КВ 2.1
Шифр дисциплины:
IMPPED
5204
Название дисциплины: Инновационные
методы преподавания основы права и
экономики
ререквизиты: Теория государства и
права
Постреквизиты:
Написание
магистерской диссертации
Цель
изучения:
формирование
у
магистрантов знаний, умений и навыков в
преподавании основы права и экономики,
обучение
магистрантов
навыкам
использования
передовых
методов
преподавания.
Краткое
содержание
основных
разделов:
В
соответствии
с
требованиями к подготовке магистрантов,
установленными в квалификационной
характеристике, в результате изучения
дисциплины слушатель должен иметь
представление об основных положениях
использования инновационных методов
преподавания основы права и экономики в
целом. Данный курс поможет будущим
преподавтелям в области экономики и
права
быть
компетентным
в
преподавательской деятельности
Ожидаемые результаты: в результате
изучения дисциплины магистрант будет
знать систему инновационных методов.
Компетенции:
Магистранты должны
владеть методикой преподавания основы
права и экономики и дать магистрантом

ТК2.1
Пән шифрі: KEPOIA 5204
Пән атауы Құқық және экономика
пәндерін оқытудағы инновациялық
әдістер
Пререквизитттері:
Мемлекет және
құқық теориясы
Постреквизиттері
Магистрлік
диссертация жазу
Мақсаты: Магистранттарға құқық және
экономика негіздерін оқыту барысында
алдынғы
қатарлы
әдістерді
білікті
қолдана білу дағдыларын қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Ұсынып отырған пәнді оқыту барысында
магистранттар
құқық және экономика
негіздері
пәнін
оқытуда
негізгі
инновациялық
амалдарды
қолдана
білулері тиіс. Ұсынылып отырған оқу
курсы болашақ оқытушыларға алдынғы
қатарлы
оқытудың
инновациялық
амалдарын қолдануды үйретеді..
Күтілетін нәтиже: Оқу нәтижесінде
магистрант
инновациялық
әдістер
жүйесін менгереді.
Құзіреті:
Құқық
және
экономика
негіздерін оқытудың жаңа тәсілдерін
меңгеріп, жүзеге асыра алу қабілеті
негізінде
оқушыларға
құқық
пен
экономиканы
меңгертудегі
өзекті
мәселелер тұрғысынан ойланып, жаңаша
тәсілдер мен әдістер қалыптастырудың
құзіреттіліктерін қалыптастырады

СС 2.1
Number of discipline:
IMTLED 5304 /
Name of discipline: Innovative methods in
teaching legal and economic disciplines
Prerequisites:Theory of State and Law
Postrequisites:
Writing
a
thesis
The purpose of the study: formation of graduate
knowledge and skills in teaching the
fundamentals of law and economics, teaching
undergraduates skills using advanced teaching
methods.
Summary of the main sections: In accordance
with the requirements for the preparation of
undergraduates, set in qualifying characteristics,
as a result of studying the discipline the student
should have an understanding of the provisions
of the use of innovative methods of teaching the
basics of law and economy as a whole. This
course will help future prepodavtelyam in
economics and law to be competent in teaching
Expected results: As a result of the discipline
master student will know the system of
innovative
methods.
Competence:
Undergraduates must own
methods of teaching the basics of law and
economy, and to give undergraduates knowledge
of the basic foundations of the actual problems of
law and economics, using innovative solutions to
current problems in the sphere of economics and
law

знания
об
основных
актуальных
проблемах основы права и экономики,
используя
инновационных методов
разрешения актуальных проблемы в
сфере экономики и права
Шифр
дисциплины:
IMPOPE 5204
Название дисциплины:Интерактивные
методы преподавания основы права и
экономики
ререквизиты: Теория государства и
права
Постреквизиты:
Написание
магистерской диссертации
Цель
изучения:
формирование
у
магистрантов знаний, умений и навыков в
преподавании основы права и экономики,
обучение
магистрантов
навыкам
использования
передовых
методов
преподавания в частности интерактивных
методов преподавания.
Краткое
содержание
основных
разделов:
В
соответствии
с
требованиями к подготовке магистрантов,
установленными в квалификационной
характеристике, в результате изучения
дисциплины слушатель должен иметь
представление об основных положениях
использования интерактивных методов
преподавания основы права и экономики в
целом. Данный курс поможет будущим
преподавтелям в области экономики и
права
быть
компетентным
в

Пән шифрі: KENOOA 5204
Пән атауы:
Құқық және экономика
негіздерін
оқытудағы интерактивті
әдістері
Пререквизитттері:
Мемлекет және
құқық теориясы
Постреквизиттері
Магистрлік
диссертация жазу
Мақсаты: Магистранттарға құқықжәне
экономика негіздерін оқыту барысында
алдынғы қатарлы әдістерді соның ішінде
интерактивті әдістерді білікті қолдана білу
дағдыларын қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Ұсынып отырған пәнді оқыту барысында
магистранттар
құқық және экономика
негіздері
пәнін
оқытуда
негізгі
интерактивті әдістердің ерекшелігімен
танысып олардың жекелеген түрлерін
қолдана
білулері
тиіс.
амалдарды
қолдана білулері тиіс. Ұсынылып отырған
оқу
курсы
болашақ
оқытушыларға
алдынғы
қатарлы
оқытудың
инновациялық амалдарын қолдануды
үйретеді..
Күтілетін нәтиже: Оқу нәтижесінде
магистрант
инновациялық
әдістер
жүйесін менгереді.

