Т.К.2.1.
Пәннің шифрі: ZGAZA-7202
Пән атауы: Заң ғылымындағы әдістер мен зерттеу
әдістемесі
Пререквизиттері:
Құқықтық
талдау
методологиясы
Постреквизиттері:
Мақсаты: Заңтануда жекелеген ғылым ретінде
әдістеменін
фундаменталды
негіздерімен
таныстыру, негізгі әдістемені ерекшеліктері мен
мазмұнын таныстыру, докторанттарды әдістемені
қолдану тәртібімен таныстыру. Докторанттарға
болашақ маман иесі ретінде ғылыми зерттеу
жұмыстарын
орындауда
құқықтың
зерттеу
амалдарын еркін қолдана білуді үйрету.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Заңтануды
оқытудың
методологиялық
негіздерімен
таныстыру, методологиялық амалдарды қолдану
ерекшеліктері, жекелеген әдістемеге жалпы
спаттама, әдістемлерді қолдануда туындайтын
қарама – қайшылықтар,
әдістемені қолдана
отырып тұжырым жасау, әдебиетерді қолдану
ережелерімен таныстыру,ғылыми жұмыстарды
рәсімдеу тәртібі және ерекшеліктері.
Күтілетін нәтиже: курсты меңгеру нәтижесінде
докторанттар
ғылыми жұмыстарды орындау
кезінде, қазіргі уақыттағы заманауи әдістерді
еркін қолдана алады, түрлі ғылыми ақпараттарды
өңдеу, сол ақпараттар бойынша ғылыми
тұжырымдар жасау.
Құзыреттілік: Докторанттар ғылыми-зерттеу
үдерістерін жоспарлай алу,
зерттеулердің
заманауи әдіснамаларын тиімді қолдану және білу,
әр түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды
салыстыру бағалау және сыни талдау қабілетін
меңгеру

КВ 2.1
Шифр дисциплины: MMIYuN-7202
Название дисциплины: Метод
и методика
исследований в юридической науке
Пререквизиты: Методология правового анализа
Постреквизиты:
Цель изучения: Ознакомить
докторантов
особенностям,
фундаментальным
основам
методологии правового анализа.
Ознакомить
студентов с практикой применения методологии
правового анализа в различных ситуациях.
Свободно
применять
современные
методы
правового анализа при исследовании докторских
диссертаций.
Краткое содержание основных разделов:
Учебный курс предусматривает изучение методов и
методики
исследований
юридических
наук.
Понимать сущность направления использования
методологических способов, разработка концепции
используя научных трудов, порядок и особенности
оформления научных работ.
Ознакомление
докторантов
содержанием
методологии, структурой, функцией, научной,
методикой составление измерительных аппаратов.
Ожидаемые результаты: В результате освоения
предлагаемого курса докторанты должны свободно
использовать современные методы исследования,
разрабатывать
информацию, делать выводы и
концепции на основе методов.
Компетенции:
докторанты
должны
уметь
планировать,
разрабатывать,
реализовывать
комплексный процесс научных исследований. Знать
и
эффективно
использовать
современную
методологию исследования.
Иметь навыки
критического анализа, оценки и сравнения
различных научных теорий и идей.

KV 2.1
Cipher discipline: MRMS-7202
Name of the course: Method and
researchin metods in lae science
Prerequisites: The methodology of legal
analysis
Postrequisites:
Learning goal: to Familiarize doctoral
students with the characteristics of the
fundamental
basis
in
science,
oznokomlenie doctoral students the main
contents and features free to apply modern
methods in carrying out doctoral
dissertation, the education of PhD students
as future professionals to perform
scientific research.
Brief contents of the main sections:
Training course trains doctoral students
to understand sushnosti methodology and
direction,
especially
the
use
of
methodological ways Razrabotka the
concept of using scientific papers, the
procedure of registration of scientific
works.
Familiarization
training
content,
methodology,
structure,
function,
scientific, conceptual , and methods for the
preparation of the measuring apparatus.
Expected results: as a result of the
development of the proposed doctoral
course freely use modern research
methods, develop different information,
draw conclusions and concepts based on
the methods
Competencies:
Able to think freely, perevypolnenie

