ММ 1.1 Қылмыстық
іс бойынша сотқа
дейінгі өндірістің
өзекті мәселелері мен
құқықтық талдаудың
әдістемесі

Жедел-іздестіру
қызметінің өзекті
мәселелері

МС 1.1 Методология
правового анализа и Актуальные проблемы
проблемные вопросы
оперативнодосудебного
розыскной
производства по
деятельности
уголовному делу

4

5

6

7

БП/ТК

БД/КВ

APORD
5302

APORD
5302

3

3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

8

Курстық жұмыс/жоба
Курсовая работа/проект
A term paper/is a project

Кредиттер саны
Количество кредитов
Amount of credits

3

Семестр
Семестр
Тerm

Пәннің коды
Код дисциплины
Code of discipline

2

қазақша

1

Циклы
Цикл
Cycle

Пәннің форматы
Дәр/ЛабС/ПС/СӨ
ЖОБ/СӨЖ
Формат
дисциплины
Лек/ЛабЗ/ПЗ /
/СРСП/ СРС
Format of
discipline
Lecture/LabE/PE/I
WST/ IWS

русский

Модульдің шифрі мен
атауы
Пәннің атауы
Шифр и наменование
Названия дисциплины
модуля
Names of discipline
Code and name of the
module

Тілі/ Язык/ Language

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ/КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН/CATALOGUE OF ELEKTIVE OF DISCIPLINES

Компетенциялар/Компетенции/Competenses

Оқытушылар
Преподавател
и
Teachers

11

12

13

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы; Қазақстан Республикасының
қылмыстық құқығы; Жедел-іздестіру
қызметінің теориясы; Қазақстан
Республикасының қылмыстық-процестік
құқығы; Сот дәлелдеу теориясы.
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе;
Тәжірибелік-зерттеу жұмыстары, Магистрлік
жобаны рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: Магистранттарда ҚР жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырудағы өзекті мәселелері,
ЖІШ өткізудің тактикалық әдістері мен құқықтық реттелеуі жөнінде жүйелі ұғымдарды
қалыптастыру.
Мазмұны: Құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтің жедел-іздестіру жұмысының
әлеуметтік маңызды түрі ретінде ғылыми негізделген көзқарастар: ЖІҚ түсінігі, міндеттері,
қағидалары мен құқықтық негіздері; Жедел-іздестіру қызметінің құқықтық негізі; жедел-іздестіру
шараларының түсінігі, оларды жүргізудің негіздері мен шарттары; жедел-іздестіру қызметін
жүзеге асыратын органдар; ЖІҚ жүзеге асыратын органдарға жәрдемдесу; жедел-іздестіру
қызметін мәліметтік қамтамасыз ету; жедел-іздестіру шараларын жүргізуде заңдалылықты
қамтамасыз ету; жедел-іздестіру шараларын сипаттау мен дәлелдеу; жеке жедел-іздестіру
шараларының өндіріс тактикасы.

Білімі: жедел-іздестіру қызметінің құқықтық
негіздері, мақсаты мен қағидалары; ЖІҚ жүзеге
асыруға құқық берілген субъектілер; заңда
қарастырылған ЖІШ түрлері, оларды жүргізудің
мазмұны, негіздері, шарттары мен тәртібі; ЖІҚ
нәтижелерін қылмыстық элементтері бар қылмысқа
қарсы тұру саласындағы жедел бөлімдердің алдында
тұрған міндеттерді шешуде пайдалану бағыттары;
Біліктілігі: Алынған теориялық база мен нормативтік
материалдарды пайдалана отырып, теориялық және
тәжірибелік мәселелерді анықтау мен шешу; жеделіздестіру қызметі саласында туындайтын нақты
ситуациялық жағдайларды шешуде нормативтікқұқықтық актілерді қолдану; жедел-іздестіру
қызметіне қатысты заңдардардағы өзгерістерді
қадағалау және оларды қолданыстағы нормалар
жүйесіне қосу;
Дағдысы: жедел-іздестіру қызметі теориясының
даулы сұрақтар бойынша ғылыми ойлардың негізгі
бағыттары; жедел-іздестіру қызметін реттейтін
заңдардың негізгі даму тенденциялары туралы.

Пререквизиты: Теория государства и права;
Уголовное право Республики Казахстан;
Теория оперативно-розыскной деятельности;
Уголовно-процессуальное право Республики
Казахстан; Теория судебных доказательств
Постреквизиты: Производственная
практика, Экспериментальноисследовательская работа, Оформление и
защита магистерского проекта

Цель: Формирование у магистрантов систематизированного представления о проблемных
вопросах осуществления оперативно-розыскной деятельности в РК, тактических премов
проведения ОРМ и совершегнствования их правовой регламентации.
Содержание: Рассматриваются научно обоснованные взгляды на оперативно-розыскную работу
правоохранительных органов и спецслужб как социально значимый вид правоохранительной
деятельности: понятие оперативно-розыскной деятельности, задачи, принципы и правовая основа
ОРД; правовая основа оперативно-розыскной деятельности; понятие оперативно-розыскных
мероприятий: основания и условия их проведения; органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность; формы содействия органам, осуществляющим ОРД; информационное
обеспечение оперативно-розыскной деятельности; вопросы обеспечения законности при
проведении оперативно-розыскных мероприятий; характеристика оперативно - розыскных
мероприятий и доказывание; тактика производства отдельных оперативно-розыскных
мероприятий.

