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Кіріспе 

 

Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша 

құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша 

пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Магистрант мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны 

компонентінің  пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау 

бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. 

Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Магистрант 

эдвайзермен бірлесе отырып, магистранттың жеке оқу жоспарын құру үшін 

пәндерге жазылу нысанын толтырады.  

Құрметті магистрант! Білім беру траекториясының біртұтастығының 

ойластырылуы Сіздің болашақта маман ретінде кәсіби дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

Введение 

 

При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог 

элективных дисциплин, который представляет собой систематизированный 

перечень дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание. 

Наряду с изучением дисциплин обязательного / вузовского компонента, 

магистрант должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору. 

Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с 

ним магистрант заполняет форму записи на дисциплины для составления ИУП 

(индивидуального учебного плана). 

Уважаемые магистранты! Важно помнить, что от того, насколько 

продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.  

 

 

Introduction  

 

At the credit technology of education the catalog of elective disciplines which 

represents the systematized list of disciplines of a component by choice and contains 

their brief description is developed. 

Along with the study of the disciplines of the compulsory/university component, 

a graduate student must choose to study the disciplines of the elective component. 

Advising on the choice of elective disciplines gives the adviser. Together with 

him a Master student fills in an enrollment form for disciplines for making up an IEP 

(individual study plan). 

Dear Master's students! It is important to remember that the level of your 

professional preparation as a future specialist depends on how thought-out and 

integral your educational pathway will be.  
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Семестр бойынша элективті пәндерді бӛлу / 

Распределение элективных дисциплин по семестрам /Distribution of elective 

courses by semester 

Пәннің атауы / Наименование дисциплины /Course name 

Кредиттер 

саны / 

Кол-во 

кредитов/ 

Numberofcr

edits 

Академия

лық 

кезең/ 

Акад 

период/ 

Academic

period 

Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару 

мен мемлекеттік қызмет мәселелері / Проблемы государственного 

управления и государственной службы в Республике Казахстан на 

современном этапе / Modern Problems of State Management and Public 

Service in the Republic of Kazakhstan 

4 

 

1 

 

Құқықтық талдаудың методологиясы / Методология правового 

анализа / Methodology of legal analysis 

Азаматтық және азаматтық-процестік заңнаманы колданудың теориясы 

және практикасы / Теория и практика применения гражданского и 

гражданско-процессуального законодательства / Theory and Practice of 

Civil and Civil Procedural Legislation Execution 

5 1 

Қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнаманы құқықтық колдану 

тәжірибесінің ӛзекті мәселелері/ Актуальные проблемы 

правоприменительной практики уголовного и уголовно-

процессуального законодательства / Actual problems of law enforcement 

practice of criminal and criminal procedure legislation 

5 1 

Әкімшілік-процестік заңнаманы қолдану мәселері / Проблемы 

применения административно-процессуального законодательства / 

Problems of application of the administrative procedural law 

5 

 

1 

 

Қазақстан Республикасының халқының қаржылық сауаттылығының 

құқықтық ерекшеліктері / Правовые особенности финансовой 

грамотности  населения Республики Казахстан / Legal features of 

financial awareness of the population of the Republic of Kazakhstan 

Қылмыстық жазаларды орындау / Исполнение уголовных наказаний / 

Execution of criminal penalties 

Адам құқықтарын қорғаудың ӛзекті мәселелері/ Актуальные вопросы 

защиты прав человека / Opical issues of human rights protection 

5 

 

1 

 

Нарықтық экономика жағдайындағы еңбек құқығының даму мәселелері 

/ Проблемы развития трудового права в условиях рыночной экономики 

/ Problems of development of labor law in the conditions of market-driven 

economy 

Пробация қызметі жұмысының мәселелері / Проблемы деятельности  

службы пробации /  Problems of activity of service of a probation 
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1   1 оқу жылына  арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для 1 года обучения/ Elective courses for 

year 1 

 
Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет мәселелері / Проблемы 

государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе / Modern Problems of State 

Management and Public Service in the Republic of Kazakhstan 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

басқару, басқару еңбегін ұйымдастыру, 

сондай-ақ басқару практикасын ғылыми 

талдау саласында білім мен қажетті біліктер 

мен дағдылардың тұтас жүйесін 

қалыптастыру. 

