану, 

дәлелдемелерге байланысты болжам жасау мүмкіндіктерін қалыптастыру;/ 
«Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан», являющееся 

фундаментальной правовой дисциплиной, позволяет дать знания и сформировать 

навыки, необходимые для решения различных следственных и судебных задач и 

событий путем применения современных методов образования. Практическое 

развитие навыков системного анализа проблем у магстрантов способствует не 

только усвоению содержания принципов уголовного процесса и особенностей 

процессуальных форм, но и развитию навыков оперативного выявления средств и 

способов решения проблем, возникающих в ходе правоприменительной 

деятельности. В ходе обучения особое значение имеет самостоятельная подготовка 

процессуальных документов и критическое изучение копий подлинных уголовных 

дел. Умение применять основные положения Уголовно-процессуального 
законодательства. Применение норм Уголовно-процессуального права, 

формирование возможности прогнозирования, связанного с доказательствами 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь:Заңдарды қолданып процессуалдық құжаттарды 

толтыру қажет. Тергеушінің процесуалдық және өзге де іс құжаттарын құрастырып 

үйрену қажет. Қылмыстық жағдайды талдау тәсілін (case-study) шешіп үйрену қажет. 

Іскерлік ойындар «Тергеуші», «Басты сот талқылауы» магстранттар  өз беттерінше 

құрастырып сахналық көрініс ретінде көрсете білулері қажет;/Необходимо заполнить 

процессуальные документы с применением законов. Необходимо научиться 

составлять процессуальные и иные процессуальные документы следователя. 

Необходимо научиться решать методы анализа криминальной ситуации (case-study). 

Деловые игры» следователь«,» главное судебное разбирательство " магистранты 

должны самостоятельно составлять и показывать сценические представления. 



Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:ҚР заңдары мен Қылмыстық іс жүргізу 

заңының терминологиялары мен негізгі ережелерін, сондай-ақ қылмыстық құқық 

бұзушылықтың алдын-алау, оны ескерту және жасалған қылмыстық құқық 

бұзушылықты ашудың тәсілдерін білу; / Знание основных положений и 

терминологии законов РК и Уголовно-процессуального закона, а также способов 

предупреждения и пресечения уголовных правонарушений 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  

Пәнді оқып үйренуге қажетті сабақтар тізімі (мамандық бойынша пәнді оқып 

үйренудегі құрылымдық-логикалық схемадан анықталады). Меңгеретін құзыреттілігі 
сипатына қарай ,  бағытты қамтиды:  

- Қылмыстық іс жүргізу құқығының міндеттерін түсіну, қайнар көздерін, оның 

сатыларын, негізгі ұғымдарды білу, қағидаттардың мәнін түсініп, оны қолдана алу.  

- Қылмыстық қудалаудың нысандарын білу және оларды ажырата білу, мерзімдерді 

есептеу түрлері, есептеу ережелері, қылмыстық істің жүргізілуін басқара білу.  

- Қатысушылардың мртебесін дұрыс анықтай білу, процеске қатысушыларды дұрыс 

жіктей алу, өтініш жасау және шағымдану тәртібін меңгеру, оны қолдана алу.  

- Дәлелдеу элементін білу, мәжбүрлеу шараларын таңдау, оның негіздерін 

түсіну,оны қолдана алу;/Перечень занятий, необходимых для изучения дисциплины 

(определяется из структурно-логической схемы изучения дисциплины по 

специальности). Изучаемая компетентность включает направление в зависимости от 
характера:  

- Понимать задачи Уголовно-процессуального права, знать источники, его стадии, 

Основные понятия, понимать сущность и применять принципы.  

- Знать формы уголовного преследования и уметь различать их, виды исчисления 

сроков, правила расчета, руководить ведением уголовного дела.  

- Умение правильно определять степень участников процесса, правильно 

классифицировать участников процесса, владеть порядком обращения и 

обжалования, применять его.  

- Знать элемент доказывания, выбирать меры принуждения, понимать его основы, 

применять его 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қылмыстық және 

қылымсытық  процестік  кодекс және басқа да нормативтік актілерде  көзделген 

әдістар мен тәсілдерге негізделеді. Өзгеше әдістер мен тәсілдерге жол берілмейді. 