Знание:
- правовые основы, цели, задачи и принципы
оперативно-розыскной деятельности;
- круг субъектов, наделенных правом осуществления
ОРД;
- виды оперативно-розыскных мероприятий,
предусмотренных законодательством, а также их
содержание, основания, условия и порядок их
проведения;
- направления использования результатов ОРД при
разрешении задач, которые стоят перед оперативными
подразделениями в сфере противодействия
преступным проявлениям криминальных элементов.
Умение:
- выявлять основные теоретические и практические
проблемы и разрешать их, используя полученную
теоретическую базу и нормативный материал;
- применять нормативно-правовые акты для
разрешения конкретных ситуаций, возникающих в
сфере оперативно-розыскной деятельности;
- отслеживать изменения законодательства,
касающиеся оперативно-розыскной деятельности и
правильно включать их в действующую систему норм.

Пререквизиттер/постреквизиттер
Пререквизиты/ постреквезиты
Prerequisites/Post-requisition:

Пәннің мақсаты мен қысқаша мазмұны
Цель и краткое содержание дисциплины
Aim and short maintenance of discipline

9
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МАМАНДЫҚ МОДУЛЬДЕРІ/МОДУЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/MODULES OF SPECIALITY

1

1

МС 1.1 Методология
правового анализа и
проблемные вопросы Практические проблемы
производства
досудебного
следственных действий
производства по
уголовному делу

MS 1.1 Methodology of
legal analysis and
problem questions of
pre-trial production in
criminal business

Practical problems of
production of
inquisitional actions

eng
қазақша

Тергеу әрекеттері
өндірісінің
тәжірибелік
мәселелері

русский

ММ 1.1 Қылмыстық
іс бойынша сотқа
дейінгі өндірістің
өзекті мәселелері мен
құқықтық талдаудың
әдістемесі

eng

MS 1.1 Methodology of
legal analysis and
Issues of the day of
problem questions of
operatively-search activity
pre-trial production in
criminal business

BD/CCh

БП/ТК

БД/КВ

BD/CCh

APORD
5302

PPPSD
5303

PPPSD
5303

PPPSD
5303

3

3

3

3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

Prerequisites:Theory of the state and right;
Criminal law of Republic of Kazakhstan; Theory
of operative search activity; Criminal judicial
right for Republic of Kazakhstan; A theory of
judicial proofs is essential
Post-elements: Productive practice,
Experimental research work, Registration and
defence of master's degree project

Aim: Forming for маgister of the systematized idea about the problem questions of realization of
operatively-search activity in Republics of Kazakhstan, tactical премов realizations operative search
activity and совершегнствования of their legal regulation.
Table of contents : scientifically reasonable looks are Examined to operatively-search work of law
enforcement authorities and special services as socially meaningful type of law-enforcement activity :
concept of operatively-search activity, task, principles and legal framework are operative search activity;
legal framework of operatively-search activity; concept of operatively-search events : grounds and terms of
their realization; organs carrying out operatively-search activity; forms of assistance to the organs carrying
out HORDES; dataware of operatively-search activity; questions of providing of legality during realization
of operatively-search events; description operatively - search events

Knowledge: are legal frameworks, aims, tasks and
principles of operatively-search activity; it is a circle of the
subjects conferred the right realization operative search de;
are types of the operatively-search events envisaged by a
legislation, and also their maintenance, grounds, terms and
order of their realization; are directions of drawing on the
results of HORDES at permission of tasks that stand before
operative subdivisions in the field of counteraction to the
criminal displays of criminal elements.
Ability: - to expose basic theoretical and practical
problems and settle them, using the got theoretical base and
normative material; - to apply normatively-legal acts for
permission of certain situations arising up in the field of
operatively-search activity; - to watch the changes of
legislation, touching operatively-search activity and it is
correct to plug them in the operating system of norms.
Skills: - about basic directions of scientific thought on
vexed questions of theory an operatively-search

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы; Жедел-іздестіру қызметінің
теориясы; Қазақстан Республикасының
қылмыстық-процестік құқығы; Сот дәлелдеу
теориясы; Криминалистика
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе;
Тәжірибелік-зерттеу жұмыстары, Магистрлік
жобаны рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: Магистранттарда қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашу мен тергеу процесінде жеке
тергеу әрекеттерінің өндірісінде тактикалық әдістер, комбинациялар мен операциялар өзекті
мәселелері жөнінде білімі, біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру.
Мазмұны: Процессуалдық әрекеттер жүйесінде тергеу әрекеттеріне негізделген көзқарастар;
қылмыстық-процестік құқықтың тергеу әрекеттерінің институттары ретінде; тергеу әрекеттерінің
тиімділігін көтеру мен жетілдіру жүйесі мәселелері.

Білімі: тергеу әрекеттерін құқықтық реттеу, жүйесі
мен процестік тәртібі, тергеу әрекеттерінің өндірісі
арқылы дәледемелерді алудың қазіргі мәселелері;
Біліктілігі: тергеу әрекеттері дайындық тәртібін мен
өндірісін реттейтін қылмыстық-процестік заң
нормаларын қолдану; жеке тергеу әрекеттері
өндірісінде пайда болатын заң мәселелерін шешу.
Дағдысы: тергеу әрекеттері өндірісі; қылмыс іздері
мен өзге де дәлелдемелерді табу, бекіту мен алу
мақсатында криминалистикалық құралдарды
пайдалану.