Формирование целостной системы знаний,   

необходимых умений и навыков в области 

управления, организации управленческого 

труда, а также  научного анализа 

управленческой практики. 

formation of a complete system of knowledge 

among students of magistracy and necessary skills 

in the field of management, organization of 

managerial work, as well as scientific analysis of 

managerial practice. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

Конституцияны, заңдарды және ҚР 

Мемлекеттік қызмет институтын реттейтін 

ӛзге де нормативтік құқықтық актілерді білу; 

 - ҚР мемлекеттік қызметшілерінің құқықтық 

мәртебесінің ерекшеліктерін түсіну; 

 - мемлекеттік қызметті ӛткерудің мазмұны 

мен тәртібін білу; 

- ҚР Мемлекеттік қызмет және кадр саясатын 

реформалау бойынша білімді меңгеру; 

 - сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтарға қарсы күрес негіздерін 

зерделеу;  

- ақпараттық-библиографиялық істі талдау,  

- ғылыми және библиографиялық әдебиетпен 

жұмыс істеу дағдысының болуы. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

- знать Конституцию, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие институт государственной 

службы РК; 

-понимать особенности правового статуса 

государственных служащих РК; 

-знать   содержание и порядок 

прохождения государственной службы; 

-овладеть знаниями в области   

реформирования государственной службы 

и кадровой   политики в РК; 

-изучить основы борьбы с 

коррупционными  правонарушениями; 

-анализировать  информационно - 

библиографического дела, 

-иметь навыки работы с научной и 

библиографической литературой. 

After successful completion of the course, 

students will be: 

-to know the Constitution, laws and other 

normative legal acts regulating the institute of civil 

service of the Republic of Kazakhstan;  

- to understand the specifics of the legal status of 

civil servants of the Republic of Kazakhstan; 

 - to know the content and procedure of passing the 

civil service;  

- to master the knowledge of civil service reform 

and personnel policy in the Republic of 

Kazakhstan;  

- to learn the basics of combating corruption 

offenses;  

- to analyze the information and bibliographic 

business,  

- to have the skills to work with scientific and 

bibliographic literature. 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 
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Мемлекеттік басқарудың мәні мен 

ерекшеліктері. Мемлекеттік басқару 

принциптері. Мемлекеттік басқарудың 

ұйымдық құрылымын жетілдіру мәселелері. 

Нормативтік құқықтық актілерді дайындау 

және басып шығару тәртібі. Әкімшілік 

рәсімдер. Мемлекеттік қызмет 

институтының қалыптасуы мен дамуы. 

Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық 

мәртебесін жетілдірудің ӛзекті мәселелері. 

Мемлекеттік қызметке кіру. Мемлекеттік 

қызметшілердің жауапкершілігі. Қазіргі 

кезеңдегі мемлекеттік қызметтің жағдайы. 

Сущность и особенности государственного 

управления. Принципы государственного 

управления. Проблемы совершенствования 

организационной структуры 

государственного управления. Порядок 

подготовки и издания нормативных 

правовых актов. Административные 

процедуры. Становление и развитие 

института государственной службы. 

Актуальные проблемы совершенствования 

правового статуса государственных 

служащих. Поступление на 

государственную службу. Ответственность 

государственных служащих. Состояние 

государственной службы на современном 

этапе. 

The essence and features of public administration. 

Principles of public administration. Problems of 

improving the organizational structure of public 

administration. The procedure for the preparation 

and publication of normative legal acts. 

Administrative procedures. Formation and 

development of the Institute of Public Service. 

Actual problems of improving the legal status of 

civil servants. Admission to the civil service. 

Responsibility of civil servants. The state of the 

civil service at the present stage. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Табулденов А.Н. Укин С.К Batyrbekova Diana 
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Құқықтық талдаудың методологиясы / Методология правового 

анализа / Methodology of legal analysis 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

ғылыми-зерттеу және практикалық қызмет 

үшін білікті мамандарды даярлау. Пән құқық 

шығармашылығы және құқық қолдану 

қызметіндегі құқықтың жалпы теориясы 

саласындағы проблемалық сипаттағы 

мәселелерді жариялауға бағытталған. 

Формирование знаний и навыков научно-

исследовательской и практической 

деятельности. Дисциплина направлена на 

освещение вопросов проблемного 

характера в сфере общей теории права в 

правотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

training of qualified specialists for research and 

practical activities. The discipline is aimed at 

covering issues of a problematic nature in the field 

of general theory of law in lawmaking and law 

enforcement activities  

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

- білу негізгі құқықтық категориялар мен 

ұғымдардың мазмұны мен мақсатын, оларды 

ӛз қызметінде қолдана және қолдана білу; 

- меңгеруі керек құқықтық құбылыстарды 

бағалауда дүниетанымдық критерийлерді 

тұжырымдау;  

- ғылыми танымның нәтижелерін ұғымдық 

деңгейге дейін жинақтау және оларды жаңа 

білім құралы ретінде пайдалану; 

- кәсіби қызметпен байланысты міндеттерді 

қалыптастыру: ғылыми, педагогикалық; 

ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ресімдеу; 

- ғылыми зерттеулердің мақсаттары мен 

міндеттерін, ғылыми ізденіс тұжырымдамасы 

мен нӛлдік гипотезаны дұрыс тұжырымдау; 

- меңгеруі тиіс: тиісті бағытта кең білім 

беруді талап ететін дербес ғылыми-зерттеу 

және ғылыми-педагогикалық қызмет 

дағдылары; 

- құзыретті болу юриспруденция 

саласындағы ғылыми-педагогикалық 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

