ММ 1 Жоғарғы
Жоғарғы мектепте
мектепте заң пәндерін
қылмыстық-процестік
оқытуды құқықтық
пәндерді оқыту
талдау және
әдістемесі
әдістемесі

МС 1 Методология
правового анализа и
методика
преподавания
юридических
дисциплин в высшей
школе

Методология
преподавания
уголовнопроцессуальных
дисциплин высшей
школе

4

5

6

7

БП/ТК

БД/КВ

MPGPDV
Sh 5302

MPGPDV
Sh 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/СӚ
ЖОБ/СӚЖ
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: Философия, Әлеуметтану,
Мемлекет және құқық теориясы
Постреквизиттер: Зерттеу тәжірибесі,
Педагогикалық тәжірибе, Магистранттың
ғылыми зерттеу жұмысы

Мақсаты: Магистранттарда қылмыстық-процестік цикл пәндерін оқытудың әдістері, қылмыстық
сот ӛндірісінің курсының тәсілдерін мен әдістемелік бағыттарын игеруін қалыптастыру.
Мазмұны: Білім беру процесінің тиімділігін арттыру мақсатында қылмыстық-процестік пәндерді
оқытудың теориялық және әдістемелік негіздерін оқып, оны тәжірибеде бекіту. Жоғарғы оқу
орындарында заң ғылымдарын оқыту әдістемесінде пайдаланылатын категориялар мен түсініктер;
жоғарғы оқу орындарының түлектерінің компетенцияларын тәрбиелеу мен бақылау, оқытудың
әдістері бойынша маңызды қазіргі ғылыми зерттеулердің мазмұны.

Пререквизиты: Философия; Социология;
Теория государства и права;
Постреквизиты: Исследовательская
практика, Педагогическая практика, НИРМ

Цель: Формирование у магистрантов знаний методики преподавания дисциплин уголовнопроцессуального цикла, навыков освоения методических подходов и приемов при изучении
курсов уголовного судопроизводства.
Содержание: изучает теоретические и методологические основы методики преподавания
уголовно-процессуальных дисциплин и закрепление их на практике, в целях повышения
эффективности и качества процесса обучения. Категории и понятия, используемые в методике
преподавания юридических наук в вузе; содержание наиболее значимых современных научных
исследований по методикам обучения, воспитания и контроля за компетенциями выпускников
вузов;

Білімі: құқық ғылымының даму заңдылықтары,
маңызы, мазмұны мен мақсат, міндеттері, мемлекет
және құқық теориясының категориялық аппараты;
жоғарғы оқу орынында заң ғылымдарын оқыту
әдістемесі пайдаланылатын категриялар мен
ұғымыдар; жоғарғы оқу орындарының түлектерінің
біліктілігін тәрбиелеу мен бақылау, оқыту әдістемесі
маңыздықазіргі ғылыми зерттеулердің мазмұны;
Біліктілігі: оқытылатын пәндердің құқықтық
тәжірибемен ұғымдық аппараттарын сәйкестендіру;
мемлекет және құқықтың теориялық мәселелері
туралы нормативтік және ғылыми мәліметтерді
жүйелеу мен тізбектеу; оқу-тәрбиелік процесінде заң
пәндерін оқытудың әдістемісін кәсіби пайдалану;
студенттерді оқыту мен тәрбиелдеуде әдістерін
пайдалану;
Дағдысы: мемлекет және құқық теориясы
саласындағы мәселелерді ғылыми мәнін анықтау;
дәрістер, семинар мен басқа да тәжірибелік сабақтар
үшін оқу материалдарын таңдау мен құрастыру;
дәрістер, семинар мен басқа да тәжірибелік
сабақтарды жүргізу; оқу материалын таңдау әдістерін
пайдалану нәтижелерін талдау.
Знание:
сущность и содержание, цели и задачи,
закономерности развития правовой науки, практику
реализации норм права
историю, категориальный аппарат теории государства
и права;
категории и понятия, используемые в методике
преподавания юридических наук в вузе;
содержание наиболее значимых современных научных
исследований по методикам обучения, воспитания и
контроля за компетенциями выпускников вузов;
уметь:
соотносить понятийный аппарат изучаемых
дисциплин с правовой практикой;
применять методы и методологию правового анализа;
интерпретировать и систематизировать нормативную
и научную информацию о теоретических проблемах
государства и права;
профессионально использовать методику
преподавания юридических наук в учебновоспитательном процессе;
использовать различные виды методик для обучения и
воспитания студентов;

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

2

2

МС 1 Методология
правового анализа и
методика
преподавания
юридических
дисциплин в высшей
школе

Юридическая
педагогика в высшей
школе

english

ММ 1 Жоғарғы
мектепте заң пәндерін
Жоғарғы мектепте заң
оқытуды құқықтық
педагогикасы
талдау және
әдістемесі

BD/CCh

MPGPDV
Sh 5302

3

2/0/1/3/3

2

қазақша

Methodology of
teaching of criminal
judicial disciplines
higher school

БП/ТК

JPVSh
5303

3

2/0/1/3/3

2

русский

МS 1 Methodology of
legal analysis and
methodology of
teaching of legal
disciplines are at higher
school

БД/КВ

JPVSh
5303

3

2/0/1/3/3

2

Prerequisites: Philosophy; Sociology; Theory of
the state and right; Essential Post-elements:
Research practice, Pedagogical practice,
Scientifically research work of master's degree