Пререквизиты: Теория государства и права;
Уголовно-процессуальное право Республики
Казахстан; Теория оперативно-розыскной
деятельности; Теория судебных
доказательств; Криминалистика
Постреквизиты: Производственная
практика, Экспериментальноисследовательская работа, Оформление и
защита магистерского проекта

Цель: Формирование у магистрантов знаний, умений и навыков по проблемным вопросам
тактических приемов, комбинаций и операций при производстве отдельных следственных
действий в процессе раскрытия и расследования уголовных правонарушений.
Содержание: Рассматриваются научно обоснованные взгляды на следственные действия в
системе процессуальных действий; следственные действия как институт уголовнопроцессуального права, проблемы совершенствования системы и повышения эффективности
следственных действий.

Знание:
- правовую регламентацию следственных действий,
систему и процессуальный порядок их производства,
современные проблемы получения доказательств
посредством производства следственных действий;
Умение:
- применять нормы уголовно-процессуального закона,
регламентирующие порядок подготовки и
производства следственных действий;
- решать юридические проблемы, возникающие при
производстве отдельных следственных действий;
Навыки:
- производства следственных действий
- использования при производстве следственных
действий криминалистических средств в целях
обнаружения, закрепления и изъятия следов
преступления и иных доказательств

Пререквизиты: Theory of the state and right;
Criminal judicial law of Republic of Kazakhstan;
Theory of operative search activity; Theory of
judicial proofs; Criminalistics is essential
Post-elements: Productive practice,
Experimental research work, Registration and
defence of master's degree project

Aim: Forming for маgister of knowledge, abilities and skills on problem questions of tactical receptions,
combinations and operations at the production of separate inquisitional actions in the process of opening
and investigation of criminal offences.
Table of contents : scientifically reasonable looks are Examined to the inquisitional actions in the system
of judicial actions; inquisitional actions as institute of criminal judicial law, problem of perfection of the
system and increase of efficiency of inquisitional actions.

Knowledge: - legal regulation of inquisitional actions,
system and judicial order of their production, modern
problems of receipt of proofs by means of production of
inquisitional actions;
Ability: - to apply the norms of criminal judicial law,
regulating an order preparations and productions of
inquisitional actions; - to work out legal problems arising
up at the production of separate inquisitional actions;
Skills: - production of inquisitional actions - using for the
production of inquisitional actions of criminalistics
facilities for a discovery, fixing and withdrawal of tracks of
crime and another proofs

1

1

1

1

MS 1.1 Methodology of
legal analysis and
problem questions of
pre-trial production in
criminal business

Problem questions of
pre-trial production in
criminal business

ММ 1.1 Қылмыстық
іс бойынша сотқа
Қылмыстық-процестік
дейінгі өндірістің
мәжбүрлеу
өзекті мәселелері мен
шараларының
құқықтық талдаудың
мәселелері
әдістемесі

қазақша

PVDPUD
5304

3

2/0/1/3/3

1

русский

Проблемные вопросы
досудебного
производства по
уголовному делу

БП/ТК

БД/КВ

PVDPUD
5304

3

2/0/1/3/3

1

eng

МС 1.1 Методология
правового анализа и
проблемные вопросы
досудебного
производства по
уголовному делу

BD/CCh

PVDPUD
5304

3

2/0/1/3/3

1

қазақша

ММ 1.1 Қылмыстық
Қылмыстық іс
іс бойынша сотқа
бойынша сотқа дейінгі
дейінгі өндірістің
тергеп-тексеру
өзекті мәселелері мен
өндірісінің өзекті
құқықтық талдаудың
мәселелері
әдістемесі

БП/ТК

PRMUPP
5305

3

2/0/1/3/3

1

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы; Жедел-іздестіру қызметінің
теориясы; Қазақстан Республикасының
қылмыстық-процестік құқығы; Сот дәлелдеу
теориясы; Криминалистика
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе;
Тәжірибелік-зерттеу жұмыстары, Магистрлік
жобаны рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: Магистранттарда сотқа дейінгі өндіріс сатысында ҚР қылмыстық-процестік заңдардың
ережелерін құқықтық реттеу мен жүзеге асыру мәселелері жөнінде ұғым қалыптастыру.
Мазмұны: Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі өндірістің концептуалды және даулы мәселелер,
сотқа дейінгі өндіріс сатыларында қылмыстық-процестік заң новеллалары, сотқа дейінгі өндірістің
құқықтық нормалар қолдану ерекшеліктері, сотқа дейінгі тергеудің аяқталуы.

Пререквизиты: Теория государства и права;
Уголовно-процессуальное право Республики
Казахстан; Теория оперативно-розыскной
деятельности; Теория судебных
доказательств; Криминалистика
Постреквизиты: Производственная
практика, Экспериментальноисследовательская работа, Оформление и
защита магистерского проекта