Керісінше жағдайда заңдылық пен құқық тәртібінің бұзылғандығын сеніммен айтуға 

болады. Соңғысы қылмыстық сот ісін жүргізу мақсатына қол жеткізілмеді және әділ 

сот жүзеге аспады дегенді білдіреді;/ Основываются на методах и способах, 

предусмотренных уголовным и уголовно-процессуальным кодексом и другими 

нормативными актами. Иные методы и способы не допускаются. В противном 

случае можно с уверенностью сказать о нарушении законности и правопорядка. 

Последнее означает, что цель уголовного судопроизводства не достигнута и 

справедливый суд не осуществлялся. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:«Қазақстан Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу құқығы» ( жалпы және ерекше ) курсы ол құқық 

саласыныңнегізгі ережелерін магстранттарға қылмыстық істер бойынша іс жүргізу 

қағидаттарын, тәртібін, оқытуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу құқығының негізгі ережелерін нақты білу, ол криминалды 

цикл пәндерін әрі қарай оқытудың негізгі шарттары болып табылады;./ Курс» 

уголовно-процессуальное право Республики Казахстан " (общее и особенное ) 

позволяет магстрантам обучать основным положениям в области уголовного права, 

принципам, порядку производства по уголовным делам. Четкое знание основных 

положений Уголовно-процессуального права Республики Казахстан, является 

основным условием дальнейшего изучения дисциплин криминального цикла. 
Пререквизиттер / Пререквизиты:  «Азаматтық және азаматтық іс жүргізу 

құқығының құқықтық реттелуі»/ «Правовое регулирование гражданских и 

гражданско-процессуальных прав» 

Постреквизиттер / Постреквизиты:Зерттеу практикасы/ Исследовательская практика. 

Тағылымдардан өту мен магистірлік диссертацияны орндауды қамтитын магистранттың 
ғылыми зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательсая работа магистранта, включая 
прохождение стажировки и выполнение магистерской  диссертаций.Магистірік  дисертацияны 

рәсімдеу және қорғау/ Оформление и защита магистерсой диссертаций.  

 
Пәннің аталуы/«Қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқығының құқықтық 



реттелуі» / «Правовое регулирование уголовных и уголовно-процессуальных прав» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины:Қылмыстық іс жүргізу  

құқығының мақсаттары өзінің мазмұны жағынан әлдеқайда бай және құрылымы 

жағынан күрделі. Құқықтың осы саласындағы мақсаттардың мәнін түсіну үшін 

мақсат ретінде олардың мәні қандай деген мәселені қарастыру қажет; /Цели 

Уголовно-процессуального права гораздо богаты по своему содержанию и сложны 

по структуре. В качестве цели для понимания сущности целей в этой области права 

необходимо рассмотреть вопрос о том, какое значение они имеют 

Білуі тиіс/Знать: Іргелі құқықтық пән болып табылатын «Қазақстан 
Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығын» білім берудің заманауи әдістерін 

қолдану жолымен түрлі тергеушілік және соттық міндеттер мен оқиғаларды шешу 

үшін қажетті білімдер беріп, дағдылар қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Магстранттардың  бойында мәселені жүйелі талдау дағдыларын іс жүзінде дамыту 

қылмыстық процеске қағидаларының мазмұны мен процестік нысандардың 

ерекшеліктерін меңгеруге ғана емес, сонымен қатар құқыққолдану барысында пайда 

болған мәселелерді шешудің құралдары мен тәсілдерін жедел анықтау дағдысын 

дамытуға жағдай жасайды.  