Aim: Forming for магистрантов of knowledge of methodology of teaching of disciplines of criminal
judicial cycle, skills of mastering of methodical approaches and receptions.
Able of contents : studies theoretical and methodological bases of methodology of teaching of criminal
judicial disciplines and fixing of them in practice, for the increase of efficiency and quality of process of
educating. Categories and concepts, used in methodology of teaching of legal sciences in institution of
higher learning; table of contents of the most meaningful modern scientific researches on methodologies of
educating, education and control after the competenses of graduating students of institutions of higher
learning;

Пререквизиты: Философия, Социология,
Терия государства и права, Конституционное
право Республика Казахстан,
Административное право Республика
Казахстан, Уголовное право Республика
Казахстан, Гражданское право Республика
Казахстан, Граждансоке процессуальное
право Республика Казахстан, Уголовнопроцессуальное право Республика Казахстан
Постреквизиты: Исследовательская
практика, Педагогическая практика, НИРМ

Цель: Формирование у магистрантов представлений об особенностях юридико-педагогического
Знание:
особенности правовых дисциплин, как предмета
знания и их использовании в обучении праву.
обучения, специфику преподавания различных
Содержание: В курсе лекций рассматриваются исторические аспекты развития юридикоотраслей права; содержание, методы, формы и
педагогического знания и его использования в обществе и органах правопорядка, разработка
методологии и методики юридико-педагогического познания, создание научной картины юридико- средства обучения дисциплинам юриспруденции;
современные образовательные технологии и методики
педагогической действи¬тельности, присущей правовой сфере общества, совокупность
в области правового образования
методических приемов, средств обучения праву, формирования умений и навыков поведения в
организацию, подготовку и проведение занятий по
правовой сфере.
правовым дисциплинам; основы и особенности
организации научно-исследовательской деятельности
студентов и слушателей учреждений различного
уровня профессионального образования;
Умение: ставить цель преподавания конкретной темы
из курса любой изучаемой дисциплины по
направлению юриспруденция; эффективно
использовать различные методы (методики) обучения
праву при проведении занятий с различными
категориями обучающихся; применять технические и
современные информационные средства при обучении
праву;
организовывать и анализировать свою педагогическую
деятельность;
Навыками: системного подхода в преподавании

Knowledge: essence and maintenance, aims and tasks,
conformities to law of development of legal science,
practice of realization of norms of right history, category
vehicle of theory of the state and right; categories and
concepts, used in methodology of teaching of legal sciences
in institution of higher learning; table of contents of the
most meaningful modern scientific researches on
methodologies of educating, education and control after the
competenses of graduating students of institutions of higher
learning;
Able: to correlate the concept vehicle of the studied
disciplines with legal practice; to apply methods and
methodology of legal analysis; to interpret and systematize
normative and scientific information about the theoretical
problems of the state and right; professionally to use
methodology of teaching of legal sciences in an educational
educator process; to use the different types of
methodologies for educating and education of students;
Skills: exposures of scientific essence of problems in area
of theory of the state and right; selection and constructing of
educational material for lectures a seminar and other types
of practical employments; realizations of lectures a seminar
and other types of practical employments; analysis of
Пререквизиттер: Философия, Әлеуметтану, Мақсаты: Магистранттарда заң-педагогикалық білімнің ерекшеліктерін туралы ұығымдарын
Білімі: құқық салаларының әртүрлі оқыту
Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан қалыптастыру мен құқықты оқытуда пайдалану.
спецификасы ретінде құқықтық пән ерекшеліетері;
Республикасы Конституциялық
заң пәндеріне оқытудың мазмұны, әдістері мен
Мазмұны: Дәрістер курсында заң-педагогикалық білімнің даму тарихи аспектілерін қоғам мен
құқығы,Қазақстан Республикасы әкімшілік құқықтық тәртіп органдарында пайдалану, заң-педагогикалық сана әдістері мен әдістерін әзірлеу, нысандары; құқықтық пәндер бойынша құқық
құқығы,Қазақстан Республикасықылмыстық қоғамның құқық саласына тән заң-педагогикалық шынайылығының ғылыми кӛрінісін жасау,
саласында білім берудің қазіргі білім технологиялары
құқығы, Қазақстан Республикасы азаматтық құқыққа оқытудың әдістемелік құралдары жиынтығы, құқық саласында дағдылар мен біліктілігін мен әдістемесі; кәсіби білімнің әртүрлі
іс жүргізу құқығы, Қазақстан Республикасы қалыптастыру.
мекемелеріндегі тыңдаушылар мен студенттердің
қылмыстық іс жүргізу құқығы
ғылыми-зерттеу қызметінің негіздері мен
Постреквизиттер: Зерттеу тәжірибесі,
ерекшеліктері;
Педагогикалық тәжірибе, Магистранттың
Біліктілігі: заң бағыты бойынша оқытылатын
ғылыми зерттеу жұмысы
пәндердің курсынан нақты тақырыпты оқытуда мақсат
қою; білім алушылардың әртүрлі категорияларына
құқықты оқыту әртүрлі әдістерін тиімді оқыту;
құқыққа оқытуда техникалық және қазіргі мәліметтік
құралдарды қолдану; ӛз педагогикалық қызметін
ұйымдастыру мен талдау.
Дағдысы: заң пәндерін оқытуға жүйелі түрде бағыт;
дәріс және тәжірибелік сабақтарға материалдарын
дайындау; білім беруде біліктілікті болу; оқытуда
қазіргі заманғы әдістер мен білім беру
бағдарламаларын пайдалану; құқық пәндерін оқытуда
білім алушының ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру

Жедел-іздестіру
қызметінің ӛзекті
мәселелері

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

english

ММ 1.1 Қылмыстық
іс бойынша сотқа
дейінгі ӛндірістің
ӛзекті мәселелері мен
құқықтық талдаудың
әдістемесі

BD/CCh

JPVSh
5303

3

2/0/1/3/3

2

қазақша

Legal pedagogics is at
higher school

БП/ТК

APORD
5302

3

2/0/1/3/3

1

русский

МS 1 Methodology of
legal analysis and
methodology of
teaching of legal
disciplines are at higher
school

БД/КВ

APORD
5302

3

2/0/1/3/3

1

Prerequisites: Philosophy, Sociology, Терия of
the state and right, Constitutional right,
Administrative law, Criminal law, Civil law,
Граждансоке judicial right, Criminal judicial
law essential
Post-elements: Research practice, Pedagogical
practice, Advanced research study of
магистранта

Aim: Forming at the master's degree of ideas about features is legal pedagogical knowledge and their use
in educating to the right.
Table of contents : In a course lectures the historical aspects of development are examined legal
pedagogical knowledge and his use in society and organs of law and order, development of methodology
and methodology of legal pedagogical cognition, creation of scientific picture legal to pedagogical reality,
inherent legal sphere of society, totality of methodical receptions, facilities of educating to the right,
forming of abilities and skills of behavior in a legal sphere.

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.

Knowledge: feature of legal disciplines, as article of
educating, specific of teaching of the different fields of law;
table of contents, methods, forms and facilities of educating
to disciplines of jurisprudence; modern educational
technologies and methodologies in area of legal education
organization, preparation and realization of employments
on legal disciplines; bases and features of organization of
research activity of students and listeners of establishments
of different level of trade education;
Ability: to put the aim of teaching of certain theme from
the course of any studied discipline to direction
jurisprudence; effectively to use the different methods
(methodologies) of educating to the right for realization of
reading with the different categories of student; to apply
technical and modern informative equipments at educating
to the right; to organize and analyse the pedagogical
activity;
Skills: approach of the systems in teaching of disciplines
jurisprudence; preparations of materials for lecture and
practical employments; competent approach in education;
uses of modern methods of educating and modern
educational technologies; organizations of independent
work of student at a study legal disciplines;
Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
Мақсаты: Магистранттарда ҚР жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырудағы ӛзекті мәселелері,
Білімі: жедел-іздестіру қызметінің құқықтық
теориясы; Қазақстан Республикасының
ЖІШ ӛткізудің тактикалық әдістері мен құқықтық реттелеуі жӛнінде жүйелі ұғымдарды
негіздері, мақсаты мен қағидалары; ЖІҚ жүзеге
қылмыстық құқығы; Жедел-іздестіру
қалыптастыру.
асыруға құқық берілген субъектілер; заңда
қызметінің теориясы; Қазақстан
қарастырылған ЖІШ түрлері, оларды жүргізудің
Мазмұны: Құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтің жедел-іздестіру жұмысының
Республикасының қылмыстық-процестік
мазмұны, негіздері, шарттары мен тәртібі; ЖІҚ
әлеуметтік маңызды түрі ретінде ғылыми негізделген кӛзқарастар: ЖІҚ түсінігі, міндеттері,
құқығы; Сот дәлелдеу теориясы.
қағидалары мен құқықтық негіздері; Жедел-іздестіру қызметінің құқықтық негізі; жедел-іздестіру нәтижелерін қылмыстық элементтері бар қылмысқа
қарсы тұру саласындағы жедел бӛлімдердің алдында
Постреквизиттер: Ӛндірістік тәжірибе;
шараларының түсінігі, оларды жүргізудің негіздері мен шарттары; жедел-іздестіру қызметін
Тәжірибелік-зерттеу жұмыстары, Магистрлік жүзеге асыратын органдар; ЖІҚ жүзеге асыратын органдарға жәрдемдесу; жедел-іздестіру
тұрған міндеттерді шешуде пайдалану бағыттары;
жобаны рәсімдеу мен қорғау
қызметін мәліметтік қамтамасыз ету; жедел-іздестіру шараларын жүргізуде заңдалылықты
Біліктілігі: Алынған теориялық база мен нормативтік
қамтамасыз ету; жедел-іздестіру шараларын сипаттау мен дәлелдеу; жеке жедел-іздестіру
материалдарды пайдалана отырып, теориялық және
шараларының ӛндіріс тактикасы.
тәжірибелік мәселелерді анықтау мен шешу; жеделіздестіру қызметі саласында туындайтын нақты
ситуациялық жағдайларды шешуде нормативтікқұқықтық актілерді қолдану; жедел-іздестіру
қызметіне қатысты заңдардардағы ӛзгерістерді
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.
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.

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

english
қазақша

Тергеу әрекеттері
ӛндірісінің
тәжірибелік
мәселелері

русский

ММ 1.1 Қылмыстық
іс бойынша сотқа
дейінгі ӛндірістің
ӛзекті мәселелері мен
құқықтық талдаудың
әдістемесі
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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: Ӛндірістік тәжірибе;
Тәжірибелік-зерттеу жұмыстары, Магистрлік
жобаны рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: Магистранттарда қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашу мен тергеу процесінде жеке
тергеу әрекеттерінің ӛндірісінде тактикалық әдістер, комбинациялар мен операциялар ӛзекті
мәселелері жӛнінде білімі, біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру.
Мазмұны: Процессуалдық әрекеттер жүйесінде тергеу әрекеттеріне негізделген кӛзқарастар;
қылмыстық-процестік құқықтың тергеу әрекеттерінің институттары ретінде; тергеу әрекеттерінің
тиімділігін кӛтеру мен жетілдіру жүйесі мәселелері.