The code of discipline:
IMTFOE 5204
Name of discipline: Interactive methods of
teaching the foundations of law and
Economics
Prerequisites:Theory of State and Law
Postrequisites: Writing a thesis
The purpose of the study: formation of
graduate knowledge and skills in teaching the
fundamentals of law and economics, teaching
undergraduates skills using advanced teaching
methods such as interactive teaching methods.
Summary of the main sections: In accordance
with the requirements for the preparation of
undergraduates, set in qualifying characteristics,
as a result of studying the discipline the student
should have an understanding of the provisions
of the use of interactive methods of teaching the
basics of law and economy as a whole. This
course will help future prepodavtelyam in
economics and law to be competent in teaching
Expected results: As a result of the discipline
master student will know the system of
innovative
methods.
Competence:
Undergraduates must own
methods of teaching the basics of law and
economy, and to give undergraduates knowledge
of the basic foundations of the actual problems of
law and economics, using innovative solutions to

преподавательской деятельности
Ожидаемые результаты: в результате
изучения дисциплины магистрант будет
знать систему инновационных методов.
Компетенции:Магистранты
должны
владеть методикой преподавания основы
права и экономики и дать магистрантом
знания
об
основных
актуальных
проблемах основы права и экономики,
используя
инновационных методов
разрешения актуальных проблемы в
сфере экономики и права
КВ 3.1
Шифр дисциплины: EOP 5306
Название дисциплины: Экономическое
обоснование проектов
Пререквизиты: Педагогика
Постреквизиты: нет
Цель изучения Обучение магистрантов
основам
методологии
экономической
науки
Краткое
содержание
основных
разделов: Методология определяет, с
помощью
каких
научных
способов
(методов) наука изучает свой предмет.
Методология экономической науки —
наука о методах изучения экономических
явлений. В методологии экономической
науки выделяют несколько подходов.
Ожидаемые результаты:
В результате изучения данного курса
магистранты будут ознакомлены основами
методикой экономических наук

Құзіреті:
Құқық
және
экономика current problems in the sphere of economics and
негіздерін оқытудың жаңа тәсілдерін law
меңгеріп, жүзеге асыра алу қабілеті
негізінде
оқушыларға
құқық
пен
экономиканы
меңгертудегі
өзекті
мәселелер тұрғысынан ойланып, жаңаша
тәсілдер мен әдістер қалыптастырудың
құзіреттіліктерін қалыптастырады

ТК 3.1
Пәннің шифры ZhEN 5306
Пән
атауы:
Жобаларды
экономикалық негіздеу
Пререквизиттар: Педагогика
Постреквизиттар: жок
Мақсаты Магистранттарға экономикалық
ғылымдардың әдістемесі жөнінде білім
беру болып табылады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Әдістеме қандай ғылыми құралдардың
көмегімен өзіндік пәнін зерттейтінін
білдіреді.Экономикалық ғылым әдістемес
– экономикалық құндылықтарды зерттеу
әдістемесі
жөніндегі
ғылым.
Экономикалық
ғылым
әдістемесінде
бірнеше бағыттар қарастырылады.
Күтілетін нәтижелер
Ұсынылып отырған курсы меңгерудің
нәтижесінде магистранттар экономикалық
ғылым
әдістемесінің
негіздерімен

СС 3.1
Number of discipline: ЕJP 5306
Name of discipline: Economic justification
of projects
Prerequisites: Education
Postrequisites: nо
The objective of the training of undergraduates
based on the methodology of economics
Summary of the main sections: The
methodology determines by what scientific
methods (methods) science studies his subject.
Methodology of economic science - the science
of methods of studying economic phenomena.
The methodology of economic science have
identified
a
number
of
approaches.
Expected results:
As a result of this course masters will be
introduced based on the methodology of
economic
sciences
Competencies:
Master student should master the fundamental