Оқыту барысында процессуалдық құжаттарды өз бетімен дайындаудың және 

шынайы қылмыстық істердің көшірмесін сын тұрғыдан зерделеудің маңызы да 

ерекше. Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының негізгі ережелерін қолдана алу. 
Қылмыстық іс жүргізу құқығы нормаларын қолдану, дәлелдемелерге байланысты 

болжам жасау мүмкіндіктерін қалыптастыру;/ «Уголовно-процессуальное право 

Республики Казахстан», являющееся фундаментальной правовой дисциплиной, 

позволяет дать знания и сформировать навыки, необходимые для решения 

различных следственных и судебных задач и событий путем применения 

современных методов образования. Практическое развитие навыков системного 

анализа проблем у магстрантов способствует не только усвоению содержания 

принципов уголовного процесса и особенностей процессуальных форм, но и 

развитию навыков оперативного выявления средств и способов решения проблем, 

возникающих в ходе правоприменительной деятельности.  В ходе обучения особое 

значение имеет самостоятельная подготовка процессуальных документов и 

критическое изучение копий подлинных уголовных дел. Умение применять 
основные положения Уголовно-процессуального законодательства. Применение 

норм Уголовно-процессуального права, формирование возможности 

прогнозирования, связанного с доказательствами 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Заңдарды қолданып процессуалдық құжаттарды 

толтыру қажет. Тергеушінің процесуалдық және өзге де іс құжаттарын құрастырып 

үйрену қажет. Қылмыстық жағдайды талдау тәсілін (case-study) шешіп үйрену қажет. 

Іскерлік ойындар «Тергеуші», «Басты сот талқылауы» магстранттар  өз беттерінше 

құрастырып сахналық көрініс ретінде көрсете білулері қажет;/Необходимо заполнить 

процессуальные документы с применением законов. Необходимо научиться 

составлять процессуальные и иные процессуальные документы следователя. 

Необходимо научиться решать методы анализа криминальной ситуации (case-study). 
Деловые игры» следователь«,» главное судебное разбирательство " магистранты 

должны самостоятельно составлять и показывать сценические представления. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: ҚР заңдары мен Қылмыстық іс жүргізу 

заңының терминологиялары мен негізгі ережелерін, сондай-ақ қылмыстық құқық 

бұзушылықтың алдын-алау, оны ескерту және жасалған қылмыстық құқық 

бұзушылықты ашудың тәсілдерін білу; / Знание основных положений и 

терминологии законов РК и Уголовно-процессуального закона, а также способов 

предупреждения и пресечения уголовных правонарушений 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:  

Пәнді оқып үйренуге қажетті сабақтар тізімі (мамандық бойынша пәнді оқып 

үйренудегі құрылымдық-логикалық схемадан анықталады). Меңгеретін құзыреттілігі 

сипатына қарай ,  бағытты қамтиды:  
- Қылмыстық іс жүргізу құқығының міндеттерін түсіну, қайнар көздерін, оның 

сатыларын, негізгі ұғымдарды білу, қағидаттардың мәнін түсініп, оны қолдана алу.  

- Қылмыстық қудалаудың нысандарын білу және оларды ажырата білу, мерзімдерді 

есептеу түрлері, есептеу ережелері, қылмыстық істің жүргізілуін басқара білу.  

- Қатысушылардың мртебесін дұрыс анықтай білу, процеске қатысушыларды дұрыс 

жіктей алу, өтініш жасау және шағымдану тәртібін меңгеру, оны қолдана алу.  

- Дәлелдеу элементін білу, мәжбүрлеу шараларын таңдау, оның негіздерін түсіну, 

оны қолдана алу;/ Перечень занятий, необходимых для изучения дисциплины 



(определяется из структурно-логической схемы изучения дисциплины по 

специальности). Изучаемая компетентность включает направление в зависимости от 

характера:  

- Понимать задачи Уголовно-процессуального права, знать источники, его стадии, 

Основные понятия, понимать сущность и применять принципы.  

- Знать формы уголовного преследования и уметь различать их, виды исчисления 

сроков, правила расчета, руководить ведением уголовного дела.  

- Умение правильно определять степень участников процесса, правильно 

классифицировать участников процесса, владеть порядком обращения и 
обжалования, применять его.  

- Знать элемент доказывания, выбирать меры принуждения, понимать его основы, 

применять его 

Пәннің қысқаша мазмұны / Краткое содержание дисциплины: Қылмыстық 

процестік  кодекс және басқа да нормативтік актілерде  көзделген әдістар мен 

тәсілдерге негізделеді. Өзгеше әдістер мен тәсілдерге жол берілмейді. Керісінше 

жағдайда заңдылық пен құқық тәртібінің бұзылғандығын сеніммен айтуға болады. 