Білімі: тергеу әрекеттерін құқықтық реттеу, жүйесі
мен процестік тәртібі, тергеу әрекеттерінің ӛндірісі
арқылы дәледемелерді алудың қазіргі мәселелері;
Біліктілігі: тергеу әрекеттері дайындық тәртібін мен
ӛндірісін реттейтін қылмыстық-процестік заң
нормаларын қолдану; жеке тергеу әрекеттері
ӛндірісінде пайда болатын заң мәселелерін шешу.
Дағдысы: тергеу әрекеттері ӛндірісі; қылмыс іздері
мен ӛзге 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

Prerequisites: 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
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МS 1.2 Theory and
practice of application
of criminal judicial
statute

ММ 1.2 Қылмыстықпроцестік заңдарды
қолданудың теориясы
мен тәжірибесі

Theoretical problems
are in judicial
eхpertology

Дәлелдемелерді
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мәселелері
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русский

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

Мақсаты: Қылмыстық сот ӛндірісінде 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 ӛндірісі мен ұйымдастырудың
криминалистикалық теориясы, тактикасы мен әдістемесі қарастырылады.

Білімі: сот сараптамасының тәжірибелік
аспектілерінің спецификасы мен сот сараптамасы
теориясының қазіргі ӛзекті 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.

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: Ӛндірісітік 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
кӛздерінің ӛзекті 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.
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ММ 1.2 Қылмыстықпроцестік заңдарды
қолданудың теориясы
мен тәжірибесі

МС 1.2 Теория и
практика применения
уголовнопроцессуального
законодательства

Қылмыстық
процестегі келісімдік
ӛндіріс

Согласительное
производство в
уголовном процессе

русский
english

Problem questions of
collecting, research and
estimation of proofs

қазақша

МS 1.2 Theory and
practice of application
of criminal judicial
statute

русский

М.С 1.2 Теория и
Проблемные вопросы
практика применения
собирания,
уголовноисследования и
процессуального
оценки доказательств
законодательства

ПД

PD/CCh

БП/ТК

ПД/КВ

PVSIOD
5309

PVSIOD
5309

SPUP
6308

SPUP
6308

3

3

2

2

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

1/0/1/2/2

1/0/1/2/2

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.

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

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.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы, Қазақстан Республикасы
қылмыстық-процестік құқығы.
Постреквизиттер: Зерттеу тәжірибесі,
Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы,
Қылмыстық процестің сот сатыларының
ӛзекті мәселелері, Қылмыстық процестің
қағидаларының қазіргі жүйесі,

Мақсаты: Магистранттарда ҚР қылмыстық процесте кінәні мойындау туралы шарт пен процестік
келісім табиғаты туралы, келісім процедураларын реттейтін заң нормаларын қолдану дағдысы
туралы
ұғымдарды
қалыптастыру.
Мазмұны: Қылмыстық-процестік заңда жаңалық болып табылатын прокурор мен айыпталушы,
айыпталушы мен сотталушының арасында жасалатын процестік келісімді реттейтін қылмыстықпроцестік заң нормаларын қолдану туралы магистранттарды ұғым қалыптастыру.

Білімі: процестік келісімді жасауда сотқа дейінгі
тергеп-тексерудәі ӛзекті мәселелері; процестік
келісімдердің нысандары;
Біліктілігі: қылмыстық-процестік тәжірибесінде
туындайтын процестік келісім жасаудың мәселелері
бойынша дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік беретін
заңдар мен материалдар табу;
Дағдысы:
қылмыстық-процестік құқығында процестік келісім
жасауда туындайтын даулы сұрақтарды бағдарлау;
процестік келісім жасауда құқық нормаларын қолдану
мен сотқа дейінгі тергеп-тексерудегі ынтымақтастық;
қылмыстық процесте процестік келісім жасауда
құжаттарды толтыру.

Пререквизиты: Теория государства и права;
Уголовно-процессуальное право Республики
Казахстан;
Постреквизиты: Исследовательская
практика, НИРМ, Проблемные вопросы
судебных стадий уголовного процесса,
Современная система принципов уголовного
процесса, Проблемы реализации мер
уголовно-процессуального принуждения

Цель: Формирование у магистрантов представлений о природе процессуального соглашения и
сделки о признании вины в уголовном процессе РК, навыков применения норм законодательства,
регламентирующих
согласительные
поцедуры.
Содержание: Рассматриваются вопросы применения норм уголовно-процессуального закона,
регламентирующего процессуальное соглашение, заключаемое между прокурором и
подозреваемым, обвиняемым или подсудимым, и сделку о признании вины, являющихся новацией
в уголовно- процессуальном законодательстве.

Знание: проблемные вопросы досудебного
расследования при заключении процессуального
соглашения ; формы процессуального соглашения;
Умение: находить законодательные и иные
материалы, помогающие принимать правильные
решения по вопросам, возникающим в уголовнопроцессуальной практике при заключении
процессуального соглашения;
Навыки: ориентирования в дискуссионных вопросах
заключения процессуального соглашения в уголовнопроцессуальном праве; применения правовых норм
при заключении процессуального соглашения и
сотрудничестве на досудебном расследовании;
составления процессуальных документов,
сопровождающих процессуальное соглашение в
уголовном процессе;
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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
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.