- знать содержание и предназначение 

основных правовых категорий и понятий,  

- уметь ими оперировать и пользоваться во 

всей своей деятельности; 

- уметь формулировать мировоззренческие 

критерии в оценке правовых явлений;  

- обобщать до понятийного уровня 

результаты научного познания и 

использовать их как средство нового 

знания;  

- формировать задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью: 

научной, педагогической;  

- оформлять результаты научных 

исследований;  

- правильно формулировать цели и задачи 

научных исследований, концепцию 

научного поиска и нулевую гипотезу;  

- владеть навыками самостоятельной 

научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, требующие 

After successful completion of the course, 

students will be: 

- know the content and purpose of the main legal 

categories and concepts, be able to operate and use 

them in all their activities; 

- be able to: formulate worldview criteria in the 

assessment of legal phenomena;  

- generalize to the conceptual level the results of 

scientific knowledge and use them as a means of 

new knowledge;  

- form tasks related to professional activity: 

scientific, pedagogical;  

- formalize the results of scientific research;  

- correctly formulate the goals and objectives of 

scientific research, the concept of scientific 

research and the null hypothesis; 

- possess skills of independent research and 

scientific-pedagogical activity that require 

extensive education in the appropriate direction; 

- be competent: in research and teaching activities 

in the field of law.  
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қызметте 

 

  

 

широкого образования в соответствующем 

направлении; 

- быть компетентными: в научно-

педагогической деятельности в области 

юриспруденции. 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 
Жағдайдың құқықттық анализі. Құжаттардың 

құқықтық анализі. Құқық институттары мен 

нормаларының анализі. Құқықтық 

тәуекелдерінің анализі. Құқықтық қорытынды. 

Құқықтық зерттеу анализі 

Правовой анализ ситуации. Правовой анализ 

документов. Анализ норм и институтов права. 

Анализ юридических рисков. Юридическое 

заключение. Анализ правового исследования 

Legal analysis of the situation. Legal analysis of 

documents. Analysis of the norms and institutions 

of law. Analysisoflegalrisks. Legalopinion. 

Legalresearchanalysis 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Укин С.К. Укин С.К. Ukin Symbat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Әкімшілік-процестік заңнаманы қолдану мәселері / Проблемы применения административно-процессуального законодательства / 

Problems of application of the administrative procedural law 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

әкімшілік процестің негізгі ережелерімен, 

оның ӛндірісімен және олардың мазмұнымен 

таныстыра отыру  

ознакомление с основными положениями 

административного процесса, его 

производствами и их содержанием. 

 

training of specialists for research and practical 

activities, familiarization of undergraduates with 

the main provisions of the administrative process, 

its production and their content. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: әкімшілік процессуалдық 

құқықтық қатынастарды реттейтін 

қолданыстағы заңнаманы бағдарлау; 

әкімшілік процестің барлық түрлері мен 

ӛндірісін түсіну; құқықтық құбылыстарды 

бағалау кезінде идеологиялық критерийлер 

тұжырымдау; ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін (мақалалар, баяндамалар, 

баяндамалар, депонирленген қолжазбалар 

және т.б.) рәсімдеу; ғылыми зерттеулердің 

мақсаттары мен міндеттерін, ғылыми зерттеу 

тұжырымдамасын және нӛлдік гипотезаны 

дұрыс тұжырымдау. 

  

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: ориентироваться в 

действующем законодательстве, 

регулирующем административно-

процессуальные правоотношения; 

разбираться во всех видах и производства 

административного процесса; 

формулировать мировоззренческие 

критерии в оценке правовых явлений; 

оформлять результаты научных 

исследований (статьи, доклады, отчеты, 

депонированные рукописи и т.д.); 

правильно формулировать цели и задачи 

научных исследований, концепцию 

научного поиска и нулевую гипотезу. 

After successful completion of the course, 

students will be: 

navigate the current legislation governing 

administrative procedural legal relations; 

understand all types and production of the 

administrative process; to formulate ideological 

criteria in the assessment of legal phenomena; 

formalize the results of scientific research (articles, 

reports, reports, deposited manuscripts, etc.); 

correctly formulate the goals and objectives of 

scientific research, the concept of scientific 

research and the null hypothesis. 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 

бойынша іс жүргізу. Әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті 

органдар. Әкімшілік іс жүргізуге 

қатысушылар. Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы істерді қозғау, қарау және қайта 

қарау тәртібі. Әкімшілік жаза қолдану 

туралы қаулыларды орындау. Әкімшілік 

заңнаманы жетілдіру және дамыту 

мәселелері. 

Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Органы, уполномоченные рассматривать 

дела об административных 

правонарушениях. Участники 

административного производства. Порядок 

возбуждение, рассмотрения и пересмотра 

дел об административных 

правонарушениях. Исполнение 

постановлений о наложении 

Proceedings in cases of administrative offenses. 