Компетенции:
Магистрант
должен
владеть
фундаментальными
категориями
экономического образования и науки.
Благодаря экономическими знаниям умеет
свободно работать в условиях рынка
Шифр дисциплины: ABROEN 5306
Название дисциплины:
Концепция
экономического образования
Пререквизиты: Педагогика
Постреквизиты:
Цель изучения.
Целью
данного
курса
является
ознакомление магистрантов основами
тенденции
развития образования и
экономической науки.
Краткое
содержание
основных
разделов: Предлагаемая дисциплина
состоит
из
основных
иснтитутов
образования и экономической науки.
Ожидаемые результаты:
В результате изучения данного курса
магистранты будут владеть основными
информациями развития образования и
экономической науки
Компетенции:
Магистрант
должен
владеть
фундаментальными
категориями
экономического образования и науки.
Благодаря экономическими знаниям умеет
свободно работать в условиях рынка

таныстырылады.
Құзыреттеріне:
Экономика ғылымы мен білімі негізгі
фундаменталды
категорияларын
менгереді.
Нарықта
экономикалық
білімдеріні арқасында еркін қызмет
атқара алады.
Пәннің шифры EGBDOM 5306
Пән атауы:
Экономикалық білім
берудің концепциясы
Пререквизиттар: Педагогика
Постреквизиттар:
Мақсаты
Ұсынылып отырған оқу курсының мақсаты
магистранттарға экономикалық ғылым
мен
білімнің
даму
үрдісі
туралы
ақпараттармен таныстыру
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:,
Аталған
оқу
курсы
білім
мен
экономикалық
ғылымның
негізгі
институттарын қамтиды.
Күтілетін нәтижелер
Пәнді
оқытудың
нәтижесінде
магистранттар білім мен экономикалық
ғылымның
дамуы
жөнінде
негізгі
ақпараттарды игереді.
Құзыреттеріне:
Экономика ғылымы мен білімі негізгі
фундаменталды
категорияларын
менгереді.
Нарықта
экономикалық
білімдеріні арқасында еркін қызмет
атқара алады.

categories of economic education and science.
Due to economic knowledge is able to operate
freely in the market

Number of discipline: TCEE 5306
Name of discipline:
The concept of
economic education
Prerequisites: Education
Pos requisites:
The purpose of the study.
The purpose of this course is to introduce the
basics of graduate education and the
development trend of economic science.
Summary of the main sections: The proposed
discipline is a major isntitutov education and
economics.
Expected results:
As a result of this course graduate will possess
the basic information of education and
economics
Competencies:
Master student should master the fundamental
categories of economic education and science.
Due to economic knowledge is able to operate
freely in the market

КВ 3.2
Шифр дисциплины: / STKP RK - 5307
Название дисциплины:
Современные
тенденции
конституционной
правовой
реформы
в Республике
Казахстан
Пререквизиты: Конституционое право
РК
Постреквизиты:
магистерской диссертации

Написание

Цель
изучения:
Совершенствовать
понятие
о
конституционном
законадательстве, научить анализировать
основные направления реформирования
конституционного
законадательства
Республики Казахстан.
Краткое
содержание
основных
разделов: Курс охватывает ислледования
важнейших вопросов конституционного
права, государственной и конституционно
–правовой политики и практики, а также
формирований
казахстанского
конституционализма,
появление
конституционно-правового
института,
основные направления реформирования
конституционального
законадательства
Республики Казахстан.
Ожидаемые результаты: Он должен
уметь выражать и обосновывать свою
точку зрения, делать
сравнительноправовой анализ любой ситуации, уметь
толковать и применять конституционно -

ТК 3.2
Пәннің шифры: KR KKRKT -5307
Пән
атауы:
Қазақстан
Республикасындағы
конституциялық
құқықтық
реформалаудың
қазіргі
тенденциялары/
Пререквизитттері: ҚР Конституциялық
құқығы
Постреквизиттері:
Магистрлік
диссертацияны орындау
Мақсаты: Қазақстан Республикасындағы
конституциялық
заңнамалар
туралы
түсініктерін
жетілдіре
отырып,
конституциялық
заңнамаларды
реформалаудың
негізгі
бағыттарын
талдауға үйрету.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Қазақстан
Республикасының
конституциялық
құқығының
маңызды
мәселелерін,
мемлекеттік-құқықтық
саясат
пен
тәжірибе
мәселелерін,
сонымен
қатар
қазақстандық
конституционализмнің
қалыптасуы,
конституциялық-құқықтық институттардың
пайда болуы мен дамуы, конституиялық
заңнамаларды реформалау мен мен
мемлекеттік
саясаттың
бағыттарын
зерттеуді қамтиды
Күтілетін нәтиже: Заңды маңызы бар
жағдайларды дұрыс бағалау мен саралай
білуі керек. Қазақстан Республикасының
конституциялық заңнамасына сәйкес
әртүрлі жағдайлардан шығу жөнінде