Цель: Формирование у магистрантов представлений о проблемах правовой регламентации и
реализации положений уголовно-процессуального законодательства РК на этапе досудебного
производства.
Содержание: Рассматриваются основные концептуальные и дискуссионные вопросы досудебного
производства по уголовному делу, новеллы казахстанского уголовно-процессуального
законодательства на стадии досудебного производства, особенности применения правовых норм
производства досудебного расследования, следственных действий, окончания досудебного
расследования.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы; Жедел-іздестіру қызметінің
теориясы; Қазақстан Республикасының
қылмыстық-процестік құқығы; Сот дәлелдеу
теориясы.
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе;
Тәжірибелік-зерттеу жұмыстары, Магистрлік
жобаны рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: Магистранттарда қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашу мен тергеуде қылмыстықпроцестік мәжбүрлеу шараларын құқықтық реттеу мен жүзеге асырудың өзекті аспектілері
жөніндегі ұғым қалыптастыру.
Мазмұны: Қылмыстық-процестік мәжбүрлеу шараларын қолдану, қазақстандық қылмыстықпроцестік заңдардың новеллалары, қылмыстық-процестік мәжбүрлеу шараларының жаңа түрлерін
таңдау мен қолдаун тәртібін реттейтін процестік негідері мен даулы мәселелерде қарастырылады.

Білімі: қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі
өндірістің өзекті мәселелері; сотқа дейінгі тергептексеру өндірісінің қылмыстық-процестік заңдардың
жаңа өзгерістерін қадағалау; қылмыстық-процестік
құқықтың даулы мәселелерінде бағдарлау мен өз ойын
қалыптастыру.
Біліктілігі: ҚР қылмыстық-процестік кодексінде,
басқа да нормативтік-құқықтық заңдарды нормативтікқұқықтық материалдарын игеру,
Дағдысы: сотқа дейінгі өндіріс, тергеу әрекеттері,
сотқа дейінгі тергеудің аяқталуы жөнінде құқық
нормаларын қолдану; қылмыстық іс бойынша сотқа
дейінгі өндірістегі процестік құжаттарды жасау.

Знание:
- проблемные вопросы досудебного производства по
уголовному делу;
- новеллы казахстанского уголовно-процессуального
законодательства на стадии досудебного производства;
- приобрести навыки ориентирования в
дискуссионных вопросах уголовно-процессуального
права и умения формулировать свою позицию.
Умение:
- владеть нормативно-правовым материалом,
изложенным в Уголовно-процессуальном кодексе
Республики Казахстан, других законодательных и
иных нормативных правовых актах в области уголовнопроцессуального права;
- находить законодательные и иные материалы,
помогающие принимать правильные решения по
вопросам, возникающим в уголовно-процессуальной
практике;
Навыки:
- применения правовых норм при производстве
досудебного расследования, следственных действий,
окончания досудебного расследования;
- составления процессуальных документов,
Prerequisites: Theory of the state and right;
Aim: Forming for магистрантов of ideas about the problems of legal regulation and realization of
Knowledge: are problem questions of pre-trial production
Criminal judicial law of Republic of Kazakhstan; positions of criminal judicial statute of РК on the stage of pre-trial production.
in criminal business; are short stories of the Kazakhstan
Theory of operative search activity; Theory of
criminal judicial statute on the stage of pre-trial production;
Table of contents : the basic conceptual and debatable questions of pre-trial production in criminal
judicial proofs; Criminalistics is essential
business, short story of the Kazakhstan criminal judicial statute on the stage of pre-trial production, feature - to purchase skills of orientation in the debatable matters
of criminal judicial law and ability to formulate the
Post-elements: Productive practice,
of application of legal norms of production of pre-trial investigation, inquisitional actions, completion of
Experimental research work, Registration and
pre-trial investigation are Examined.
position. Ability: - to own the normatively-legal material
defence of master's degree project
expounded in the code of criminal procedure of Republic of
Kazakhstan, other legislative and another normative legal
acts in area of criminal judicial law; - to find legislative and
another materials, helping to accept correct decisions on
questions arising up in criminal to judicial practice;
Skills: are applications of legal norms at the production of
pre-trial investigation, inquisitional actions, completion of
pre-trial investigation; are draftings of judicial documents
accompanying a pre-trial production in criminal business;

Білімі: ҚР ҚПК қарастырылған қылмыстық-процестік
мәжбүрлеу шараларының жүйесі, мемлекеттік
мәжбүрлеу түрлері мен нысандары, қылмыстықпроцестік мәжбүрлеу шараларын қолданудың
қонституциялық қағидалары мен заң бойынша қолдану
ережелері, қылмыстық-процестік мәжбүрлеу
шаралары таңдау, жою мен өзгерту бойынша
қылмыстық сот өндірісінің қатысушыларының
өкілеттіктері.
Біліктілігі: қылмыстық-процестік мәжбүрлеу
шараларын қолдануды реттеуші қолданыстағы
заңдарда еркін бағдарлау; қылмыстық-процестік
тәжірибеде пайда болатын мәселелерде дұрыс шешім
қабылдау;
Дағдысы: қылмыстық-процестік мәжбүрлеу
шараларын жүзеге асыруды құқық нормаларын
қолдану; қылмыстық-процестік мәжбүрлеу шараларын
қолдануға байланысты процестік құжаттарды толтыру

МС 1.1 Методология
правового анализа и
проблемные вопросы
досудебного
производства по
уголовному делу

Проблемы реализации
мер уголовнопроцессуального
принуждения

русский

Пререквизиты: Теория государства и права;
Уголовное право Республики Казахстан;
Уголовно-процессуальное право Республики
Казахстан; Теория судебных доказательств;
Постреквизиты: Производственная
практика, Экспериментальноисследовательская работа, Оформление и
защита магистерского проекта

ПД/КВ

PRMUPP
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3
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Цель: Формирование у магистрантов систематизированного знания о проблемных аспектах
правовой регламентации и реализации мер уголовно-процессуального принуждения при
раскрытии и расследовании уголовных правонарушений.
Содержание: Рассматриваются процессуальные основы и дискуссионные вопросы применения
мер уголовно-процессуального принуждения, новеллы казахстанского уголовно-процессуального
законодательства, регламентирующего виды, основания избрания и порядок применения новых
видов мер уголовно-процессуального принуждения.