МС 1.2 Теория и
практика применения
уголовнопроцессуального
законодательства

MS 1.2 Theory and
practice of application
of criminal judicial
statute

Международное
сотрудничество в
сфере уголовного
судопроизводства

International
cooperation in the field
of criminal trial

еnglish
қазақша

Қылмыстық сот
ӛндірісі саласында
халықаралық
ынтымақтастық

русский

ММ 1.2 Қылмыстықпроцестік заңдарды
қолданудың теориясы
мен тәжірибесі

A conciliatory
production is in criminal
procedure

english

MS 1.2 Theory and
practice of application
of criminal judicial
statute

PD/CCh

БП/ТК

ПД/КВ

PD/CCh

SPUP
6308

MSSUS
6309

MSSUS
6309

2

2

2

2
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Prerequisites: Theory of the state and right;
Criminal judicial law of Republic of Kazakhstan;
Essential
Post-elements: Research practice, Advanced
research study of master's degree, Problem
questions of the judicial stages of criminal
procedure, Modern system of principles of
criminal procedure, Problem of realization of
measures of criminal judicial compulsion

Aim: Forming for the master's degree of ideas about nature of judicial agreement and transaction about
confession of guilt in criminal procedure of Republic of Kazakhstan, skills of application of norms of
legislation,
regulating
conciliatory
procedures.
Table of contents : the questions of application of norms of criminal judicial law, regulating the judicial
agreement, concluded between a public prosecutor and suspected, accused or defendant, and transaction,
about confession of guilt, are Examined, being an innovation in a criminal judicial statute.

Knowledge: problem questions of pre-trial investigation at
the conclusion of judicial treaty ; forms of judicial
agreement;
Ability: to find legislative and another materials, helping to
accept correct decisions on questions arising up in criminal
judicial practice at the conclusion of judicial treaty;
Skills: orientation in the debatable questions of conclusion
of judicial treaty in a criminal judicial law; applications of
legal norms at the conclusion of judicial treaty and
collaboration on pre-trial investigation; draftings of judicial
documents accompanying a judicial agreement in criminal
procedure;

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы, Халықаралық қылмыстық құқығы,
Қазақстан Республикасы қылмыстықпроцестік құқығы.
Постреквизиттер: Зерттеу тәжірибесі,
Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы,
Сот актілерін орындау мәселелері

Мақсаты:
Магистранттарда
қылмыстық
сот
ӛндірісі
саласында халықаралық
ынтымақтастықтың ӛзекті аспектілерін ұғыну, коллиязияларды шешу дағдысы туралы ұғым
қалыптастыру.
Мазмұны: Қазақстан Республикасы мен басқа да мемлекеттердің құқық қорғау органдарының
ынтымақтастықтың негізгі құқықтық категориялары мен қағидаларын, қылмыстық-процестік
саласында ҚР мен басқа да мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастықтың негігі нысандары
мен түрлерін зерттеу.

Білімі: ғылыми танымның заң типтері; заң
танымының жеке саласы ретінде құқықтанудың
әдістемесі; қылмыстық сот ӛндірісі саласында
халықаралық ынтымақтастықтың теориясы мен
тәжірибесінің мәселелері;
Біліктілігі: қылмыстық-процестік нысандарын
жетілдіру мен даму тенденцияларын талдау; тергеу-сот
тәжірибесі материалдарын жалпылау; қылмыстық сот
ӛндірісі саласында шет елдік заңдарға салыстырмалы
талдау жүргізу;
Дағдысы: қылмыстық-процестік
мәселелер мен олқылықтарды шешу дағдысы,
қылмыстық және қылмыстық-процестік құқық
нормаларын жүзеге асыру.

Пререквизиты: Теория государства и права;
Международное уголовное право; Уголовнопроцессуальное право Республики Казахстан;
Постреквизиты: Исследовательская
практика, НИРМ, Проблемы исполнения
судебных актов

Цель: Формирование у магистрантов понимания проблемных аспектов международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, навыков разрешения возникающих
коллизий.
Содержание: Изучение основных правовых категорий и принципов взаимодействия
правоохранительных органов Республики Казахстан и других государств, основных форм и видов
международного сотрудничества РК и других государств в уголовно-процессуальной сфере,
полномочиями международных правоохранительных организаций, функционирующих на
территории Казахстана.

Знание:
- юридические типы научного познания; методологию
юриспруденции как самостоятельной области
юридического познания;
- проблемы теории и практики международного
сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства;
Умение:
- анализировать тенденции развития и
совершенствования уголовно-процессуальной формы;
- обобщать материалы следственно-судебной
практики;
- проводить сравнительный анализ зарубежного
законодательства в сфере уголовного
судопроизводства;
Навыки:
- навыками разрешения уголовно-процессуальных
проблем и коллизий, реализации норм уголовного и
уголовно-процессуального права.

Prerequisites: Theory of the state and right;
International criminal law; Criminal judicial law
of Republic of Kazakhstan; Essential
Post-elements: Research practice, Scientifically
research work of master's degree, Problem of
execution of judicial act

Aim: Forming for the master's degree of understanding of problem aspects of international cooperation in
the
field
of
criminal
trial,
skills
of
permission
of
nascent
collisions.
Table of contents : Study of basic legal categories and principles of cooperation of law enforcement
authorities of Republic of Kazakhstan and other states, basic forms and types of international cooperation
of Republic of Kazakhstan and other states in criminal to the judicial sphere, by plenary powers of
international law-enforcement organizations functioning on territory of Kazakhstan.