СС 3.2
Identifier discipline: IRCLRK-5307
Title discipline: Issues of reforming of the
constitutional law of the Republic of Kazakhstan
Prerequisites:
Сonstitutional law of the
Republic of Kazakhstan
Postrequisites: Writing a thesis
Purpose:
To Improve the concept of
Constitutional Legislation. To Learn how to
analyze the main directions of reforming
Constitutional Legislation of the Republic of
Kazakhstan.
Summary of the main sections: the course
covers the most important issues of constitutional
law, the constitutional state and –legal policies
and practices, as well as the formation of
Kazakhstan constitutionality, the emergence of
the constitutional and legal institution, the basic
directions of reforming the constitutional
Legislation of the Republic of Kazakhstan.
Expected results: Have to able to express and
justify point of view, to do a comparative legal
analysis of any situation, be able to interpret and
apply the constitutional - legal acts in practice and
to know the basic reform of the constitutional
direction of Legislation of the Republic of
Kazakhstan.
Competencies: After completing this course
doctoral able to logically and correctly express
and justify their point of view, to carry out
comparative legal analysis in any situation,
consciously make different legal action in

правовые акты
на практике и знать
основные напрвления реформирования
конституционного
законадательства
Республики Казахстан.
Компетенции: После изучения данного
курса магистрант cможет логически и
грамотно выражать и обосновывать свою
точку зрения, проводить сравнительноправовой анализ в любой ситуации,
осознанно
совершать
разнобразные
правовые действия в соответствии с
законом, а также толковать и применять
конституционно - правовые акты
на
практике.
Шифр дисциплины: ZPSGRK-5307
Название
дисциплины:
Защита прав и свобод граждан в Республике
Казахстан
Пререквизиты: Теория государства и
права, основы права.
Постреквизиты: Написание магистерской
диссертации.
Цель изучения: дать магистрантам
теоретические
знания
об
основных
институтах защиты прав человека и
гражданина, сформировать у них навыки
для их практического применения в
будущей
профессиональной
деятельности.
Краткое
содержание
основных
разделов: Содержание курса включает
следующие темы: Права человека в
истории
политико-правовой
мысли.

шешім қабылдай білуі тиіс. Қазақстан accordance with the law, moreover be able to
Республикасындағы
конституциялық interpret and apply the constitutional - legal acts in
заңнамаларға жасалған реформалардың practice.
негізгі бағыттарын білуі керек.
Құзіреті: заңдық маңызы жағдайларды
саралап, дұрыс шешім қабылдай алады,
Қазақстан
Республикасындағы
конституциялық заңнамаларға жасалған
реформалардың
негізгі
бағыттарын
түсіндіре
алады,
сонымен
қатар,
заңнамаға түсінік береді, тәжірибесінде
қолдана біледі.
Пән шифрі: KR AKBK 5307
Пән атауы: Қазақстан Республикасындағы
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын
қорғау
Пререквизитттері: Мемлекет және құқық
теориясы
Постреквизиттері
Магистрлік
диссертацияны орындау
Написание магистерской диссертации
Мақсаты: магистранттарға адам және
азаматтардың құқықтарын қорғаудын
негізгі институтары жөнінде теоретикалық
білім беру, және берілген білімді олардың
болашақ кәсіби қызметінде қолдану
біліктілігін қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Саяси –құқықтық идеялар шеңберіндегі
азаматтардың
құқықтары
мен
бостандықтары.Адам және азаматтың

Identifier discipline: PRFC RK 5307
Title discipline: Protection of the rights and
freedoms of citizens of the RK
Prerequisites: State and law theory
Postrequisites: Writing masters dissertation
The purpose of the study: to give
undergraduates the theoretical knowledge of the
basic institutions of human rights and civil rights,
build up their skills to practical use in the future
professional activity.
Blurb main sections: The course content includes
the following topics: Human Rights in the history
of political and legal thought. The legal status of
a person and citizen. Of citizenship in the
Republic of Kazakhstan and foreign countries.
Fundamental rights and freedoms. People and
the state. Human rights, politics, morality.
Mechanisms to protect human and civil rights in
Kazakhstan. Specialized bodies for the

Правовой статус человека и гражданина.
Институт гражданства в РК и зарубежных
странах. Основные права и свободы
личности. Человек и государство. Права
человека, политика, мораль. Механизмы
защиты прав человека и гражданина в РК.
Специализированные органы по защите
прав и свобод человека и гражданина в
РК. Деятельность правоохранительных
органов по защите прав и свобод человека
и гражданина в РК.
Ожидаемые результаты: в результате
изучения дисциплины магистрант будет
знать систему
законодательства в
области защиты прав и свобод человека и
гражданина в Республике Казахстан, его
принципы задачи и структуру; будут уметь
правильного применять правовые нормы к
различным
ситуациям
гражданских
отношений.
Компетенции:
магистранты
будут
владеть
навыками
использования
правовых норм направленные на защиту
прав и свободу граждан в РК. Магистранты
также на практическом уровне будут
компетентными в защите прав граждан в
республике
ТК 3.3
Шифр дисциплины: TPPGZ RK 5308
Название дисциплины:
Теория и
практика применения
гражданского
законодательства Республики Казахстан
Пререквизиты: Гражданское право РК