Знание: конституционные принципы и
законодательные правила применения мер уголовнопроцессуального принуждения, виды и формы
государственного принуждения, систему мер уголовнопроцессуального принуждения, предусмотренную в
УПК РК, полномочия участников уголовного
судопроизводства по избранию, отмене и изменению
мер уголовно-процессуального принуждения.
Умение:
- свободно ориентироваться в действующем
законодательстве, регламентирующем применение мер
уголовно-процессуального принуждения;
- принимать правильные решения по вопросам,
возникающим в уголовно-процессуальной практике;
Навыки:
- применения правовых норм при реализации мер
уголовно-процессуального принуждения;
- составления процессуальных документов,
сопровождающих применение мер уголовнопроцессуального принуждения;

М.С 1.2 Теория и
практика применения Проблемные вопросы
уголовносудебных стадий
процессуального
уголовного процесса
законодательства

eng
қазақша

ММ 1.2 Қылмыстық- Қылмыстық процестің
процестік заңдарды
сотқа дейінгі
қолданудың теориясы сатыларының өзекті
мен тәжірибесі
мәселелері

русский

MS 1.1 Methodology of
legal analysis and
Problems of realization
problem questions of
of measures of criminal
pre-trial production in
judicial compulsion
criminal business
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Prerequisites: Theory of the state and right;
Criminal law of Republic of Kazakhstan;
Criminal judicial right for Republic of
Kazakhstan; Theory of judicial proofs; Essential
Post-elements: Productive practice,
Experimental research work, Registration and
defence of master's degree project

Aim: Forming for маgister of the systematized knowledge about the problem aspects of legal regulation
and realization of measures of criminal judicial compulsion at opening and investigation of criminal
offences.
Table of contents : judicial bases and debatable questions of application of measures of criminal judicial
compulsion are Examined, short stories of the Kazakhstan criminal judicial statute, regulating kinds,
grounds of electing and order of application of new types of measures of criminal judicial compulsion.

Knowledge: constitutional principles and legislative rules
of application of measures of criminal judicial compulsion,
kinds and forms of state compulsion, system of measures of
criminal judicial compulsion, envisaged in Criminal judicial
code of РК, plenary powers of participants of criminal trial
on electing, abolition and change of measures of criminal
judicial compulsion.
Ability: - freely oriented in a current legislation, regulating
application of measures of criminal judicial compulsion; to accept correct decisions on questions arising up in
criminal to judicial practice; Skills: are applications of legal
norms during realization of measures of criminal judicial
compulsion; are draftings of judicial documents,
accompanying application of measures of criminal judicial
compulsion;

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы; Жедел-іздестіру қызметінің
теориясы; Қазақстан Республикасының
қылмыстық-процестік құқығы; Сот
экспертологиясы.
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе;
Тәжірибелік-зерттеу жұмыстары, Магистрлік
жобаны рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: Магистранттарда процестік заңдарға сәйкес сот сатыларында қылмыстық процесті
жүзеге асыру ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру.
Мазмұны: Қылмыстық процесте сот сатыларының негізгі концептуалды және даулы мәселелері,
қылмыстық-процестік заңдардың сот сатыларындағы жаңашылдықтары, соттың бірінші,
аппеляциялық және кассациялық инстанцияларында қаралатын қылмыстық істердің қадағалау
тәртібінде қарау.

Білімі: қылмыстық процестің сот сатыларының,
түрлері, маңызы мен мазмұнының ерекшеліктері;
қылмыстық істің сот сатыларында қарастырудың
өзекті мәселелері; қылмыстық-процестік заң
новеллалары қылмыстық істің сот сатыларында
қарастыру.
Біліктілігі: сот сатыларында қылмыстық істі
қарастыру бойынша ҚР қылмыстық-процестік кодексі,
басқа да заң мен нормативтік актілдерде көрсетілген
нормативті-құқықтық материалдарды түсіндіру; сот
өндірісі барысында қылмыстық-процестік тәжірибеде
пайда болатын мәселелер бойынша дұрыс шешім
қабылдау.
Дағдысы: қылмыстық процестегі сот өндірісінің
даулы мәселелерінде бағдарлау; сот сатыларында
қылмыстық істі қарастыруда құқық нормаларын
қолдану; қылмыстық іс бойынша сот өндірісіндегі
құжаттарды құрастыру.

Пререквизиты: Теория государства и права;
Уголовно-процессуальное право Республики
Казахстан; Теория судебных доказательств;
Криминалистика; Судебная экспертология
Постреквизиты: Производственная
практика, Экспериментальноисследовательская работа, Оформление и
защита магистерского проекта

Цель: Формирование у магистрантов знаний об особенностях осуществления уголовного
процесса в судебных стадиях в соответствии с процессуальным законодательством.
Содержание: Рассматриваются основные концептуальные и дискуссионные вопросы судебных
стадий уголовного процесса, новеллы казахстанского уголовно-процессуального законодательства
на судебных стадиях, особенности применения правовых норм при рассмотрении уголовного дела
в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, рассмотрения уголовных дел в
порядке надзора .