Т.К.2.1.
Пәннің шифрі: KKPTA-7202
Пән атауы: Қылмыстық-құқықтық пәндердің
тарихы мен әдістемесі
Пререквизиттері:
Құқықтық
талдау
методологиясы
Постреквизиттері:
Мақсаты: Докторанттарға қылмыстық-құқықтық
пәндер тарихы мен әдістемесі пәнінің мазмұнын
және
қылмыстық-құқық
ғылымның
іргелі
негіздерін таныстыру. Докторлық диссертацияны
зерттеу барысында заманауи әдістерді еркін
қолдана алуды үйрету.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: оқу курсы
докторанттарға
қылмыстық-құқықтық
пәндер
әдістемесінің маңызын, әдістемелік негіздерді
қолдану ерекшелігін, ғылыми еңбектерді қолдана
отырып
концепциялар
құрастыру,
ғылыми
жұмыстарды жазудың ерекшелігі мен тәртібін
оқытады.
Білімгерлерге әдістеме құрылымы, функциясы мен
ғылыми
түсініктерін,
зерттеу
құралдарын
құрастыру әдістерін таныстыру.
Күтілетін нәтиже:
Оқу курсын меңгеру
нәтижесінде докторанттар ғылыми жұмыстарды
орындау барысында заманауи әдістерді еркін
қолдана алу, әр түрлі ақпараттарды зерттеу арқылы
ғылыми тұжырымдар мен қорытындылар жасай
алу қабілетін қалыптастырады
Құзыреттілік: Ғылыми жұмыстарды орындау
барысында еркін ойлау, дәлелдемелерді кеңінен
қолдану, өзіндік тұжырымдамалар құрастыру

КВ 2.1
Шифр дисциплины: HMLS-7202
Название дисциплины: История и методология
уголовно-правовых дисциплин
Пререквизиты: Методология правового анализа
Постреквизиты:
Цель изучения: Ознакомить
докторантов
фундаментальным основам уголовно-правой науки,
а также основным содержаниям методологии
уголовно-правовых
дисциплин.
Свободно
применять современные методы при исследовании
докторских диссертаций.
Краткое содержание основных разделов:
Учебный курс
обучает докторантов понимать
сущность
методологии
уголовно-правовых
дисциплин,
особенности
использования
методологических способов, разработка концепции
используя научных трудов, порядок и особенности
оформления научных работ.
Ознакомление
обучающих
содержанием
методологи, структурой, функцией, научной,
понятийной,
и
методикой
составление
измерительных аппаратов.
Ожидаемые результаты: В результате освоения
предлагаемого курса докторанты должны уметь
свободно
использовать современные методы
исследования,
разрабатывать
различные
информации, делать выводы и концепции на основе
методов.
Компетенции: Должны уметь свободно мыслить,
при выполнении научных работ, а также уметь
свободно использовать аргументы, разрабатывать

scientific papers to be able to do the
structure of scientific papers freely using
the arguments to develop svoeobraznye
concept
KV 2.1
Cipher discipline: HMCL-7202/
Name of the course: History and
Methodology of Criminal Law
Prerequisites: The methodology of legal
analysis
Postrequisites: Theoretical problems of
modern civil law
Learning goal: Introduction doctoral
features fundamentals of criminal science
right, introducing doctoral students the
basic content of the methodology of
Criminal Law. Available to apply modern
methods in carrying out doctoral theses.
Education PhD students as future
specialists of the research work.
Brief contents of the main sections:
The course teaches doctoral students to
understand the essence of the methodology
of Criminal Law, especially the use of
methodological methods, the development
of the concept by using scientific papers,
procedures and features of registration
papers.
Familiarization
training
content
methodology,
structure,
function,
scientific, conceptual and methodology for
measuring devices.Expected results: as a
result of the development of the proposed
doctoral course freely use modern research
methods, develop different information,
draw conclusions and concepts based on

Т.К.2.1.
Пәннің шифрі: ZGZAOM -7202/
Пән атауы: Заң ғылымдарын зерттеудегі
әдіснаманың өзекті мәселелері
Пререквизиттері:
Құқықтық
талдау
методологиясы
Постреквизиттері:
Мақсаты: Докторанттарға заң ғылымдарының
тарихы негіздерін таныстыру, заң ғылымдары
әдістемесінің ерекшеліктері мен мазмұнын оқыту.
Докторлық диссертация орындау барысында
заманауи әдістерді еркін қолдану. Докторанттарды
болашақ маман ретінде ғылыми зерттеу жұмысын
орындауды үйрету.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Заңтануды
оқытудың
методологиялық
негіздерімен
таныстыру, методологиялық амалдарды қолдану
ерекшеліктері, жекелеген әдістемеге жалпы
спаттама, әдістемлерді қолдануда туындайтын
қарама – қайшылықтар,
әдістемені қолдана
отырып тұжырым жасау, әдебиетерді қолдану
ережелерімен таныстыру,ғылыми жұмыстарды
рәсімдеу тәртібі және ерекшеліктері.
Күтілетін нәтиже:
Оқу курсын меңгеру
нәтижесінде докторанттар ғылыми жұмыстарды