Knowledge: are legal types of scientific cognition;
methodology of jurisprudence as to the independent area of
legal cognition; are problems of theory and practice of
international cooperation in the field of criminal trial;
Ability: - to analyse progress and perfection of criminal
judicial form trends; - to summarize materials of
inquisitional judicial practice; - to conduct the comparative
analysis of foreign legislation in the field of criminal trial;
Skills: - by skills of permission criminal judicial problems
and collisions, realization of norms of criminal and criminal
judicial law.
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MS 1.2 Theory and
practice of application
of criminal judicial
statute

Problem questions of
judicial status of
participants of criminal
procedure

қазақша
русский

МС 1.2 Теория и
Проблемные вопросы
практика применения
процессуального
уголовностатуса участников
процессуального
уголовного процесса
законодательства

english

ММ 1.2 Қылмыстық- Қылмыстық процестің
процестік заңдарды
қатысушыларының
қолданудың теориясы процестік статусының
мен тәжірибесі
ӛзекті мәселелері
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Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы, Қазақстан Республикасы
қылмыстық құқығы, Қазақстан
Республикасы қылмыстық-процестік
құқығы, Сот дәлелдеу теориясы.
Постреквизиттер: Зерттеу тәжірибесі,
Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы,
Сот актілерін орындау мәселелері

Мақсаты: Магистранттарда ҚР ҚПК нормаларына сәйкес қылмыстық процесс
қатысушыларының қылмыстық-процестік қатынастарын реттеу ӛзекті мәселелерін, құқықтағы
кемшіліктер, нормалардағы коллизия туралы түсінігінің болуы.
Мазмұны:
Магистранттарда қылмыстық-процестің қатысушыларының әртүрлі категорияларын құқықтық
жағдайы қылмыстық процестің теориясы мен тәжірибесі кӛзқарасы тарапынан даулы мәселелері,
қылмыстық процесс процестік статусын реттейтін қазақстандық қылмыстық-процестік заң
жаңалықтары қарастырылады.

Білімі: қылмыстық процестің қатысушыларының
құқықтық статусын анықтауда қылмыстық-процестік
құқық нормалары; қылмыстық процесс
қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін
анықтаудағы қиын ӛзара әркеттестік, нормалардың
коллизиясы, құқықтағы кемшіліктер;
Біліктілігі:
қабылданған шешімдерді дәлелдеу, соның ішінде
мүмкін салдарын алдын-ала кӛре алу; қылмыстық
процесс қатысушыларының құқықтық статуысын
анықтауда құқық қолдану тәжірибесінің дәстүрлі емес
жағдайларын талдау және шешімдердің әртүрлі
нұсқаларын жасау; қылмыстық процестің
қатысушыларының құқықтық статусының құқықтық
мәселелеріне ғылыми зерттеулер жүргізу.
Дағдысы: мәліметті хабарлаудың қазіргі техникалық
құралдарын қолдана отырып, ауызша және жазбаша
ғылыми зерттеу нәтижелерін кӛрсету; білімнің аралас
салаларында мәліметтерді алу мен талдауда жаңа
әдістерін қолдану; қылмыстық процестің
қатысушыларының құқықтары мен міндеттерінің
шеңберін анықтауда құқық қолдану тәжірибесінің
күрделі міндеттерін шешу.

Пререквизиты: Теория государства и права;
Уголовное право Республики Казахстан;
Уголовно-процессуальное право Республики
Казахстан; Теория судебных доказательств;
Постреквизиты: Исследовательская
практика, НИРМ, Проблемы исполнения
судебных актов

Цель: Формирование у магистрантов понимания проблемных вопросов регулирования уголовнопроцессуальных отношений участников уголовноо процесса в соответствии нормами УПК РК,
пробелов
в
праве,
коллизиях
норм.
Содержание: Рассматриваются дискуссионные с точки зрения теории и практики уголовного
процесса вопросы правового положения различных категорий участников уголовного процесса,
новеллы казахстанского уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего
процессуальный статус участников уголовного процесса.

Prerequisites: Theory of the state and right;
Criminal law of Republic of Kazakhstan;
Criminal judicial law of Republic of Kazakhstan;
Theory of judicial proofs; Essential
Post-elements: Research practice, Scientifically
research work of master's degree, Problem of
execution of judicial acts

Aim: Forming for the master's degree of understanding of problem questions of adjusting of criminal
роцессуальных relations of participants of criminal procedure in accordance by norms Criminal judicial
code
of
Republic
of
Kazakhstan,
blanks
in
a
right,
collisions
of
norms.
Table of contents : the debatable are Examined from the point of view of theory and practice of criminal
procedure questions of legal position of different categories of participants of criminal procedure, short
stories of the Kazakhstan criminal judicial statute regulating judicial status of participants of criminal
procedure.