Соңғысы қылмыстық сот ісін жүргізу мақсатына қол жеткізілмеді және әділ сот 

жүзеге аспады дегенді білдіреді./ Предметом изучения курса Уголовное  является 

уголовное законодательство, его общие положения и принципы, основные понятия и 

институты, а также конкретные виды преступления и пределы их наказуемости. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:«Қазақстан Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу құқығы» ( жалпы және ерекше ) курсы ол құқық 

саласыныңнегізгі ережелерін магстранттерге қылмыстық істер бойынша іс жүргізу 

қағидаттарын, тәртібін, оқытуға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының 
қылмыстық іс жүргізу құқығының негізгі ережелерін нақты білу, ол криминалды 

цикл пәндерін әрі қарай оқытудың негізгі шарттары болып табылады;./ Курс» 

уголовно-процессуальное право Республики Казахстан " (общее и особенное ) 

позволяет магстрантам обучать основным положениям в области уголовного права, 

принципам, порядку производства по уголовным делам. Четкое знание основных 

положений Уголовно-процессуального права Республики Казахстан, является 

основным условием дальнейшего изучения дисциплин криминального цикла. 

Пререквизиттер / Пререквизиты:  «Азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқығының 

құқықтық реттелуі»/ «Правовое регулирование гражданских и гражданско-процессуальных 
прав» 
Постреквизиттер / Постреквизиты:  Зерттеу практикасы/ Исследовательская практика. 

Тағылымдардан өту мен магистірлік диссертацияны орндауды қамтитын магистранттың 
ғылыми зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательсая работа магистранта, включая 
прохождение стажировки и выполнение магистерской  диссертаций.Магистірік  дисертацияны 
рәсімдеу және қорғау/ Оформление и защита магистерсой диссертаций.  
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5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: «ҚР адам және азаматтың құққтық 

мәртебесі»./«Правовое положение человека и гражданина в Республике Казахстан» 
Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплины: Адам құқықтарының 

проблемаларын зерттеудің көпқырлылығына қарамастан, бұл тақырыпты 

зерттеушілер адам құқықтарын қорғаудағы сол құқықтық мемлекеттің өзінің 

қызметіне жете көңіл бөлмеген. Қазақстан Республикасы Конституциясында 

адамның құқықтары ең жоғарғы құндылықтар деп жарияланған және Конституция 

мәтіні осы фактіні жариялаумен басталады;/ Цель изучения курса является несмотря 

на многообразие исследований проблем прав человека, исследователи этой темы не 

уделяли должного внимания деятельности самого правового государства в защите 

прав человека. В Конституции Республики Казахстан права человека провозглашены 

наивысшими ценностями и начинается текст Конституции с провозглашением этого 

факта.  

Білуі тиіс/Знать: Адам құқықтарын қорғауды кез келген мемлекеттік орган өзінің 
міндеті деп жариялауда. Бірақ олардың адам құқықтарын қорғау механизміндегі ролі 

мен орнын анықтау кезінде бағдарламалары мен құзіреттіліктерінде көптеген 

қайталаулар, қарама-қайшылықтар бар екендігі байқалады.; / Защита прав человека 

любой государственный орган объявляется своей обязанностью. Но при определении 

их роли и места в механизме защиты прав человека в программах и компетенциях 

наблюдается множество повторений, противоречий; 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Мемлекет пен оның құрылымдарының қызметін 

жетілдіру, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау, азаматгардың лайықты өмір 

сүруін қамтамасыз ету құқықтық мемлекеттің дамуының басты міндеттері болып 



табылады.; / Основными задачами развития правового государства являются 

совершенствование деятельности государства и его структур, защита прав и свобод 

человека, обеспечение достойной жизни граждан;  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: Адам құқықтарының проблемаларын 

зерттеудің көпқырлылығына қарамастан, бұл тақырыпты зерттеушілер адам 

құқықтарын қорғаудағы сол құқықтық мемлекеттің өзінің қызметіне жете көңіл 

бөлмеген. Қазақстан Республикасы Конституциясында адамның құқықтары ең 

жоғарғы құндылықтар деп жарияланған және Конституция мәтіні осы фактіні 

жариялаумен басталады; / Несмотря на многообразие исследований проблем прав 
человека, исследователи этой темы не уделяли должного внимания деятельности 