своеобразные концепции

the methods
Competencies: Able to think freely,
perevypolnenie scientific papers to be able
to do the structure of scientific papers
freely using the arguments to develop
svoeobraznye concept

КВ 2.1
Шифр дисциплины: APMIUN -7202
Название дисциплины: Актуальные проблемы
методологии исследования юридических наук
Пререквизиты: Методология правового анализа
Постреквизиты:
Цель изучения: Ознакомить
докторантов
фундаментальным основам истории юридических
наук,
а также основным содержаниям и
особенностям методологии юридических наук.
Свободно применять современные методы при
выполнении докторских диссертаций. Обучить
докторантов
как
будущих
специалистов
выполнению научных исследовательских работ.
Краткое содержание основных разделов:
Учебный курс предусматривает изучение сущности
методологии,
особенности
использования
методологических
способов,
разрабатывать
концепцию, используя научные труды . Ознакомить
докторантов содержанием историей и методологией
юридических наук.
Ожидаемые результаты: В результате освоения
предлагаемого курса докторанты должны уметь
свободно
использовать современные методы
исследования,
разрабатывать
различные

KV 2.1
Cipher discipline: APRMJS-7202
Name of the course: Actual problems of
research in methodology of juridical
science
Prerequisites: The methodology of legal
analysis
Postrequisites:
Learning goal: To introduce doctoral
features of the fundamentals of the history
of jurisprudence, to introduce doctoral
students the basic content and features of
the methodology of jurisprudence.
Available to apply modern methods in
carrying out doctoral theses. Education
PhD doctoral students as future specialists
of the research work.
Brief contents of the main sections:
Training course trains doctoral students
to understand sushnosti methodology and
direction,
especially
the
use
of
methodological ways Razrabotka the
concept of using scientific papers, the
procedure of registration of scientific
works.

орындау кезінде,
қазіргі уақыттағы заманауи
әдістерді еркін қолдана алады, түрлі ғылыми
ақпараттарлы өңдеу сол ақпараттар бойынша
ғылыми тұжырымдар жасау
амалдарымен
таныстырылады.
Құзыреттілік: Еркін ойлау қабілеттігіне ие,
ғылыми жұмыстарды орындау барысында ғылыми
жұмыстың құрылымын жасай алу алу қабілеті,
аргументтерді еркін қолдана отырып және баска
білікіліктерге ие болады.

информации, делать выводы и концепции на основе
методов.
Компетенции: Уметь свободно мыслить, при
выполнении научных работ. Знать принципы и
методы исследовательской деятельности. Иметь
навыки свободно применять и использовать
современные методы юридических наук.

ТК 2.2
Пәннің шифры: KKAKZhTM 7203
Пән атауы: Қазіргі кездегі азаматтық құқықтың
жалпы теориялық мәселелері
Пререквизитттері:
Құқықтық
талдау
методологиясы
Постреквизиттері:
Мақсаты: теориялық білімді қабылдау және ҚР
заңнамаларына
сай
азаматтық
құқықтық
мәселелерді шешу, азаматтық заңнаманы жетілдіру
және әр түрлі жағдайларды реттеуде азаматтыққұқықтық нормаларды қолдану дағдысын дамыту
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қазіргі
кездегі азаматтық құқықтың пәні мен әдістерін
анықтаудың теориялық мәселелерін, азаматтық
құқық
қағидаларының
қазіргі
нарықтық
қатынастарға түсуге байланысты өзгеруінің негізгі
ерекшеліктерін,
азаматтық
құқықтық
қатынастардың ерекшелігін және басқа құқықтық
қатынастардан
айырмашылығын
анықтаудың
мәселелерін, азаматтық құқық субъектісінің негізгі

КВ 2.2
Шифр дисциплины: OPSGP-7203
Название
дисциплины:
Общетеоретические
проблемы современного гражданского права
Пререквизиты: Методология правового анализа
Постреквизиты:
Цель
изучения:
является
приобретение
теоретических
знаний,
а
также
решение
практических проблем гражданского права в
действующем законодательстве РК,
развивать
навыки применения гражданско-правовых норм в
различных ситуациях при регулировании и
улучшению гражданского законодательства.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Учебный
курс
предусматривает
изучению
теоретических проблем определения предмета и
методов гражданского права, основные особенности
развития
гражданского
законодательства
в
рыночное время, особенности гражданко-правовых
отношений и проблемы их отличия от других
правовых отношений. Изучить основные признаки