құқықтық
мәртебесі.ҚР
және
шет
елдерінде азаматтық институты.Тұлғаның
негізгі құқықтары мен бостандықтары.Адам
жіне мемлекет Адам құқықтары саясат
Мораль.Адам
құқықтары
мен
бостандықтарын қорғау механизмі. Адам
құқықтары мен бостандықтарын қорғау
жөніндегі мамандандырылған органдар
Күтілетін
нәтиже:
әкімшілік
заңнамаларды қолдануды меңгеріп, өз
біліміне сәйкес келетін диссертациялық
жұмыс жазуға және ғылыми ізденіспен
шұғылдануға, пәнді игергенннен кейін
азаматтық
құқықтың
қазіргі
кездегі
мәселелері өз бетінше тұжырымдамалар
жасайды дейміз.
Құзіреті:
Магистранттар адам және азаматтардың
құқықтары
қорғауға
бағытталған
біліктілікке ие, Магистранттар сонымен
қатар тәжірибе жүзінде адам және
азаматтардың
құқықтарын
қорғау
біліктілігіне ие болады.

protection of the rights and freedoms of man and
citizen in the Republic of Kazakhstan. Law
enforcement to protect the rights and freedoms
of man and citizen in the Republic of
Kazakhstan.
Expected Results: As a result of studying the
discipline will know the system of administrative
law of the Republic of Kazakhstan, its objectives
and principles of the structure; will be able to
apply the correct legal standards to different
situations of civil relations.
Competencies: graduate will be skilled use of
legal norms to protect human rights and
freedoms in Kazakhstan. Undergraduates also
on a practical level are competent in the
protection of citizens' rights in the country

КВ 3.3
Пәннің шифры KR AZKTT 5308
Пән атауы: Қазақстан Республикасында
азаматтық заңнаманы
қолданудың
теориясы мен тәжірибесі
Пререквизитттері: ҚР Азаматтық құқық

СС 3.3
Identifier discipline: TPACLRK-5308
Title discipline:
Theory and practice of
application of civil legislation of the Republic of
Kazakhstan
Prerequisites: Сivil Law of the Republic of

Постреквизиты: Написание магистерской Постреквизиттері:
Магистрлік
диссертации.
диссертацияны орындау
Мақсаты: теориялық білімді
қабылдау
Цель изучения: является приобретение және ҚР заңнамаларына сай азаматтық
теоретических знаний, а также решение құқықтық мәселелерді шешу, азаматтық
практических проблем гражданского права заңнаманы жетілдіру және әр түрлі
в действующем законодательстве РК, жағдайларды реттеуде
азаматтықразвивать
навыки
применения құқықтық нормаларды қолдану дағдысын
гражданско-правовых норм в различных дамыту
ситуациях
при
регулировании
и Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
улучшению
гражданского Қазіргі кездегі азаматтық құқықтың пәні
законодательства.
мен әдістерін анықтаудың теориялық
Краткое
содержание
основных мәселелерін,
азаматтық
құқық
разделов: Учебный курс предусматривает қағидаларының
қазіргі
нарықтық
изучению
теоретических
проблем қатынастарға
түсуге
байланысты
определения
предмета
и
методов өзгеруінің
негізгі
ерекшеліктерін,
гражданского
права,
основные азаматтық
құқықтық
қатынастардың
особенности
развития
гражданского ерекшелігін және
басқа құқықтық
законодательства в рыночное время, қатынастардан
айырмашылығын
особенности
гражданко-правовых анықтаудың
мәселелерін,
азаматтық
отношений и проблемы их отличия от құқық субъектісінің негізгі белгілері,
других правовых отношений. Изучить азаматтық
құқықтағы
«құқық»
пен
основные
признаки
субъектов «мүдде» мәселесін, олардың құқықтық
гражданского
права,
проблемы нормаларда көрініс табуының өзекті
определения
понятии
«право»
и мәселелерін,
қазіргі
уақытта
«интересы» личности в гражданском Қазақстанның азаматтық құқық саласын
праве и их отражения в гражданско- ғылыми
пән
ретінде
дамытудың
правовых
нормах.
Теоретические теориялық мәселелерін қарастырады.
проблемы развития гражданского права Күтілетін нәтиже:
нәтижесінде
как научного предмета в современный магистрант диссертациялық жұмысты
период.
жазуда
азаматтық
құқықтың
Ожидаемые результаты: в результате институттарын,
қағидалары
мен
магистрант должен уметь применять нормаларын қолдана біледі, азаматтық