Знание: нормы уголовно-процессуального права при
определении правового статуса участников уголовного
процесса; проблемные ситуации, пробелы в праве,
коллизии норм, сложные взаимодействия при
определении круга прав и обязанностей участников
уголовного процесса;
Умение: аргументировать принятые решения, в том
числе, с учетом возможных последствий, предвидеть
последствия принятых им решений;
анализировать нестандартные ситуации
правоприменительной практики при определении
правового статуса участников уголовного процесса и
вырабатывать различные варианты решений;
проводить научные исследования по правовым
проблемам процессуального статуса участников
уголовного процесса
Навыки: изложения результатов научных
исследований в устной и письменной форме с
использованием современны технических средств
сообщения информации; применения новых методов
получения и анализа информации, в том числе в
смежных областях знаний; решения сложных задач
правоприменительной практики при определении
Knowledge: norms of criminal judicial law at
determination of legal status of participants of criminal
procedure; problem situations, blanks in a right, collisions
of norms, difficult cooperations at determination of circle of
rights and duties of participants of criminal procedure;
Ability: to argue made decision, including, taking into
account possible consequences, to foresee consequences
made decision by him; to analyse the non-standard
situations of правоприменительной practice at
determination of legal status of participants of criminal
procedure and produce the different variants of decisions;
to carry out researches on the legal problems of judicial
status of participants of criminal procedure
Skills: expositions of results of scientific researches in a
verbal and writing form with the use are modern technical
equipments of report of information; applications of new
methods of receipt and analysis of information, including in
the contiguous areas of knowledge; decisions of intricate
problems legal application of practice at determination of
circle of rights and duties of participants of criminal
procedure;
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Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы, Қазақстан Республикасы
Конституциялық құқығы, Қазақстан
Республикасы қылмыстық-процестік
құқығы.
Постреквизиттер: Зерттеу тәжірибесі,
Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы,
Сот актілерін орындау мәселелері.

Мақсаты: Магистарттарда ҚР қылмыстық процестінің қағидалар жүйесі, түсіндіру мен
қолданудың ӛзекті теориялық және тәжірибелік мәселелері туралы ұғымдарды қалыптастыру.
Мазмұны: Қазақстандық қылмыстық процесс қағидаларының әлеуметтік-құқықтық табиғаты мен
жүйесі, қылмыстық-процестік қағидалар жетіспеушілігі, ҚР қылмыстық процесінің қағидалар
жүйесін қалыптастыруға ҚР Конституциясының әсері, қылмыстық-процестік теориясы дамуы мен
қылмыстық процесс қағидаларының тәжірибе қажеттілігіне сәйкестік мәселелері, жаңа
қылмыстық-процестік қағидаларды әзірлеу қарастырылады.

Білімі: ғылыми танымның заң типтері; заң
танымының жеке саласы ретінде құқықтанудың
әдістемесі; қылмыстық сот ӛндірісі саласында
халықаралық ынтымақтастықтың теориясы мен
тәжірибесінің мәселелері;
Біліктілігі: қылмыстық-процестік нысандарын
жетілдіру мен даму тенденцияларын талдау; тергеу-сот
тәжірибесі материалдарын жалпылау; қылмыстық сот
ӛндірісі саласында шет елдік заңдарға салыстырмалы
талдау жүргізу;
Дағдысы: қылмыстық-процестік
мәселелер мен олқылықтарды шешу дағдысы,
қылмыстық және қылмыстық-процестік құқық
нормаларын жүзеге асыру.

Пререквизиты: Теория государства и права;
Конституционное право Республики
Казахстан; Уголовно-процессуальное право
Республики Казахстан;
Постреквизиты: Исследовательская
практика, НИРМ, Проблемы исполнения
судебных актов

Цель:
Формирование у магистратов понимания системы принципов уголовного процесса РК,
проблемных
вопросов
теории
и
практики
их
толкования
и
применния.
Содержание: Рассматривается социально-правовая природа и система принципов казахстанского
уголовного процесса,
социальная ценность уголовно-процессуальных принципов, дефиниция принципа уголовного
процесса, влияние Конституции РК на формирование системы принципов уголовного процесса в
Республике Казахстан, проблема соответствия принципов уголовного процесса потребностям
практики и развития уголовно-процессуальной теории, необходимость разработки новых
уголовно-процессуальных принципов.

Знание: юридические типы научного познания;
методологию юриспруденции как самостоятельной
области юридического познания; проблемы теории и
практики толкования и реализации принципов
уголовного процесса в уголовном судопроизводстве;
Умение: анализировать тенденции развития и
совершенствования уголовно-процессуальных
принципов; обобщать материалы следственносудебной практики; проводить сравнительный анализ
зарубежного законодательства в сфере уголовного
судопроизводства;
Навыки: разрешения уголовно-процессуальных
проблем и коллизий, реализации норм уголовнопроцессуального права для обеспечения принципов
уголовного процесса; к самостоятельному обучению
для постоянного профессионального развития;

Prerequisites: Theory of the state and right;
Constitutional right for Republic of Kazakhstan;
Criminal judicial law of Republic of Kazakhstan;
Essential
Post-elements: Research practice, Scientifically
research work of master's degree, Problem of
execution of judicial acts

Aim: Forming for the master's degree of understanding of the system of principles of criminal procedure of
Republic of Kazakhstan, problem questions of theory and practice of their interpretation and application.
Table of contents : social legal nature and system of principles of Kazakhstan criminal procedure, social
value of criminal judicial principles, definition of principle of criminal procedure are Examined, influence
of Constitution РК on forming of the system of principles of criminal procedure in Republic of Kazakhstan,
problem of accordance of principles of criminal procedure to the necessities of practice and development
of criminal judicial theory, necessity of development of new criminal judicial principles.