Familiarization
training
content,
methodology,
structure,
function,
scientific, conceptual , and methods for the
preparation of the measuring apparatus.
Expected results: as a result of the
development of the proposed doctoral
course freely use modern research
methods, develop different information,
draw conclusions and concepts based on
the methods
Competencies: Able to think freely,
perevypolnenie scientific papers to be able
to do the structure of scientific papers
freely using the arguments to develop
svoeobraznye concept
СC 2.2
Identifier discipline: GTPMCI-7203
Title discipline: General and theoretical
problems of modern civil law
Prerequisites: The methodology of legal
analysis
Postrequisites:
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

белгілері, азаматтық құқықтағы «құқық» пен
«мүдде» мәселесін, олардың құқықтық нормаларда
көрініс табуының өзекті мәселелерін, қазіргі
уақытта Қазақстанның азаматтық құқық саласын
ғылыми пән ретінде дамытудың теориялық
мәселелерін қарастырады.
Күтілетін нәтиже:
нәтижесінде докторант
диссертациялық жұмысты жазуда азаматтық
құқықтың
институттарын,
қағидалары
мен
нормаларын қолдана біледі, азаматтық құқықтың
өзекті мәселелерін логикалық, аналитикалық және
тұжырымдамалық
талдау
жүргізе
алатын,
азаматтық-құқықтық сипаттағы құбылыстарды
зерттеуде
және
азаматтық
құқықтық
қатынастардың объектісін зерттеуді жүйелі талдау
тәжірибелік және зертханалық дағдыларды
қолдана білу қабілетін қалыптастырады.
Құзіреті: Докторант 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.

субъектов
гражданского
права,
проблемы
определения понятии «право» и «интересы»
личности в гражданском праве и их отражения в
гражданско-правовых
нормах.
Теоретические
проблемы развития гражданского права как
научного предмета в современный период.
Ожидаемые результаты: в результате докторант
должен уметь применять 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: докторант 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.

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 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.
ТК 2.2
КВ 2.2
СC 2.2
Пәннің
шифры:
KR
AIZhZTTK-7203/ Шифр дисциплины: TPPGPZ RK-7203/
Identifier discipline: TPCPI RK-7203
Пән
атауы:
ҚР
азаматтық
іс
жүргізу Название дисциплины: Теория и практика Title discipline: Theory and practice of
заңнамасының теориясы және тәжірибеде қолдану применения
гражданско-процессуального civil procedural law in the Republic of
Пререквизитттері:
Құқықтық
талдау законодательства в РК
Kazakhstan
методологиясы
Пререквизиты: Методология правового анализа
Prerequisites: The methodology of legal
analysis
Постреквизиттері:
Постреквизиты:

Мақсаты: азаматтық процестік заңнаманың
қазіргі теориялық және қалыптасқан тәжірибелік
мәселелеріне үңіле отырып, олардың мәні мен
қажеттілігін жан-жақты терең түсіну, шешу
жолдарын
ұсына
білудің
дағдыларын
докторанттың бойында қалыптастыру
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Азаматтық
процестік заңнаманың пәні мен әдістерін
анықтаудың теориялық мәселелерін, азаматтық
процестік заңнамасының даму ерекшеліктерін
таныстыру
Күтілетін нәтиже:
Докторант диссертациялық
жұмысты орындауда азаматтық процестік құқық
нормаларын қолдану. Азаматтық процестік
құқықтық проблемаларды зерттеудің заманауи
әдістерін
меңгеру.
Азаматтық
процестік
заңнамалардың проблемаларын
тұжырымды
шешуде аналитикалық, логикалық дағдыларды
қалыптастыру.
Құзіреті:
Азаматтық
процестік
заңнама
нормаларын,
қағидаларын,
базалық
институтттарды қолдана алу, азаматтық процестік
заңнаманы тұжырымды, аналитикалық, логикалық
ойлау, азаматтық процестік заңнаманың туындау,
қызмет ету және даму заңдылықтарын білу
қабілетін қалыптастырады