Kazakhstan
Postrequisites: Writing masters dissertation
Purpose: doctoral students will meet or exceed
proficiency or individual growth targets in the
sense and the necessity and sorting out ways of
modern practical issues in legislation dealing with
civil law.
Summary of the main sections: Identifying
theoretical issues of civil law subject and their
methods, main peculiarities of alteration civil law
principles in market economy, peculiarities of civil
legal relations and problems of deduction them
from other legal relations, fundamental features of
civil law subjects. Problems of identifying
definitions, likewise, “law” or personal “interest” in
civil law and its role in civil and legislative norms,
theoretical development issues of civil law, having
status of scientific discipline in modern society.
Expected results: according to analysis and
systematic investigation the legislation and
scholars’ scientific works doctoral student can
carry out conclusions concerning theoretical and
practical issues of civil law, and implement them
in the process of writing their thesis by giving
scientific ground for the results that lead to
continual improvement.
Competencies:
Doctoral student has to have logical, analytical,
conceptual thinking skills, to implement practical
and laboratorial skills for general survey and to
do systematic analysis of research profile they
are currently working with and to implement
Kazakhstan and foreign
scholars’ work in

базовые институты, принципы и нормы
гражданского права. Владеть логическим,
аналитическим,
концептуальным
мышлениям гражданского права, уметь
использовать
практические
и
теоретические навыки при исследовании
являний гражданско-правового характера
и системного анализа исследуемого
объекта гражданско-правовых отношений.
Компетенции: магистрант должен иметь
навыки применения базовых институтов,
принципов и норм гражданского права при
исследовании диссертационной работы.
Владеть
логическим,
аналитическим,
концептуальным
навыкам
решения
проблем гражданского права. Уметь
использовать
практические
и
лабораторные знания при исследовании
являний гражданско-правового характера
и системного анализа исследуемого
объекта гражданско-правовых отношений.
Шифр дисциплины: GPUMPP -5308
Название
дисциплины:
Гражданское
право
в
условиях
экономической
модернизаций: проблемы и перспективы
Пререквизиты: Гражданское право РК.
Постреквизиты:.Написание магистрской
диссертации
Цель
изучения:
Владеть
навыками умения
отличить
концептуальные проблемы этой отрасли
права, усвоить важнейшие акты и

құқықтың өзекті мәселелерін логикалық,
аналитикалық және тұжырымдамалық
талдау жүргізе алатын, азаматтыққұқықтық
сипаттағы
құбылыстарды
зерттеуде және азаматтық құқықтық
қатынастардың
объектісін
зерттеуді
жүйелі
талдау
тәжірибелік
және
зертханалық дағдыларды қолдана білу
қабілетін қалыптастырады.
Құзіреті: Магистрант диссертациялық
жұмысты зерттеу барысында азаматтық
құқық нормаларын және қағидаларын,
базалық
институттарды
қолдану
дағдысын
қалыптастыру.
Азаматтық
құқықтық
проблемаларды
шешуде
логикалық, аналитикалық концептуалдық
дағдысын қолдану. Азаматтық-құқықтық
қатынас объектісін жүйелі зерттеуде және
азаматтық-құқықтық
сипаттағы
құбылыстарды
зерттеу
барысында
зертханалық және тәжірибелік дағдыны
қолдану.
Пәннің шифры: EZhZhAK MB -5308
Пән атауы:
Экономикалық жаңғырту
жағдайындағы
азаматтық құқық: мәселесі
мен болашағы
Пререквизитттері: ҚР Азаматтық құқығы,
Постреквизиттері:Магистрлік
диссертацияны орындау
Мақсаты:
азаматтық-құқықтық
қатынастардың табиғаты мен мәнісін
студенттердің жан-жақты терең түсінуіне
жету, тәжірибелік қызметке жоғары

scientific research profile, to build shared offer
required to normative and legislative
acts, to judge well the quality of scholars’ work
and their thoughts which aligns with the field.

Identifier discipline : CLCEMPP- 5308
Title discipline: Civil Law in the Conditions of
Economic
Modernization:
Problems
and
Prospects
Prerequisites: Civil law of RK
Postrequisites: Writing masters dissertation
The purpose of the study : the ability to master
the skills to distinguish the conceptual problems
of this branch of law , learn the most important
acts and international treaties involving
Kazakhstan, containing civil norms , in one

международных договоры с участием
Казахстана, содержащих гражданские
нормы, в той или иной степени, уяснить
смысл каждой нормы, четко представить о
правах
и
обязанностях
участников
гражданского права.
Краткое
содержание
основных
разделов: Предмет, понятие, система,
метод, источники, принципы гражданского
права. Гражданские правоотношения.
Граждане как субъекты гражданского
права. Юридические лица. Объекты
гражданского
права.
Сделки.
Представительство
и
доверенность.
Исковая давность. Исчисление сроков.
Понятие,
формы,
возникновение
и
прекращение
права
собственности.
Понятие
авторского,
смежного
и
патентного права. Понятие, основания
наследования. Принятие наследства.
Ожидаемые результаты: в результате
изучения дисциплины магистрант будет
знать
систему
гражданского
законодательства Республики Казахстан,
его принципы задачи и структуру; будут
уметь правильно применять правовые
нормы
к
различным
ситуациям
гражданских отношений.
Компетенции: В результате изучения
курса магистранты будут должны иметь
представления об особенностях примения
гражданско правовых норм в условиях
рынка, магистранты должны также быть