Bodies authorized to consider cases of 

administrative offenses. Participants in 

administrative proceedings. The procedure for 

initiating, considering and reviewing cases of 

administrative offenses. Execution of decisions on 

the imposition of administrative penalties. 

Problems of improving and developing 

administrative legislation. 
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административных взысканий. Проблемы 

совершенствования и развития 

административного законодательства. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Табулденов А.Н Жусупова Г.Б Жусупова Г.Б 
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Қазақстан Республикасының халқының қаржылық сауаттылығының құқықтық ерекшеліктері / Правовые особенности финансовой 

грамотности  населения Республики Казахстан / Legal features of financial awareness of the population of the Republic of Kazakhstan 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Қаржы саласын құқықтық реттеу 

саласындағы қызметті жүзеге асыру 

үшін практикалық дағдыларды 

қалыптастыру 

Формирование практических навыков для 

осуществления деятельности в сфере 

правового регулирования финансовой сферы 

Formation of practical skills for the implementation 

of activities in the field of legal regulation of the 

financial sector 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learningoutcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

Қаржылық қызметтерді ұсынатын 

мекемелер мен органдар жүйесінде 

олардың құқықтық жағдайына назар 

аударыңыз;  

елдегі қор және инвестициялық нарық 

саласында болып жатқан процестерге 

дұрыс және объективті баға беру;  

қаржылық сауаттылық саласында құқық 

қолдану және ғылыми-зерттеу 

қызметінің дағдыларына ие болу 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

Ориентироваться в системе учреждений и 

органов, которые представляют финансовые 

услуги их правовое положение;  

давать правильную и объективную оценку 

процессам, происходящим в сфере фондового 

и инвестиционного рынка в стране;  

обладать навыками правоприменительной и 

научно-исследовательской деятельности в 

сфере финансовой грамотности 

 

After successful completion of the course, 

students will be: 

Navigate the system of institutions and bodies that 

represent financial services and their legal status;  

give a correct and objective assessment of the 

processes taking place in the field of the stock and 

investment market in the country; 

have the skills of law enforcement and research 

activities in the field of financial literacy 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Азаматтықжәнеазаматтық-

процестікзаңнаманыколданудыңтеорияс

ыжәнепрактикасы 

Теория и практика применения гражданского и 

гражданско-процессуального законодательства  

Theory and Practice of Civil and Civil Procedural 

Legislation Execution 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Қаржылықсауаттылықтыңқұқықтықнегі

здері. 

Халықтыңқаржылықсауаттылығыныңәл

еуметтік, 

экономикалықжәнеқұқықтықерекшелікт

ері. 

Ұлттықжәнехалықаралыққұқықнормала

Правовые основы финансовой грамотности. 

Социальные, экономические и правовые 

особенности финансовой грамотности 

населения. Нормы национального и 

международного права. Обеспечение правовой 

регламентации существующих принципов 

инвестирования. Финансовая грамотность как 

Legal foundations of financial literacy. Social, 

economic and legal features of financial literacy of 

the population. Norms of national and international 

law. Ensuring the legal regulation of existing 

investment principles. Financial literacy as a 

structural tool. The importance of improving the 

level of financial literacy from a macroeconomic 
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ры. 

Инвестициялаудыңқолданыстағықағида

ттарынқұқықтықрегламенттеудіқамтама

сызету. 

Қаржылықсауаттылыққұрылымдыққұра

лретінде. 

Макроэкономикалықтұрғыданжәнемикр

оэкономикалықдеңгейдеқаржылықсауат

тылықдеңгейінарттырудыңмаңызы. 

Инвестициялар-

олардыңқұқықтықтабиғатыменерекшелі

ктері. Қаржылықинвестициялар. 

Алыпсатарлықинвестициялар. 

Инвестициялаумақсаттары. 

Инвестициялаумерзімібойыншаинвести

циялардыңтүрлері. 

Инвестициялықресурстарғаменшікныса

ныбойыншаинвестициялардыңтүрлері. 

Инвестициянемесеалыпсатарлық. 

Акциялардыңкірістілігі. 

Қазақстанқорбиржасының, 

америкалықжәнересейлікқорнарығының

ерекшеліктері. 

структурный инструмент. Значение 

повышения уровня финансовой грамотности с 

макроэкономической точки зрения и на 

микроэкономическом уровне. Инвестиции – их 

правовая природа и особенности. Финансовые 

инвестиции. Спекулятивные инвестиции. Цели 

инвестирования. Виды инвестиций по срокам 

вложения. Виды инвестиций по форме 

собственности на инвестиционные ресурсы. 

Инвестиция или спекуляция. Доходность 

акций. Особенности Казахстанской фондовой 

биржи, американского и российского 

фондового рынка. 

 

point of view and at the microeconomic level. 

Investments – their legal nature and features. 

Financial investments. Speculative investments. 