Цель изучения: Формирование докторантов
глубокого и полного представления о научнотеоретических основах и современных проблемах в
сфере
гражданско-процессуального
законодательства
в
РК.
Использовать навыки и умения в разных сферах
профессиональной деятельности.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Учебный курс предусматривает теоретические
проблемы определение предмета и методов
гражданского процессуального законодательства.
Ознакомить докторантов основным особенностям
развития
гражданскопроцессуального
законодательства.
Ожидаемые результаты: докторант должен уметь
применять нормы гражданско- процессуального
права при исследовании диссертационной работы.
Знать основные современные методы исследования
проблем гражданско-процессуального права. Иметь
навыки
логического,
аналитического,
концептуального решения проблем гражданскопроцессуального законодательства.
Компетенции: в результате докторант должен
уметь применять базовые институты, принципы и
нормы
гражданско-процессуального
законодательства,
владеть
логическим,
аналитическим,
концептуальным
мышлениям
гражданско-процессуального
законодательства,
знать основные закономерности возникновения,
функционирования
и
развития
гражданскопроцессуального законодательства.

ТК 2.3

К В 2.3

Postrequisites:
The purpose of the study: Formation of
doctoral students a deep and complete
understanding of the scientific and
theoretical foundations and current
challenges in the field of civil procedural
law in the Republic of Kazakhstan and
skills in the practical application of
acquired knowledge in various spheres of
professional activity.
Summary of the main sections:
Theoretical problems of definition of the
object and methods of civil procedural
law, the basic features of changes in the
principles of civil procedure law,
especially a citizen and legal relations and
the problems of their differences to other
legal relations, the main features of civil
procedure law subjects. Expected results:
as a result of a doctoral student should be
able to apply the basic institutions,
principles and rules of civil procedure in
the investigation of the thesis, possess a
logical, analytical, conceptual thinking of
civil procedural law, to be able to use the
practical and laboratory skills in the study
of qualifications of intentions civil
procedural and system analysis of the
object of civil procedural relations.
Competencies: doctoral student must
have skills to apply basic institutions,
principles and rules of civil law in the
study of the thesis. Logical, analytical,
conceptual problem solving civil
procedural law.
С .С. 2.3

Пәннің шифрі: KZKKTOM-7204/
Пән атауы: Қылмыстық заңнамаларының құқық
қолдану тәжірибесіндегі өзекті мәселелер
Пререквизиттері:
Құқықтық
талдау
методологиясы
Постреквизиттері:
Мақсаты:
Докторанттарды
қылмыстық
заңнаманын құқыққолдану тәжірибесіндегі өзекті
мәселелерімен таныстыру
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
докторанттарды
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 бойынша
тәжірибелік мәселелерді еркін
шеше алу
біліктілігіне ие болады.
ТК 2.3
Пәннің шифрі: KPZKKOM-7204
Пән
атауы:
Қылмыстық
процестік
заңнамаларының құқық қолдану тәжірибесіндегі
өзекті мәселелер
Пререквизиттері:
Құқықтық
талдау
методологиясы
Постреквизиттері:
Мақсаты: Докторанттарды қылмыстық іс жүргізу

Шифр предмета: APPPUZ-7204
Название предмета: Актуальные проблемы
правоприминительной
практики
уголовного
законодательства
Пререквизиты: Методология правового анализа
Постреквизиты:
Цель:
Ознакомление
докторантов
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 процесса

The cipher object: APLECL-7204
The name of the subject: Actual
problems of law enforcement of criminal
law
Prerequisites: The methodology of legal
analysis
Postrequisites:
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
К В 2.3
С.С 2.3
The cipher object: APPPUPZ-7204
Шифр предмета: APPPUPZ-7204
Название предмета: Актуальные проблемы The name of the subject: Actual
правоприминительной
практики
уголовно- problems pravoprimenitelnoj practice of
процессуального законодательства
criminal-procedural legislation
Пререквизиты: Методология правового анализа
Prerequisites: The methodology of legal
analysis
Постреквизиты:
Цель: Ознокомление докторантов основами Postrequisites:
правоприменения уголовного законодательства
Purpose: to Familiarize doctoral students

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.