дайындығы бар цивилист мамандар
дайындау,
болашақ
цивилистердің
қайраткерлік тұлғасын қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Қазіргі кездегі азаматтық құқықтың пәні,
түсінігі, жүйесі, әдістері мен қайнар
көздері,
қағидаларының
негізгі
ерекшеліктері,
азаматтық
құқықтық
қатынастардың
ерекшелігі,
азаматтар
азаматтық
құқықтық
қатынастардың
субъектілері ретінде, заңды тұлғалар,
азаматтық
құқықтың
объектілері,
мәмілелер, өкілдік ету мен сенімхат, талап
мерзімдері, талаптың ескіруі, меншіктің
пайда болуының нысандары, , мүлікке
заңсыз ие болғаны мен сақтағаны үшін
туындайтын міндеттемелер, авторлық,
аралас және патенттік құқықтың түсінігі,
мұра, оны қабылдау.
Күтілетін
нәтиже:
азаматтық
заңнамаларды қолдануды меңгеріп, өз
біліміне сәйкес келетін диссертациялық
жұмыс жазуға және ғылыми ізденіспен
шұғылдануға, пәнді игергенннен кейін
азаматтық
құқықтың
қазіргі
кездегі
мәселелері өз бетінше тұжырымдамалар
жасайды дейміз.
Құзіреті: Курсты оқыту нәтижесінде
магистранттар
нарық
жағдайында
азаматтық
құқықтық
нормаларды
қолданудың ерекшеліктерінен хабардар
болуы тиіс, магистранттар сонымен қатар
азаматтық
құқықтың
материалдық

degree or another governing civil law, to clarify
the meaning of each norm , its actual content ,
clearly present on the Rights of and
responsibilities of parties to civil rights .
Blurb main sections: objects, concepts ,
systems, methods, sources, principles of civil
law. Civil matters. Citizens as subjects of civil
law. Legal entities. Objects of civil law.
Transaction. Representation and power of
attorney . Limitation of actions. Computation of
time. Concept, shape, appearance and
termination of ownership. Concept base of
liabilities. Collateralization. General Provisions of
the contract. Certain types of obligations.
Concept and base types for injury. Obligations.
arising from unjust acquisition of property or
savings. Concept of copyright, and patent law
adjacent. Concept base inheritance. Acceptance
of inheritance.
Expected Results: As a result of studying the
discipline will know the system of the civil
legislation of the Republic of Kazakhstan, its
principles and structure of the problem; will be
able to apply the correct legal standards to
different situations of civil relations.
Competencies: As a result of the study year
master will have to have ideas about particularly
applicable civil law in market conditions, masters
should also be kompetetnym use of material civil
law

компететным
использования
материальных нормы гражданского права
ТК 3.4
Шифр предмета: APPPUZ-5309
Название предмета:
Особенности
применения
нового
уголовного законодательства Республики
Казахстан
Пререквизиты: Уголовное право РК
Постреквизиты: Написание магистрской
диссертации
Цель:
Ознакомление
магистрантов
основами правоприменения уголовного
законодательства
Краткое содержание дисциплины:
Общая характеристика уголовного права
Республики
Казахстан.
Проблемы
действия уголовного закона во времени,
пространстве и по кругу лиц. Уголовный
закон Республики Казахстан. Вопросы
коллизии права, конкуренция уголовноправовых норм. Понятие и категории
преступлений. Сущность и значение
наказания.
Особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
Некоторые
проблемы
классификации
преступлений против жизни.
Ожидаемые
результаты:
Уметь
свободно
анализировать
проблем
уголовного
законодательства
при
применении уголовного законодательства.
Компетенции:
Свободно
решать
практические
проблемы
уголовного

нгормаларын қолдану біліктілігіне ие
болуы тиіс.
КВ 3.4
Пәннің шифрі: KZKKTOM-5309
Пән
атауы:
Қазақстан
Республикасындағы жаңа қылмыстық
заңнамаларын қолдану ерекшеліктері
Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы
Постреквизиттері:
Магистрлік
диссертацияны орындау
Мақсаты: Магистранттарды қылмыстық
заңнаманын
құқыққолдану
тәжірибесіндегі
өзекті мәселелерімен
таныстыру
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
магистранттарды
Қазақстан
Республикасының қылмыстық заңдары,
қылмыстық
кодекстiң
мiндеттерi,
қылмыстық жауаптылық негiзi қылмыстық
заңның уақыт бойынша қолданылуы,
қылмыстық заңның керi күшi, қылмыстық
заңның
Қазақстан
Республикасы
аумағында қылмыс жасаған адамдарға
қатысты қолданылуы, қылмыстық заңның
Қазақстан Республикасының шегiнен тыс
жерлерде қылмыс жасаған адамдарға
қатысты
қолданылуы
сияқты
мәселелермен таныстыру.
Күтілетін
нәтиже:
Қазақстан
Республикасы қылмыстық заңнамасының
құқық қолданудағы өзекті мәселелерін
еркін талдау жасай алады.
Құзыреттілік: Қылмыстық іс жүргізу