Investment objectives. Types of investments by 

terms of investment. Types of investments 

according to the form of ownership of investment 

resources. Investment or speculation. Return on 

shares. Features of the Kazakhstan Stock Exchange, 

the American and Russian stock markets. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Симинин Ю  Симинин Ю Siminin Yu 

 

 

 

 

 

 
 

Қылмыстық жазаларды орындау / Исполнение уголовных наказаний / Execution of criminal penalties 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 
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Қылмыстық – құқықтық және қылмыстық – 

атқару саласындағы қызметті жүзеге асыру 

үшін мамандар даярлау 

Подготовка специалистов для 

осуществления деятельности в уголовно – 

правовой и  уголовно – исполнительной 

сфере 

Training of specialists for the implementation of 

activities in the criminal law and penal 

enforcement sphere 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

  

қылмыстық-құқықтық және қылмыстық – 

атқару саласында болып жатқан процестерге 

дұрыс және объективті баға беру; 

қылмыстық жазалардың орындалуын 

регламенттейтін қолданыстағы заңнаманы 

қолдану проблемаларын егжей-тегжейлі 

зерделеуді жүзеге асыру. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: давать правильную и 

объективную оценку процессам, 

происходящим в уголовно-правовой и 

уголовно – исполнительной сфере; 

осуществлять детальное изучение проблем 

применения действующего 

законодательства, регламентирующего 

исполнение уголовных наказаний. 

After successful completion of the course, 

students will be: to give a correct and objective 

assessment of the processes taking place in the 

criminal law and penal enforcement sphere; to 

carry out a detailed study of the problems of 

applying the current legislation regulating the 

execution of criminal penalties. 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Сотталғанды қоғамнан оқшаулауға 

байланысты емес жазаларды орындау. 

Айыппұл түріндегі жазаны орындау. 

Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі 

жазаны орындау. Түзеу жұмыстары түріндегі 

жазаны орындау. Белгілі бір лауазымды 

атқару немесе белгілі бір қызметпен 

айналысу құқығынан айыру түріндегі 

жазаларды орындау. Қосымша жазаларды 

орындау. 

Исполнение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. 

Исполнение наказания в виде штрафа. 

Исполнение наказания в виде привлечения 

к общественным работам. Исполнение 

наказания в виде исправительных работ. 

Исполнение наказаний в виде лишения 

права занимать определенную должность 

или заниматься определенной 

деятельностью. Исполнение 

дополнительных наказаний.   

Execution of punishments that are not related to the 

isolation of the convicted person from society. 

Execution of the penalty in the form of a fine. 

Execution of the penalty in the form of community 

service. Execution of punishment in the form of 

correctional labor. Execution of punishments in the 

form of deprivation of the right to hold a certain 

position or to engage in a certain activity. 

Execution of additional punishments. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Мизанбаев А.Е. Мизанбаев А.Е. Mizanbayev A. E. 

 

 

Адам құқықтарын қорғаудың өзекті мәселелері/ Актуальные вопросы защиты прав человека / Opical issues of human rights protection 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 
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Адам құқықтарын қорғау мәселелері туралы, 

Құқық қорғау саласындағы кәсіби заң 

қызметінің аса маңызды бағыттары туралы 

кешенді білім қалыптастыру. 

Формирование комплексных  знаний о 

вопросах защиты прав человека, о 

важнейших направлениях 

профессиональной юридической 

деятельности в правозащитной сфере. 

Formation of undergraduates ' comprehensive 

knowledge of human rights protection issues, the 

most important areas of professional legal activity 

in the field of human rights 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learningoutcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

 

-адамның және азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарының жалпы санаттары мен 

ұғымдарын, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының конституциялық-

құқықтық заңнамасында қолданылатын 

арнайы терминологияны білу ; 

- адам құқығын қорғаудың халықаралық 

тәртібі мен қалыптасу тарихын білу; 

-азаматтарды құқықтық қорғау саласындағы 

конституциялық-құқықтық қатынастардың 

ерекшелігін, осы қатынастар субъектілерінің 

құқықтары мен міндеттерін түсіну; 

-осы Конституциялық-құқықтық институтты 

реттейтін негізгі мемлекетішілік және 

халықаралық құқықтық кӛздерді, олардың 

заңдық күші бойынша арақатынасын талдау; 

- адам құқықтарын қамтамасыз етудегі 

азаматтық қоғам институттары мен 

мемлекеттік билік құрылымдарының рӛлін 

түсіну. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

-знать общие категории и понятия прав и 

свобод человека и гражданина, а также 

специальную терминологию, 

применяемую в конституционно-правовом 

законодательстве РК ; 

-знать историю становления и  

международный порядок защиты  прав 

человека; 

-понимать специфику конституционно-

правовых отношений в сфере правовой 

защиты граждан, права и обязанности 

субъектов этих отношений; 

-анализировать основные 

внутригосударственные и международные 

правовые источники, регулирующие 

данный конституционно-правовой 

институт, их соотношение по юридической 

силе; 

-понимать роль институтов гражданского 

общества и структур государственной 

власти в обеспечении прав человека. 