Краткое содержание дисциплины: Система
институтов
уголовно-процессуального
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 практические
проблемы уголовного процесса

ТК 2.4
Пәннің шифры: KR KDOM- 7205/
Пән
атауы:
Қазақстан
Республикасының
конституциялық дамуының өзекті мәселелері
Пререквизитттері:
Құқықтық
талдау
методологиясы
Постреквизиттері:
Мақсаты: ҚР конституциялық дамуы мен
кезеңдерінің өзекті мәселелерін анықтаудың жаңа
жолдары мен ғылыми негіздерін қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қазақстан
Республикасының
конституциялық
дамуы
қазақстандық конституциализмнің теоретикоәдістемелік
мәселелері,
Қазақстан
Республикасының конституциялық даму тарихы,
конституциялық заңнамасы дамуының негізгі
тенденциялары
және
заңдылықтары,

КВ 2.4
Шифр дисциплины: APKRRK- 7205/
Название дисциплины: Актуальные проблемы
конституционного развития Республики Казахстан
Пререквизиты: Методология правового анализа
Постреквизиты:
Цель изучения: Формировать основы
новых
подходов для определения актуальных проблем и
этапов конституционного развития РК
Краткое
содержание
основных
разделов:
Исследования
конституционно-правовых
отношений охватывает теоретико-методологические
проблемы казахстанского конституционализма,
историю конституционного развития Республики
Казахстан, основные тенденции и закономерности
совершенствования
конституционного
законодательства, конституционно-правовые нормы

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
СC 2.4
Identifier discipline: APCDPK-7205
Title discipline: Actual problems of of
constitutional
development
of
the
Republic of Kazakhstan
Prerequisites: The methodology of legal
analysis
Postrequisites:
Purpose: to Form the basis of new
approaches in order to define the actual
problems and stages of the Republic of
Kazakhstan Constitutional Development
Summary of the main sections: Studies
of constitutional legal relations covers
theoretical and methodological problems
of Kazakhstan's constitutionality, the
constitutional history of the Republic of

конституциялық-құқықтық
нормалар
және
институттары, сонымен қатар конституциялыққұқықтық қатынастарды зерттеуді қамтиды.
Күтілетін нәтиже: Бұл пәнді оқығаннан кейін
докторант
Қазақстанның
конституциялық
дамуының негізгі кезеңдері туралы түсінігі болуы
керек.
Қазақстандық
конституциализмнің
теоретико-әдістемелік
негіздерін білуі қажет.
Сонымен
қатар
конституцияны
және
конституциялық-құқықтық актілерді талқылау мен
оны тәжірибеде қолдана алуы керек.
Құзіреті: Бұл пәнді оқығаннан кейін докторант
өзінің ойын, көзқарасын сауатты жеткізе алады,
конституциялық – құқықтық мәселелерге қатысты
салыстырмалы талдау жасап, заңнамаға түсінік
береді, тәжірибесінде қолдана біледі.

и институты, а также конституционно-правовые
отношения.
Ожидаемые результаты: После изучения данной
дисциплины докторант должен иметь представление
об основных этапах конституционного развития
Республики Казахстан. Должен знать теоретикометодолгическую
основу казахстанского
конституционализма. А также уметь толковать и
применять Конституцию и
конституционноправовые акты на практике.
Компетенции: После изучения данной дисциплины
докторант может логически, грамотно выражать
свою точку зрения, делать сравнительно-правовой
анализ по вопросам конституционно - правовой
проблематики, толкует и применяет конституционно
- правовые акты на практике.

ТК 2.4
Пәннің шифры: KRKZRM-7206
Пән атауы: Қазақстан Республикасындағы
конституциялық
заңнамаларды
реформалау
мәселелері
Пререквизитттері:
Құқықтық
талдау
методологиясы
Постреквизиттері:
Мақсаты:
Қазақстан
Республикасындағы
конституциялық заңнамалар туралы түсініктерін
жетілдіре отырып, конституциялық заңнамаларды
реформалаудың негізгі бағыттарын талдауға
үйрету.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Қазақстан
Республикасының конституциялық құқығының

КВ 2.4
Шифр дисциплины: BRKZRK- 7206
Название дисциплины: Вопросы реформирования
конституционного законадательства Республики
Казахстан
Пререквизиты: Методология правового анализа
Постреквизиты:
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

Kazakhstan, the main trends and patterns
to improvement of the constitutional
legislation, constitutional and legal norms
and institutions, as well as constitutional
and legal relations.
Expected results: After studying this
discipline doctoral student has to
understand
the
main
stages
of
constitutional
development
of
the
Republic of Kazakhstan. To have to know
the theoretical and methodological
framework
of
Kazakhstan's
constitutionality. In addition, be able to
interpret and apply the Constitution and
the constitutional-legal acts in practice.
Competencies: After studying this
discipline doctoral student can express
their views logically and intelligently,
making comparative legal analysis on the
constitutional - legal issues, interpret and
apply constitutional - legal acts in practice.
СC 2.4
Identifier discipline: IRCLRK-7206
Title discipline: Issues of reforming of
the constitutional law of the Republic of
Kazakhstan
Prerequisites: The methodology of legal
analysis
Postrequisites:
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

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 шешім қабылдай білуі
тиіс.
Қазақстан
Республикасындағы
конституциялық
заңнамаларға
жасалған
реформалардың 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.