Знание:
- особенности судебных стадий уголовного процесса,
виды стадий, их сущность и значение;
- проблемные вопросы рассмотрения уголовного дела
на судебных стадиях уголовного процесса;
- новеллы казахстанского уголовно-процессуального
законодательства на судебных стадиях рассмотрения
уголовного дела;
Умение:
- толковать нормативно-правовой материал,
изложенный в Уголовно-процессуальном кодексе
Республики Казахстан, других законодательных и
иных нормативных правовых актах по рассмотрению
уголовного дела на судебных стадиях;
- находить законодательные и иные материалы,
помогающие принимать правильные решения по
вопросам, возникающим в уголовно-процессуальной
практике при отправлении судопроизводства;
Навыки:
- ориентирования в дискуссионных вопросах
судебного производства в уголовном процессе;
- применения правовых норм при рассмотрении
уголовного дела на судебных стадиях;
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М.С 1.2 Теория и
практика применения
уголовнопроцессуального
законодательства

қазақша

ММ 1.2 Қылмыстықпроцестік заңдарды
қолданудың теориясы
мен тәжірибесі

eng

Problem questions of
the judicial stages of
criminal procedure

Производство по
делам с участием
присяжных
заседателей

русский

МS 1.2 Theory and
practice of application
of criminal judicial
statute
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Prerequisites: Theory of the state and right;
Criminal judicial right for Republic of
Kazakhstan; Theory of judicial proofs;
Criminalistics; Judicial expertlogy essential
Post-elements: Productive practice,
Experimental research work, Registration and
defence of master's degree project

Aim: Forming for маgister of knowledge about the features of realization of criminal procedure in the
judicial stages in accordance with a judicial legislation.
Table of contents : the basic conceptual and debatable questions of the judicial stages of criminal
procedure are Examined, short stories of the Kazakhstan criminal judicial statute on the judicial stages,
feature of application of legal norms at consideration of criminal case in the courts of first, appellate and
appeal instances, consideration of criminal cases in order of supervision .

Knowledge: are features of the judicial stages of criminal
procedure, types of the stages, their essence and value; are
problem questions of consideration of criminal case on the
judicial stages of criminal procedure; are short stories of the
Kazakhstan criminal judicial statute on the judicial stages of
consideration of criminal case;
Ability: - to interpret normative the legal material
expounded in Criminal code of practice of Republic of
Kazakhstan, other legislative and another normative legal
acts on consideration of criminal case on the judicial stages;
- to find legislative and another materials, helping to accept
correct decisions on questions arising up in criminal to
judicial practice at sending of rule-making;
Skills: - orientation in the debatable questions of the court
proceeding in criminal procedure; are applications of legal
norms at consideration of criminal case on the judicial
stages; are draftings of judicial documents accompanying
the court proceeding on criminal one

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы; Жедел-іздестіру қызметінің
теориясы; Қазақстан Республикасының
қылмыстық-процестік құқығы; Сот
экспертологиясы.
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе;
Тәжірибелік-зерттеу жұмыстары, Магистрлік
жобаны рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: Магистранттарда алқабилердің қатысуымен болатын істер өндірісінің ерекшеліктері,
оларды қараудағы процестік заң нормаларын жүзеге асырудың өзекті мәселелері жөнінде жүйелі
ұғымдарды қалыптастыру.
Мазмұны: Қылмыстық сот өндірісінің қатысышылары құқықтық статусы және сот әділдігі
әдістемелік негіздерін теориялық зерттеу, сонымен қатар сот реформасы жағдайында қылмыстық
сот

Білімі: Алқабилердің қатысумен қарастырылатын
қылмыстық істер сот өндірісін реттейтін құқық
нормалары; қылмыстық процестің сот саталарында
қылмыстық істі қарастырудың өзекті мәселелері;
алқабилердің қатысумен қаралатын қылмыстық
істердің процестік тәртібі;
Біліктілігі: алқабилер сот өндірісін реттейтін
қолданыстағы заңдарда еркін бағдарлау; нақты
жағдайларға қылмыстық-процестік құқық нормаларын
дұрыс қолдануға мүмкіндіңк беретін заңдар мен өзге
де материалдарды табу;
Дағдысы: алқабилер қатысуымен қаралатын сот
өндірісінің даулы мәселелерінде өз көзқарасын
анықтау; айыпталушының алқабилер сотына
конституциялық құқығын жүзеге асыру бойынша
процестік әрекеттер жүргізу, сонымен қатар осы
әрекеттерді дұрыс рәсімдеу.

Преквизиты: Теория государства и права;
Конституционное право Республики
Казахстан; Уголовно-процессуальное право
Республики Казахстан; Теория судебных
доказательств.
Постреквизиты: Производственная
практика, Экспериментальноисследовательская работа, Оформление и
защита магистерского проекта

Цель: Формирование у магистрантов систматизированного знания об особенностях производства
по делам с участием присяжных заседателей, проблемных вопросах реализации норм
процессуального законодательства при их рассмотрении.
Содержание: Рассматриваются основные концептуальные и дискуссионные вопросы путем
теоретического изучения методологических основ правосудия и правового статуса участников
уголовного судопроизводства, а также путем совершенствования практических навыков
применения норм уголовно-процессуального права подготовить специалиста высшей
квалификации, способного осуществлять уголовное судопроизводство в условиях судебной
реформы.