After successful completion of the course, 

students will be: 

- to know the general categories and concepts of 

human and civil rights and freedoms, as well as the 

special terminology used in the constitutional and 

legal legislation of the Republic of Kazakhstan; 

- to know the history of the formation and the 

international order of human rights protection; 

- to understand the specifics of constitutional and 

legal relations in the field of legal protection of 

citizens, the rights and obligations of the subjects 

of these relations; 

-to analyze the main public and international legal 

sources regulating this constitutional and legal 

institution, and their correlation in legal force; 

- to understand the role of civil society institutions 

and government structures in ensuring human 

rights. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Адам құқықтарының даму тарихы. Ежелгі 

ӛркениет дәуіріндегі адам құқықтары. Адам 

История развития прав человека. Права 

человека в эпоху античной цивилизации. 

History of human rights development. Human 

rights in the era of ancient civilization. Human 
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құқықтары: адам құқықтарының мәні, 

мақсаты және жүйесі. Адам құқығы және 

мемлекет. Адам құқықтарын қорғаудың ішкі 

нормалары мен ұлттық институттары. ҚР 

Заңнамасындағы адам құқықтарын қорғау. 

Адам және азамат құқықтарын сот арқылы 

қорғау. Атқарушы билік саласындағы адам 

құқықтарын қорғау. Азаматтық және 

қылмыстық сот ісін жүргізуде адамның 

мінез-құлқын қорғау. Халықаралық құқық 

тәртібі және адам құқығы. Адам құқықтары 

саласындағы әмбебап халықаралық 

принциптер мен нормалар. Адам құқықтары 

саласындағы аймақтық сипаттағы 

халықаралық құжаттар. Тӛтенше жағдайлар 

мен қарулы қақтығыстарда адам құқықтарын 

қорғау. Мемлекеттердің Адам құқықтары 

жӛніндегі міндеттемелерін қамтамасыз 

етудің халықаралық тетіктері мен 

халықаралық-құқықтық құралдары. Жеке 

адамның, ұлттар мен халықтардың 

құқықтары мен бостандықтарын қорғауға 

қатысты кейбір ӛзекті мәселелер. Халықтың 

жекелеген санаттарын қорғау жӛніндегі 

халықаралық-құқықтық актілер. 

Права человека: сущность, назначение и 

система прав человека. Права человека и 

государство. Внутригосударственные нормы 

и национальные институты защиты прав 

человека. Защита прав человека в 

законодательстве РК. Судебная защита прав 

человека и гражданина. Защита прав 

человека в сфере исполнительной власти. 

Защита нрав человека в гражданском и 

уголовном судопроизводстве. 

Международный правопорядок и права 

человека. Универсальные международные 

принципы и нормы в области прав человека. 

Международные документы регионального 

характера в области прав человека. Защита 

прав человека в чрезвычайных ситуациях и в 

вооруженных конфликтах. Международные 

механизмы и международно-правовые 

средства обеспечения обязательств 

государств по правам человека. Некоторые 

актуальные проблемы, касающиеся защиты 

прав и свобод индивида, наций и народов. 

Международно-правовые акты по защите 

отдельных категорий населения. 

rights: the nature, purpose and system of human 

rights. Human rights and the state. Public norms 

and national institutions for the protection of 

human rights. Protection of human rights in the 

legislation of the Republic of Kazakhstan. 

Judicial protection of human and civil rights. 

Protection of human rights in the executive 

branch. Protection of human rights in civil and 

criminal proceedings. International legal order 

and human rights. Universal international human 

rights principles and norms. International 

instruments of a regional nature in the field of 

human rights. Protection of human rights in 

emergency situations and in armed conflicts. 

International mechanisms and international legal 

means to ensure the obligations of states under 

human rights. Some actual problems concerning 

the protection of the rights and freedoms of the 

individual, nations and peoples. International 

legal acts for the protection of certain categories 

of the population. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Табулденов А.Н. Шунаева С.М. Batyrbekova Diana 

 

 

 

 
Нарықтық экономика жағдайындағы еңбек құқығының даму мәселелері / Проблемы развития трудового права в условиях рыночной 

экономики / Problems of development of labor law in the conditions of market-driven economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 
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Нақты қатынастарға еңбек құқығы 

нормаларын қолданудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Формирование практических навыков 

применения норм трудового права к 

конкретным отношениям. 