конституционно –правовой политики и практики, а
также
формирований
казахстанского
конституционализма, появление конституционноправового
института, основные направления
реформирования
конституционального
законадательства Республики Казахстан.
Ожидаемые результаты: Он должен уметь
выражать и обосновывать свою точку зрения, делать
сравнительно-правовой анализ любой ситуации,
уметь толковать и применять конституционно правовые акты на практике и знать основные
напрвления реформирования конституционного
законадательства Республики Казахстан.
Компетенции: После изучения данного курса
докторант cможет логически и грамотно выражать и
обосновывать свою точку зрения,
проводить
сравнительно-правовой анализ в любой ситуации,
осознанно совершать разнобразные правовые
действия в соответствии с законом,
а также
толковать и применять конституционно - правовые
акты на практике.

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 accordance
with the law, moreover be able to interpret
and apply the constitutional - legal acts in
practice.

ТК 2.5
Пәннің шифры: KR AZDTAM-7206
Пән атауы: ҚР аграрлық заңнамаларын
дамытудың
теориялық және әдістемелік
мәселелері
Пререквизитттері:
Құқықтық
талдау
методологиясы
Постреквизиттері:
Мақсаты:
Қазақстан
Республикасындағы
аграрлық реформаларын жүйелі талдау, аграрлық

КВ 2.5
Шифр дисциплины: TMPRAPZ RK-7206
Название
дисциплины:
Теоретические
и
методологические проблемы развития аграрного
законодательства РК
Пререквизиты: Методология правового анализа
Постреквизиты:
Цель изучения:
Системный анализ аграрных
реформ
в
РК,
комплексное
исследование
законодательных актов регулирующих аграрные

СC 2.5
Identifier discipline: TMPAI RK-7206
Title discipline: Theoretical and
methodological problems of agrarian
legislation of RK
Prerequisites: The methodology of legal
analysis
Postrequisites:
Studying purpose: system analysis of
agrarian reforms in Kazakhstan, a

қатынастарды реттеу саласындағы заң актілерін
кешенді зерттеу.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: аграрлық
заңнаманың қалыптасу және даму тарихын зерттеу
нәтижесінде
аграрлық
реформаның
жүзеге
асырылу
кезеңдерін
анықтау;
аграрлық
қатынастарды реформалаудың құқықтық мәнін
ашу және аграрлық реформаға құқықтық анықтама
беру; аграрлық заңнамаларды жүзеге асырудың
мемлекеттік құқықтық тетігінің мазмұнын анықтау
және мемлекеттің рөлін негіздеу
Күтілетін
нәтиже:
аграрлық
құқықтық
қатынастарды реттейтін заң нормаларын тәжірибе
барысында қолдана алады.
Құзіреті: Аграрлық заңнамаларды дамыту және
осы саладағы ғылыми еңбектерді талдау, жүйелеу,
ғылыми ізденіспен шұғылдану барысында ҚР
аграрлық құқықтың қазіргі кездегі теориялық және
практикалық
мәселелері
өз
бетінше
тұжырымдамалар жасап, ұсыныстар бере білу
құзіретін қалыптастырады.

отношения.
Краткое
содержание
основных
разделов:
определение
периодов
реализации
аграрной
реформы в результате исследования становления и
развития аграрного законодательства, аграрное
законодательство как целостная и развитая система,
определяющая правовую основу государственного
регулирования и управления в сельском хозяйстве и
АПК,
порядок
осуществления
предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве и реализации сельскохозяйственной
продукции, правовые основы развития отраслей
аграрной экономики.
Ожидаемые
результаты:
должен
уметь
применять законодательные нормы, регулирующие
аграрные
правоотношения
в
практической деятельности.
Компетенции: докторант должен иметь навыки
мышления специфики аграрного права в РК, знать
содержание
основных
норм
аграрного
законодательства,
владеть
практическими
и
теоретическими знаниями правового регулирования
производственно-хозяйственной
и
финансовой
деятельности сельскохозяйственных предприятий.