СС 3.4
The cipher object: APLECL-5309
The name of the subject: Features of the
application of the new criminal legislation of the
Republic of Kazakhstan
Prerequisites: Сriminal Law of the Republic of
Kazakhstan
Postrequisites: Writing masters dissertation
Purpose: to Familiarize doctoral students with
the foundations of criminal law enforcement
Course outline: General characteristics of
criminal law of the Republic of Kazakhstan.
Problems of criminal law in time, space and
number of persons. the criminal law of the
Republic of Kazakhstan. The issues of conflict,
competition and criminal law. The concept and
category of crime. The nature and significance of
punishment. Peculiarities of criminal liability of
minors. Some problems of classification of crimes
against life.
Expected results: Able to analyze problems of
criminal law in the application of criminal law.
Competencies: Free to solve practical problems
of the criminal process

процесса
Шифр предмета: NUPZPK -5309
Название предмета Новое уголовнопроцессуальное
законодательство
Республики Казахстан
Пререквизиты: Уголовное право РК
Постреквизиты: Написание магистрской
диссертации
Цель:
Ознокомление
магистрантов
основами правоприменения уголовного
законодательства
Краткое
содержание
дисциплины:
Система
институтов
уголовнопроцессуального
права.
Проблемы
реализации
мер
уголовнопроцессуального принуждения. Проблемы
расследования и рассмотрения дел
частного
и
публичного
обвинения.
Совершенствование теории доказательств
в
уголовном
процессе.
Совершенствование
системы
следственных
действий.
Проблемы
главного
судебного
разбирательства.
Осуществление
правосудия
судом
присяжных заседателей.
Ожидаемые результаты: должен уметь
свободно
анализировать
проблем
уголовного
процессуального
законодательства
при
применении
уголовного законодательства.
Компетенции:
Свободно
решать

бойынша тәжірибелік мәселелерді еркін
шеше алу біліктілігіне ие болады.
Пәннің шифрі: KIZKKTOM/ -5309
Пән атауы: : Қазақстан Республикасының
жаңа қылмыстық іс жүргізу заңнамалары /
Пререквизиттері: ҚР қылмыстық құқығы
Постреквизиттері: Магистрлік
диссертацияны орындау
Мақсаты: Магистранттарды қылмыстық іс
жүргізу заңнамасының
құқыққолдану
тәжірибесіндегі
өзекті мәселелерімен
таныстыру
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Қылмыстық
іс
жүргізу
құқығы
институттарының жүйесі. Қылмыстық іс
жүргізу мәжбүрлеу шараларын жүзеге
асыру.
Айыптау және жеке айыптау
істерін тергеу мәселелері. Қылмыстық іс
жүргізудегі
дәлелдеу
теориясын
жетілдіру, Тергеу амалдары жүйесін
жетілдіру.
Басты
сот
талқылауы
мәселелері.
Алқа
билер
сотымен
әділсотты жүзеге асыруы қамтылған.
Күтілетін
нәтиже:
Қазақстан
Республикасы қылмыстық
іс жүргізу
заңнамасының құқық қолданудағы өзекті
мәселелерін еркін талдау жасай алуы
қажет.
Құзыреттілік: Қылмыстық іс жүргізу
бойынша тәжірибелік мәселелерді еркін
шеше алу біліктілігіне ие болады.

The cipher object: APPCPL-5309
The name of the subject: Actual problems
practice of criminal-procedural legislation
Prerequisites: Сriminal Law of the Republic of
Kazakhstan
Postrequisites: Writing masters dissertation
Purpose: to Familiarize doctoral students with
the foundations of criminal law enforcement
Pre Berlyn isasha of sipalay: the System of
institutions of criminal procedural law. Problems of
implementation of the measures of criminal
procedural coercion. Problems of investigation
and handling of cases of private, private-public
and public prosecution. Improvement of the theory
of evidence in criminal proceedings. Improvement
of the system of investigative actions. The
problems of the main trial. The administration of
justice by a jury of assessors.
Expected results: Able to analyze problems of
criminal procedural law in the application of
criminal law.
Competencies: Free to solve practical problems
of the criminal process

практические
процесса

проблемы

уголовного