самого правового государства в защите прав человека. В Конституции Республики 

Казахстан права человека провозглашены наивысшими ценностями и начинается 

текст Конституции с провозглашением этого факта.; 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:Адам құқықтарын бекітуге, оларға 

кепілдік беру, қамтамасыз ету, қорғау және іске асыруға ұмтылыстың артуы 

құқықтық мемлекеттің (қалыптасқан немесе енді ғана қалыптасып келе жатқан) 

сипаты мен тегіне, оған тән басқару, реттеу және ықпал жасаудың құқықтық 

құралдарының басымдылықтарына, онда байқалып отырған гуманистік 

бастаулардың, демократияландырудың күшеюіне, мемлекеттік құрылымдардың 

халық бұқарасы үшін ашықтығына байланысты. Құқықтық (немесе оны құруды 
аяқтап келе жатқан) мемлекет мәжбүрлеу және күш қолдану шараларын шектен тыс 

қолдана алмайды, өйткені оның нәтижесі қолданылған тәсілдерге сәйкес болып 

шығады. Оқып үйрету/ -знать Повышение стремления к утверждению, 

гарантированию, обеспечению, защите и реализации прав человека связано с 

характером и родом правового государства (сложившегося или только 

формирующегося), характерными для него преимуществами правовых инструментов 

управления, регулирования и воздействия, усилием наблюдаемых в нем 

гуманистических начал, демократизации, открытостью государственных структур 

для населения. Правовое (или завершающее его создание) государство не может 

чрезмерно применять принудительные и насильственные меры, так как его результат 

соответствует применяемым способам. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Азаматтардың құқықтары мен 
бостандықтарын қорғауды мемлекеттің қорғаушылық қызметінен бөлген меншікті, 

құқықтық тәртіпті, заңдылықты және т.б. қорғау қызметінен ажыратқан және оларды 

басқа қызметтің негізіне алып, оның мазмүнын кеңейткен абзал. Біздің пікірімізше, 

мемлекеттің адам құқықтары саласындағы қызметін тек оларды қорғаумен шектеуге 

болмайды. Мемлекеттің адам құқықтарын бекіту, қамтамасыз ету және оларға 

кепілдік беру, оларды іске асыруға жәрдемдесу жөніндегі іс шараларының маңызы 

бұлардан артық болмаса, кем емес. Оның бергі жағында мемлекет қызметінің барлық 

аталған түрлері бір-бірлеріне өте жақын, бағдарлары бойынша бір-біріне ұқсас, 

оларды бір-бірінен ажыратуға, бөлек және дара қарастыруға болмайды. Өйткені, 

сайыпкелгенде, оларбелгілібірбірлік пен тұтастықтықұрайды.. / Защита прав и 

свобод граждан следует отделять от охранной деятельности государства 
собственность, правопорядок, законность и т. Д. И занять их в основу другой 

деятельности, расширять ее содержание. По нашему мнению, нельзя ограничить 

деятельность государства в области прав человека только их защитой. Мероприятия 

государства по укреплению, обеспечению и гарантированию прав человека, 

содействию их реализации не менее чем за них. По его словам, все указанные виды 

деятельности государства очень близки друг к другу, сходны друг к другу по 

ориентирам, их нельзя различать друг от друга, рассматривать раздельно и 

раздельно. Потому что, в конечном счете, они образуют определенную единство и 

целостность. Пререквизиттер/Пререквизиты:«Мемлекет және құқық теориясының 

мәселелері»/«Проблемы теории государства и права» 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Қылмыстық құқықтың теориялық 

мәселелері»./«Проблемы теорий уголовного права» 

 

 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: «ҚР адам және азаматтың 

құқықтарының қорғалу жағдайы». 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:«Правовая защита  человека и 

гражданина в Республике Казахстан» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплиныҚР –дағы адам және 

азаматтың мәртебесі саласындағы білімді тереңдету, құқықты  ғылыми және 



әдістемелік негіздерін  меңгеру мен кеңірек қолдану, басқарушылық тәжірибені 

ғылыми талдау дағдысын игеру, болашақ маман-заңгерлерге басқарушылық 

мәдениетті бойларына дарыту./ Принципы тесно связаны с методом отраслевого 

регулирования. Под принципами понимаются руководящие положения, идеи, 

основные начала права, выражающие объективные закономерности, тенденции и 

потребности общественного развития. 