comprehensive study of legislation
governing agrarian relations.
Summary of the main sections:
definition
of
agrarian
reform
implementation periods as a result of the
study of formation and development of
agrarian legislation, agrarian legislation
and developed as an integrated system ,
which determines the legal basis of state
regulation and control in agriculture and
agribusiness , the legal problems of food
security and the provision of state support.
Expected results: the analysis and
systematic study of legislation and
scientific works doctoral scientists should
be able to draw conclusions on the
theoretical and practical problems of
agrarian legislation, to use them in the
process of writing a thesis and give a
scientifically reasoned proposals for their
improvement.
Competencies: doctoral student must
have thinking skills specifics of
agricultural law in the Republic of
Kazakhstan, the content of the basic
norms of agrarian law, peculiarities of
legal regulation of production and
economic and financial activities of
agricultural enterprises;
ТК 2.5
КВ ТК 2.5
СC ТК 2.5
Пәннің шифры: KR AKKTTM-7206
Шифр дисциплины: AP RK PTP-7206
Identifier discipline: ALRRKTP-7206
Пән атауы: ҚР-ның аграрлық құқық қатынастары: Название дисциплины: Аграрные правоотношение Title
discipline:
Agrarian
legal
теориялық және тәжірибелік мәселелері
РК: проблемы теории и практики.
relationship of RK: Theory and Practice
Пререквизитттері:
Құқықтық
талдау Пререквизиты: Методология правового анализа
Prerequisites: The methodology of legal
методологиясы
analysis
Постреквизиты:
Постреквизиттері:
Цель изучения: Изучить аграрные реформы в РК, Postrequisites:

Мақсаты:
Қазақстан
Республикасындағы
аграрлық реформаларын жүйелі талдау, аграрлық
қатынастарды реттеу саласындағы заң актілерін
кешенді зерттеу.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Аграрлық
заңнаманың қалыптасуы мен дамуы зерттеу
нәтижесінде аграрлық реформаны жүзеге асыру
кезеңдерін анықтау. Аграрлық заңнама ауыл
шаруашылығын және АӨК мемлекеттік реттеу мен
бақылаудың құқықтық негіздерін айқындайды.
Ауыл шаруашылығында кәсіпкерлікті жүргізу
тәртібін және ауыл шаруашылық өнімін өндіру,
аграрлық экономиканы дамытудың құқықтық
негіздерін оқыту
Күтілетін
нәтиже:
аграрлық
құқықтық
қатынастарды
реттейтін
заң
нормаларын
тәжірибеде қолдана алады. .
Құзіреті: докторант ҚР-дағы аграрлық құқық
спецификасын
табу,
аграрлық
заңнама
нормаларының мазмұын білу, ауылшаруашылық
кәсіпорындарының қаржылық және өндірістікшаруашылық
қызметін құқықтық реттеуде
теориялық білімді тәжірибеде қолдана алу
дағдысын қалыптастырады.

комплексное исследование законодательных актов
регулирующих аграрные отношения.
Краткое
содержание
основных
разделов:
определение
периодов
реализации
аграрной
реформы в результате исследования становления и
развития аграрного законодательства. Аграрное
законодательство как целостная и развитая система,
определяющая правовую основу государственного
регулирования и управления в сельском хозяйстве и
АПК.
Порядок
осуществления
предпринимательской деятельности в сельском
хозяйстве и реализации сельскохозяйственной
продукции, правовые основы развития отраслей
аграрной экономики.
Ожидаемые результаты: будут уметь применять
законодательные нормы, регулирующие аграрные
правоотношения
в
практической деятельности.
Компетенции: докторант должен иметь навыки
мышления специфики аграрного права в РК, знать
содержание
основных
норм
аграрного
законодательства,
владеть
практическими
и
теоретическими знаниями правового регулирования
производственно-хозяйственной
и
финансовой
деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Studying purpose: system analysis of
agrarian reforms in Kazakhstan, a
comprehensive study of legislation
governing agrarian relations.
Summary of the main sections:
determination of the periods of realization
of agrarian reform as a result of the study
the formation and development of the
agrarian law agrarian legislation as
complete and advanced system, which
determines the legal basis for state
regulation and control in agriculture and
agribusiness, legal problems of food
security of the country and state support,
the order of doing business agriculture and
the implementation of agricultural
production, the legal basis for the
development of agrarian economy.
Expected results: Able apply legal
norms regulating relations in the
agricultural practice.
Competencies: doctoral student must
have thinking skills specifics of legal
regulation of agrarian relations of
Kazakhstan, the content of the basic norms
of agrarian law, peculiarities of legal
regulation of production and economic and
financial
activities
of
agricultural
enterprises.