 

Formation of practical skills in applying the 

norms of labor law to specific relationships. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learningoutcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

нарықтық экономика жағдайында еңбек 

құқығын дамытудың қазіргі заманғы 

мәселелерінің ерекшеліктерін білу; 

еңбек қатынастарының қазіргі жай-күйін 

дұрыс талдау, жастардың жұмысқа 

орналасуына әсер ететін фактілерді талдау 

мен бағалауды жүзеге асыру; 

құқық қолдану және ғылыми-зерттеу 

қызметінің дағдыларын меңгеру 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

знать особенности современных проблем 

развития трудового права в условиях рыночной 

экономики; 

правильно анализировать современное 

состояние трудовых правоотношений, 

осуществлять анализ и оценку фактов, 

влияющих на трудоустройство молодежи; 

владеть навыками правоприменительной и 

научно-исследовательской деятельности 

After successful completion of the course, 

students will be: 

know the features of modern problems of 

the development of labor law in a market 

economy; 

correctly analyze the current state of labor 

relations, analyze and evaluate the facts that 

affect the employment of young people; 

possess the skills of law enforcement and 

research activities 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Еңбек құқығының жалпы бӛлігінің 

мәселелері. Еңбек шарты: құқықтық 

реттеудің негізгі мәселелері. Еңбек шарты: 

құқықтық реттеудің негізгі мәселелері. 

Жұмыс уақыты мен демалыс уақытын 

құқықтық реттеу мәселелері. Еңбекке ақы 

тӛлеу және ынталандыру мәселелері. 

Кепілдіктер мен ӛтемақылар. Еңбекті 

қорғау. Еңбек қатынастары тараптарының 

жауапкершілігі мәселелері. Еңбек даулары, 

оларды шешу тәртібі. Еңбек қатынастары 

тараптарының еңбек құқықтарын қорғау 

мәселелері. Қызметкерлердің жекелеген 

санаттарының еңбегін реттеу ерекшеліктері. 

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының 

мәселелері. ҚР әлеуметтік сақтандыруды 

Проблемы общей части трудового права. 

Трудовой договор: основные проблемы 

правового регулирования. Трудовой договор: 

основные проблемы правового регулирования. 

Проблемы правового регулирования рабочего 

времени и времени отдыха. Проблемы оплаты 

и стимулирования труда. Гарантии и 

компенсации. Охрана труда. Проблемы 

ответственности сторон трудовых отношений. 

Трудовые споры, порядок их разрешения. 

Проблемы защиты трудовых прав сторон 

трудовых отношений. Особенности 

регулирования труда отдельных категорий 

работников. Проблемы права социального 

обеспечения. Проблемы развития социального 

страхования в РК. Проблемы развития 

Problems of the general part of labor law. 

Employment contract: the main problems of 

legal regulation. Employment contract: the 

main problems of legal regulation. Problems 

of legal regulation of working time and rest 

time. Problems of payment and labor 

incentives. Guarantees and compensations. 

Labor protection. Problems of responsibility 

of the parties to labor relations. Labor 

disputes, the procedure for their resolution. 

Problems of protection of labor rights of the 

parties to labor relations. Features of labor 

regulation of certain categories of employees. 

Problems of social security law. Problems of 

social insurance development in the Republic 

of Kazakhstan. Problems of development of 
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дамыту мәселелері. Мемлекеттік әлеуметтік 

қамсыздандыруды дамыту мәселелері. 

Мемлекеттік әлеуметтік кӛмекті дамыту 

мәселелері. Нарықтық экономика 

жағдайында еңбек құқығын дамыту 

мәселелері. 

государственного социального обеспечения. 

Проблемы развития государственной 

социальной помощи. Проблемы развития 

трудового права в условиях рыночной 

экономики. 

state social security. Problems of 

development of state social assistance. 

Problems of the development of labor law in a 

market economy. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Симинин Ю Симинин Ю Siminin Yu 
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Пробация қызметі жұмысының мәселелері / Проблемы деятельности  службы пробации /  Problems of activity of service of a probation 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

магистранттарға сотталғандарды қоғамнан 

оқшаулауға және қылмыстық-құқықтық 

ықпал етудің ӛзге де шараларына 

байланысты емес қылмыстық жазаларды 

қолдану мен орындауды реттейтін 

қылмыстық және атқарушылық заңнама 

нормаларының мазмұнын бағдарлауға, 

оларға түсінік беруге және дұрыс қолдануға 

үйрету. 

научить магистрантов ориентироваться в 

содержании норм уголовного и уголов-но-

исполнительного законодательства, 

регламентирующих применение и 

исполне-ние уголовных наказаний не 

связанных с изоляцией осужденных от 

общества и иных мер уголовно-правового  

воздействия, их комментировать и 

правильно применять. 

to teach undergraduates to be guided in the content 

of the norms of criminal and penal legislation 

regulating the application and execution of 

criminal penalties not related to the isolation of 

convicted persons from society and other measures 

of criminal law influence, to comment on them and 

to apply them correctly. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

 қылмыстық жазаларды орындау және 

қылмыстық-құқықтық ықпал етудің ӛзге де 

шараларын іске асыру саласында болып 

жатқан процестерге дұрыс және объективті 

баға беру; қылмыстық жазаларды орындау 

және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің 

ӛзге де шараларын іске асыру мәселелерін 

реттейтін қолданыстағы заңнаманы қолдану 

проблемаларын егжей-тегжейлі зерделеуді 

жүзеге асыру; қылмыстық жазаларды 

орындау және қылмыстық-құқықтық ықпал 

етудің ӛзге шараларын іске асыру тәртібі мен 

шарттарын реттейтін нормативтік-құқықтық 

актілердің нормалары арасындағы 

коллизияларды анықтау; қылмыстық-атқару 

заңнамасын және оны қолдану практикасын 

жетілдіру жолдарын тұжырымдау және 

негіздеу; қылмыстық-атқару саясаты 

мәселелері, жазаларды орындау және 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: давать правильную и 