Білуі тиіс/Знать: ҚР-ның азаматтық құқық нормаларының жүйесінің даму 

кезеңдерін білу қажет;/Необходимо знать этапы развития системы норм 

гражданского права РК. 
Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: нормаларды дұрыс реттеуде біліктілікті болуы 

қажет; / иметь квалификацию при правильном регулировании норм;  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: азамттық құқықтық нормаларды жүзеге 

асыру дағдысы бар болуы қажет; / иметь навыки реализации гражданских правовых 

норм; 

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:Магистранттарды нормативтік 

актілердің мағынасын түсінуге және нақты өмірлік жағдайларға Азаматтық құқық 

нормаларын қолдануға үйрету./ -знать научить магистрантов  понимать смысл 

нормативных актов и применять нормы гражданского права к конкретным 

жизненным ситуациям 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Қазақстан Республикасының 
азаматтыры бұл адамның мемлекеттен тұрақты құқықтың байланыста болуы. Мұнда 

олардың өзара құндылықтары, міндеттері мен жауапкершіліктері айқындалады. Міне 

осы айқындамада азаматтықты сипаттайтын негізгі белгілер аøып көрсетілген./ ГП 

является юридической формой экономических отношений. Рассматривая ГП как 

отрасль права, т.е. совокупность норм можно выделить предмет и метод. 

Пререквизиттер/Пререквизиты :«Мемлекет және құқық теориясының 

мәселелері»/«Проблемы теории государства и права» 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Қылмыстық құқықтың теориялық 

мәселелері»./«Проблемы теорий уголовного права» 

 

ККТМ6308/ 

PTUP6308 

5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: «Қылмыстық құқықтың теориялық 

мәселелері»./«Проблемы теории уголовного права» 

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплиныҚылмыс заңдарының 
құқықтық принциптері мен нормаларын оқыту. Нормативтік құқықтық актілердегі 

қарама-қайшылықтарды анықтау және оларды жою тәсілдерін оқыту;/ Целью курса 

является, чтобы магстрант  освоил эти знания не только теоретически, но и , 

ознакомившись с практикой применения этих норм судами, прокуратурой и 

органами следствия, свободно ориентироваться в уголовно-правовых нормах. 

Білуі тиіс/Знать:нормативтік құқықтық актілерге талдау жасау керек;/ В процессе 

изучения магстранты ознакомятся с действием уголовного закона во времени и 

пространстве , с понятием преступления и обстоятельствами , исключающими 

общественную опасность и противоправность деяния, они о стадиях совершения 

преступления и добровольном отказе, о соучастии преступлении и 

прикосновенности  к нему , о понятии уголовного наказания, его системе и видах, 
назначении наказания, освобождение от уголовной ответственности и наказания, 

уголовной ответственности несовершеннолетних , о применении принудительных 

мер медицинского и воспитательного характера 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: нормаларды дұрыс реттеуде біліктілікті болуы 

қажет; / иметь квалификацию при правильном регулировании норм;  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:нормаларды мемлекеттік реттеудің 

дағдысы бар болуы қажет; /  

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:Магистранттарды нормативтік 

актілердің мағынасын түсінуге және нақты өмірлік жағдайларға қылмыстық 

құқықтық  нормаларын қолдануға үйрету./ -знать научить магистрантов  понимать 

смысл нормативных актов и применять нормы уголовного права к конкретным 

жизненным ситуациям 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Бұл бағдарлама заң ғыалған білімдерді 

белгілі бір жүйеге келтіреді. Қылмыс заңдарының құқықтық принциптері мен 

нормаларын оқыту. Нормативтік құқықтық актілердегі қарама-қайшылықтарды 

анықтау және оларды жою тәсілдерін оқыту;/ Предметом изучения курса Уголовное 

право является уголовное законодательство, его общие положения и принципы, 

основные понятия и институты, а также конкретные виды преступления и пределы 

их наказуемости. 