Знание:
- нормы права, регламентирующие судебное
производство по уголовным делам, рассматриваемым
судом присяжных;
- проблемные вопросы рассмотрения уголовного дела
на судебных стадиях уголовного процесса;
- процессуальный порядок рассмотрения уголовных
дел с участием присяжных заседателей;
Умение:
- свободно ориентироваться в действующем
законодательстве, регламентирующем производство в
суде присяжных;
- находить законодательные и иные материалы,
помогающие правильно применять нормы уголовнопроцессуального права к конкретным жизненным
ситуациям;
Навыки:
- определения собственной позиции в дискуссионных
вопросах судебного производства с участием
присяжных заседателей;
- проведении процессуальных действий по реализации
конституционного права обвиняемого на суд
присяжных, а также правильного оформления
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Prerequisites: Theory of the state and right;
Constitutional right for Republic of Kazakhstan;
Criminal judicial right for Republic of
Kazakhstan; Theory of judicial proofs. Essential
Post-elements: Productive practice,
Experimental research work, Registration and
defence of master's degree project

Aim: Forming for маgister of the systematized knowledge about the features of production in matters with
participation oath assessors, problem questions of realization of norms of judicial legislation at their
consideration.
Table of contents : basic conceptual and debatable questions are Examined by the theoretical study of
methodological bases of justice and legal status of participants of criminal trial, and also by perfection of
practical skills of application of norms of criminal judicial law to prepare the specialist of higher
qualification, able to carry out a criminal trial in the conditions of judicial reform.

Knowledge: are norms rights, regulating the court
proceeding on the criminal cases examined by the court of
jurors; are problem questions of consideration of criminal
case on the judicial stages of criminal procedure; it is a
judicial order of consideration of criminal cases with
participation oath assessors;
Ability: - freely oriented in a current legislation, regulating
a production in the court of jurors; - to find legislative and
another materials helping it is correct to apply the norms of
criminal judicial law to the certain vital situations;
Skills: are determinations of own position in the debatable
questions of the court proceeding with participation oath
assessors; - realization of the judicial operating under
realization of constitutional right for a defendant on the
court of jurors, and also correct registration of results of
these actions;

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы; Жедел-іздестіру қызметінің
теориясы; Қазақстан Республикасының
қылмыстық-процестік құқығы; Сот
экспертологиясы.
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе;
Тәжірибелік-зерттеу жұмыстары, Магистрлік
жобаны рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: Қылмыстық сот өндірісінде арнайы ғылыми білімдерді пайдаланып, сот
сараптамасының теориялық және тәжірибелік даму аспектілерінің мәселелерін ұғынуды
қалыптастыру.
Мазмұны: Сот сараптамасын тағайындаудың процессуалдық тәртібін реттейтін, қылмыстықпроцестік және азаматтық процестік құқық институтттарының мен нақты нормаларын, сот
сараптамасы ғылымының қазіргі жағдайы, сот сараптамасы өндірісі мен ұйымдастырудың
криминалистикалық теориясы, тактикасы мен әдістемесі қарастырылады.

Білімі: сот сараптамасының тәжірибелік
аспектілерінің спецификасы мен сот сараптамасы
теориясының қазіргі өзекті мәселелері; сот
сараптамасын тағайындау мен оның нәтижелерін
бағалауға материалдар дайындаудағы білімін
қылмыстың оқиғасы мән-жайларын сот
сараптамасының дәлелдеудегі мүмкіндіктері.
Біліктілігі: сот сараптамасы мен оның нәтижелерін
бағалау үшін жиналған материалдардың қатыстылығы,
жол берілетіндігі, объективтілігін талдау;
Дағдысы: сот сараптамасына материалдарды
дайындау, сот сараптамасы мәселесі мен міндетін
қалыптастыру, эксперттің қорытындысын талдау мен
бағалау.
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Пререквизиты: Уголовно-процессуальное
право Республики Казахстан; Теория
судебных доказательств; Криминалистика,
Судебная экспертология
Постреквизиты: Производственная
практика, Экспериментальноисследовательская работа, Оформление и
защита магистерского проекта

Цель: Формирование понимания проблемных аспектов теоретичского и практического развития
судебной экспертизы, применения специальных научных знаний в уголовном гсудопроизводстве.
Содержание: Рассматриваются современное состояние науки судебной экспертологии,
конкретные нормы и институты уголовно-процессуального и гражданского процессуального
права, регулирующие процессуальный порядок назначения судебных экспертиз, а также
криминалистическая теория, тактика и методика организации и производства судебных экспертиз.

Знание:
основные современные дискуссионные вопросы
теории судебной экспертизы и специфику
практических аспектов судебной экспертизы;
возможности судебной экспертизы в доказывании
отдельных обстоятельств события преступления
навыки подготовки материалов для назначения и
производства судебной экспертизы и ее оценки
результатов;
Умение:
анализировать относимость, допустимость,
объективность собранного материала для судебной
экспертизы и ее результатов;
Навыки:
подготовки материалов для судебной экспертизы,
формулирование вопросов и задач экспертизы, анализа
и оценки заключения эксперта.