объективную оценку процессам, 

происходящим в сфере исполнения 

уголовных наказаний и реализации иных 

мер уголовно-правового воздействия; 

осуществлять детальное изучение проблем 

применения действующего 

законодательства, регламентирующего 

вопросы исполнения уголовных наказаний 

и реализации иных мер уголовно-

правового воздействия; выявлять коллизии 

между нормами нормативно-правовых 

актов, регламентирующие порядок и 

условия исполнения уголовных наказаний 

и реализации иных мер уголовно-

правового воз-действия и вырабатывать 

правовые пути их устранения; 

формулировать и обосновывать пути 

совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства и 

After successful completion of the course, 

students will be: to give a correct and objective 

assessment of the processes taking place in the 

sphere of the execution of criminal punishments 

and the implementation of other measures of 

criminal legal effect; to carry out a detailed study 

of the problems of the application of the current 

legislation regulating the execution of criminal 

punishments and the implementation of other 

measures of criminal legal effect; to identify 

conflicts between the norms of normative legal acts 

regulating the procedure and conditions for the 

execution of criminal punishments and the 

implementation of other measures of criminal legal 

effect and to develop legal ways to eliminate them; 

to formulate and justify ways to improve the 

criminal executive legislation and the practice of 

its application; to express and justify their position 

on the issues of criminal executive policy, the 

problems of the execution of criminal 

penalties.punishments and the implementation of 



 20 

қылмыстық-құқықтық ықпал етудің ӛзге де 

шараларын іске асыру проблемалары 

бойынша ӛз ұстанымын білдіру және 

негіздеу. 

практики его применения; выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам 

уголовно-исполнительной политики, 

проблемам исполнения наказаний и 

реализации иных мер уголовно-правового 

воздействия. 

other measures of criminal law influence. 

 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Бас бостандығынан айыруға балама жаза мен 

қылмыстық - құқықтық сипаттағы ӛзге де 

шаралар және пробация қызметінің жұмысын 

құқықтық реттеу. Негізгі ретінде 

тағайындалатын бас бостандығынан айыруға 

балама жазаларды қолдану мен орындауды 

құқықтық реттеу проблемалары. Қосымша 

ретінде ғана тағайындалатын жазаларды 

қолдану мен орындауды құқықтық реттеу 

мәселелері. Бас бостандығынан айыру 

түріндегі жазасын ӛтеуден шартты түрде 

және шартты түрде мерзімінен бұрын 

босатылған адамдарды пробациялық 

бақылауды қолдану мен жүзеге асыруды 

құқықтық реттеу проблемалары. Бас 

бостандығынан айыру түріндегі жазаны 

ӛтеуден босатылғандарды жазаны ӛтеу 

кейінге қалдырылған адамдарды және 

пенитенциарлықтан кейінгі бақылауды 

қолдануды құқықтық реттеу және бақылауды 

жүзеге асыру проблемалары 

Наказания и иные меры уголовно-

правового характера альтернативные 

лишению свободы и правовое 

регулирование деятельности служб 

пробации. Проблемы правового 

регулирования применения и исполнения 

наказаний, альтернативных лишению 

свободы назначаемых в качестве 

основных. Проблемы правового 

регулирования применения и исполнения 

наказаний, назначаемых только в качестве 

дополнительных. Проблемы правового 

регулирования применения и 

осуществления пробационного контроля за 

лицами, осужденными условно и условно-

досрочно освобожденными от отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

Проблемы правового регулирования 

применения и осуществления контроля за 

лицами отбывания наказаний которым 

отсрочено и постпенитенциарного 

контроля за освобожденными от 

отбывания наказания  в виде лишения 

свободы   

Penalties and other measures of a criminal nature 

alternative to deprivation of liberty and legal 

regulation of the activities of probation services. 

Problems of legal regulation of the application and 

execution of punishments alternative to deprivation 

of liberty assigned as the main ones. Problems of 

legal regulation of the application and execution of 

punishments imposed only as additional ones. 

Problems of legal regulation of the application and 

implementation of probation control over persons 

convicted on probation and conditionally released 

from serving a sentence of imprisonment. 

Problems of legal regulation of the application and 

implementation of control over persons serving 

sentences that are deferred and post-penitentiary 

control over those released from serving sentences 

in the form of deprivation of liberty 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Мизанбаев А.Е. Мизанбаев А.Е. Mizanbayev A. E. 

 