 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Қылмыстық құқық/Уголовное право 

Постреквизиттер / Постреквизиты: Зерттеу практикасы/ Исследовательская практика. 

Тағылымдардан өту мен магистірлік диссертацияны орндауды қамтитын магистранттың 
ғылыми зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательсая работа магистранта, включая 
прохождение стажировки и выполнение магистерской  диссертаций.Магистірік  дисертацияны 

рәсімдеу және қорғау/ Оформление и защита магистерсой диссертаций.  

 
Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР-ның қылмыстық құқығының 

келелі  мәселелері»/«Актуальные проблемы уголовного права В РК  

Пәннің мақсаты және міндеті / Цель и задачи дисциплиныАлған білімдерді 

белгілі бір жүйеге келтіреді. Қылмыс заңдарының құқықтық принциптері мен 

нормаларын оқыту. Нормативтік құқықтық актілердегі қарама-қайшылықтарды 

анықтау және оларды жою тәсілдерін оқыту;/ Целью курса является, чтобы 

магстрант освоил эти знания не только теоретически, но и , ознакомившись с 

практикой применения этих норм судами, прокуратурой и органами следствия, 

свободно ориентироваться в уголовно-правовых нормах. 

Білуі тиіс/Знать: нормативтік құқықтық актілерге талдау жасау керек;/ В процессе 

изучения магстранты ознакомятся с действием уголовного закона во времени и 

пространстве , с понятием преступления и обстоятельствами , исключающими 
общественную опасность и противоправность деяния, они о стадиях совершения 

преступления и добровольном отказе, о соучастии преступлении и 

прикосновенности  к нему , о понятии уголовного наказания, его системе и видах, 

назначении наказания, освобождение от уголовной ответственности и наказания, 

уголовной ответственности несовершеннолетних , о применении принудительных 

мер медицинского и воспитательного характера 

Біліктілігі болуы тиіс:/ Уметь: Магистранттарды нормативтік актілердің 

мағынасын түсінуге және нақты өмірлік жағдайларға қылмыстық құқықтық  

нормаларын қолдануға үйрету./ -знать научить магистрантов  понимать смысл 

нормативных актов и применять нормы уголовного права к конкретным жизненным 

ситуациям 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:Қылмыстық заң жағынан тянақты білім 

алып, қылмыстық құқықтың жалпы ережелерін, принциптерін негізгі ұғымдары мен 

институттарын түсіну, сонда ак нақты қылмыс түрлерін олардың жазаланушы 

шектермен таныстыру; /  

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:Кәсіби қызметті орындауда жогары 

мақсатты игеру және болашақ мамандығының әлеуметтк маңздылығын сезіну 

әлеуметтік кәсіби мақсаттағы маңызы бар мәселелер мен процестерді талдау 

қабілетінде жаңа әдістерді қолдану геру қорытындысына жауапкершілікте болу;/ 

Ответственность за результат геру применение новых методов анализа проблем и 

процессов, имеющих социально-профессиональное значение. 

  Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Қылмыс заңдарының құқықтық 
принциптері мен нормаларын оқыту. Нормативтік құқықтық актілердегі қарама-

қайшылықтарды анықтау және оларды жою тәсілдерін оқыту;/ Изучение правовых 

принципов и норм уголовного законодательства. Обучение методам выявления и 

устранения противоречий в нормативных правовых актах 

Пререквизиттер/Пререквизиты: «Қылмыстық құқық»/ «Уголовное право» 

Постреквизиттер / Постреквизиты: Зерттеу практикасы/ Исследовательская практика. 

Тағылымдардан өту мен магистірлік диссертацияны орндауды қамтитын магистранттың 
ғылыми зерттеу жұмысы/ Научно-исследовательсая работа магистранта, включая 
прохождение стажировки и выполнение магистерской  диссертаций.Магистірік  дисертацияны 
рәсімдеу және қорғау/ Оформление и защита магистерсой диссертаций.  
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