Prerequisites: the Criminal judicial right for
Republic of Kazakhstan; Theory of judicial
proofs; Criminalistics Judicial expertlolgy
essential
Post-elements : Productive practice,
Experimental research work, Registration and
defence of master's degree project

Aim: Forming of understanding of problem aspects of theoretical and practical development of judicial
examination, applications of the special scientific knowledge in a criminal trial.
Table of contents : the modern state of science of judicial экспертологии, certain norms and institutes of
criminal judicial and civil judicial law, regulative a judicial order setting of judicial examinations, and also
criminalistics theory, tactics and methodology of organization and production of judicial examinations, is
Examined. The modern state of science of judicial экспертологии, certain norms and institutes of criminal
judicial and civil judicial law, regulative a judicial order setting of judicial examinations, and also
criminalistics theory, tactics and methodology of organization and production of judicial examinations, is
examined.

Knowledge: basic modern debatable questions of theory of
judicial examination and specific of practical aspects of
judicial examination; possibilities of judicial examination in
proving of separate circumstances of event of crime skills
of preparation of materials for setting and production of
judicial examination and her estimation of results;
Ability: to analyse taken, admission, objectivity of the
collected material for judicial examination and her results;
Skills: preparations of materials for judicial examination,
formulation of questions and tasks of examination, analysis
and estimation of conclusion of expert.

Пререквизиттер: Қазақстан
Республикасының қылмыстық-процестік
құқығы; Сот дәлелдеу теориясы;
Криминалистика; Сот сараптамасы.
Постреквизиттер: Өндірісітік тәжірибе,
Тәжірибелік-зерттеу жұмысы, Магистрлік
жобаны рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: Магистранттарда қылмыстық процестегі дәлелдеудің маңызы, құрылымының жіктелуі,
пәні мен дәлелдеудегі шегі туралы ұғымдарды қалыптастыру.
Мазмұны: Дәлелдемелдерді табу, бекіту, жинау, бағалау мен пайдалану сатыларының қылмыстық
істер бойынша дәлелдеу мәселелері, қылмыстық процестің сотқа дейінгі және сот сатыларында
дәлелдеуді жүзеге асыру, дәлелдемелерді бағалаудағы даулы мәселелер, дәлелдемелер қайнар
көздерінің өзекті мәселелер қарастырылады.

Білімі: дәлелдемелермен жұмыс жасауды құқықтық
реттеу; дәлелдемелердің түрі мен мазмұны;
қылмыстық істер бойыша дәлелдеуге жататын мәнжайлар; дәлелдеу процесінде жедел-іздестіру
шараларының нәтижелерін заңдастыру мен пайдалану
мәселелері, дәлелдеудің ішкі құрылымы;
Біліктілігі: қылмыстық істер бойынша дәлелдеу шегін
анықтау; қылмыстық істер бойынша айыптау мен
қорғау тараптары дәлелдемелерді жүйесін
қалыптастыру.
Дағдысы: қылмыстық процестің әртүрлі сатыларында
қылмыстық іс бойынша дәлеледеу.

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное
право Республики Казахстан; Теория
судебных доказательств; Криминалистика;
Судебная экспертология
Постреквизиты: Производственная
практика, Экспериментальноисследовательская работа, Оформление и
защита магистерского проекта

Цель: Формирование у магистрантов понимания сущности доказательств в уголовном процессе,
классификации их свойств, предмета и пределов доказывания.
Содержание: Рассматриваются проблемные вопросы доказывания по уголовным делам на этапах
обнаружения, фиксации, собирания, исследования, оценки и использования доказательств,
осуществление доказывания на досудебных и судебных стадиях уголовного процесса, спорные
вопросы оценки доказательств, свойства доказательств, источников доказательств, проблемы
использованию преюдициальных и презюмируемых фактов.

Знание:
правовую регламентацию работы с доказательствами;
виды и содержание доказательств; обстоятельства,
подлежащие доказыванию по уголовным делам;
внутреннюю, познавательную структуру доказывания,
а также значение доказательств в уголовном процессе,
проблемы использования и легализации результатов
оперативно-розыскных мероприятий в процессе
доказывания;
Умение:
- определять пределы доказывания по уголовным
делам;
формулировать систему доказательств по уголовному
делу, как со стороны защиты, так и со стороны
обвинения;
- обосновывать наличие или отсутствие оснований для
признания оспариваемого доказательства
недопустимым (допустимым);
- решать юридические проблемы, возникающие в
процессе доказывания при производстве по
уголовному делу;
Навыки:
доказыванию по уголовным делам на различных
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Aim: Forming for маgister of understanding of essence of proofs in criminal procedure, classification of
their properties, object and limits of proving.
Table of
contents : the problem questions of proving are Examined on criminal cases on the stages of discovery,
fixing, collecting, research, estimation and use of proofs, realization of proving on the pre-trial and judicial
stages of criminal procedure, vexed questions of estimation of proofs, property of proofs, sources of proofs,
problems to the use of facts.

Knowledge: legal regulation of work with proofs; kinds
and maintenance of proofs; circumstances subject to
proving on criminal cases; underlying, cognitive structure
of proving, and also value of proofs in criminal procedure,
problem of the use and legalization of results of
оперативныхрозыскных events in the process of proving;
Ability: - to determine the limits of proving on criminal
cases; to formulate the system of proofs in criminal
business, both from the side of defence and from the side of
prosecution; - to ground a presence or absence of grounds
for confession of the contested proof impermissible
(possible); - to work out legal problems arising up in the
process of proving at a production in criminal business
Skills: to proving on criminal cases on the different stages
of criminal procedure.