Knowledge: legal types of scientific cognition;
methodology of jurisprudence as to the independent area of
legal cognition; problems of theory and practice of
interpretation and realization of principles of criminal
procedure are in a criminal trial;
Ability: to analyse progress and perfection of уголовнопроцессуальных principles trends; to summarize materials
of inquisitional-judicial practice; to conduct the
comparative analysis of foreign legislation in the field of
criminal trial;
Skills: permissions of criminal judicial problems and
collisions, realization of norms of criminal judicial law for
providing of principles of criminal procedure; to the
independent educating for permanent professional
development;

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

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

Білімі: қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі
ӛндірістің ӛзекті мәселелері; сотқа дейінгі тергептексеру ӛндірісінің қылмыстық-процестік заңдардың
жаңа ӛзгерістерін қадағалау; қылмыстық-процестік
құқықтың даулы мәселелерінде бағдарлау мен ӛз ойын
қалыптастыру.
Біліктілігі: ҚР қылмыстық-процестік кодексінде,
басқа да нормативтік-құқықтық заңдарды нормативтікқұқықтық материалдарын игеру,
Дағдысы: сотқа дейінгі ӛндіріс, тергеу әрекеттері,
сотқа дейінгі тергеудің аяқталуы жӛнінде құқық
нормаларын қолдану; қылмыстық іс бойынша сотқа
дейінгі ӛндірістегі процестік құжаттарды жасау.
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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.

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;

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы; Жедел-іздестіру қызметінің
теориясы; Қазақстан Республикасының
қылмыстық-процестік құқығы; Сот дәлелдеу
теориясы.
Постреквизиттер: Ӛндірістік 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 ӛзекті аспектілері
жӛніндегі 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: 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 ӛзгерту бойынша
қылмыстық сот ӛндірісінің қатысушыларының
ӛкілеттіктері.
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
5305

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;

МС 1.3 Проблемные
вопросы уголовного
судопроизводства

МS 1.3 Problem
questions of criminal
trial

Осуществление
особого порядка
уголовного
судопроизводства

Realization of particular
order of criminal trial

english
қазақша

Қылмыстық сот
ӛндірісінің ерекше
тәртібін жүзеге асыру

русский

ММ 1.3 Қылмыстық
сот ӛндірісіндегі
ӛзекті мәелелер

english

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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БП/ТК
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BD/CCh
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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;

Прреквизиттер: Қазақстан
Республикасының Конституциялық құқығы,
Қазақстан Республикасының қылмыстық
құқығы, Қазақстан Республикасының
қылмыстық процестік құқығы, Қылмыстық
процестің қатысушыларының құқықтық
статусының ӛзекті мәселелері
Постреквизиттер: Магистранттың ғылыми
зерттеу жұмысы, мамандық бойынша
кешенді емтихан, магистрлік диссертацияны
рәсімдеу

Мақсаты: Магистранттарда ерекше ӛндіріс саласында қылмыстық істер категориялары бойынша
ӛндіріс ерекшеліктері: кәмелетке толмағандарға қатысты, медициналық сипаттағы мәжбүрлеу
шараларын қолдануға байланысты ұғымды қалыптастыру.
Мазмұны: кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстық істердердің сот ӛндірісінің
ерекшеліктерінің ӛзекті мәселелері, медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану
ерекшеліктерінің тұжырымдамалық мәселелері қарастырылады.

Білімі: кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстық
істердердің сот ӛндірісінің ерекшеліктерінің ӛзекті
мәселелері, медициналық сипаттағы мәжбүрлеу
шараларын қолдану ерекшеліктерінің
тұжырымдамалық мәселелері қарастырылады.
Біліктілігі: ерекше ӛндіріс саласында ҚР ҚПК
нормаларын қолдану мәселелерінде бағдарлау және ӛз
кӛзқарасын құрау;
Дағдысы: ерекше ӛндірістерді реттейтін қазақстандық
және шетелдік заңдарды салыстырмалы-құқықтық
талдау жасау; ерекше ӛндіріс саласында қылмыстықпроцестік заңдарды қолдануға бейім болу.

Пререквизиты: Конституционное право
Республики Казахстан; Уголовное право
Республики Казахстан; Уголовнопроцессуальное право Республики Казахстан;
Проблемные вопросы процессуального
статуса участников уголовного процесса
Постреквизиты: НИРМ, комплексный
экзамен по специальности, оформление и
защита магистерской диссертации

Цель: Формирование у магистрантов понимания особенностей производства по категориям
уголовных дел в сфере особых производств: в отношении несовершеннолетних, при применении
принудительных мер медицинского характера, в отношении отдельных категорий лиц.
Содержание: Рассматриваются концептуальные и дискуссионные вопросы об особенностях
судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и отдельных категорий
лиц; при производстве о применении принудительных мер медицинского характера; по уголовным
проступкам.

Знание:
особенности производства по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних;
особенности производства о применении
принудительных мер медицинского характера;
особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий лиц
Умение:
ориентироваться в дискуссионных вопросах
применения норм УПК РК в сфере особых
производств и уметь формулировать свою позицию;
Навыки:
проведения сравнительно-правового анализа
казахстанского и зарубежного законодательства,
регламентирующего особые производства;
применения уголовно-процессуального
законодательства в данной области и составлять
процессуальные документы;

Prerequisites: the Constitutional right for
Republic of Kazakhstan; Criminal law of
Republic of Kazakhstan; Criminal judicial law of
Republic of Kazakhstan; Problem questions of
judicial status of participants of criminal
procedure are essential
Post-elements: Scientifically research work of
master's degree, complex examination on
speciality, registration and defence of master's
degree dissertation

Aim: Forming for the master's degree of understanding of features of production on the categories of
criminal cases in the field of the special productions: in regard to minor, at application of force measures of
medical character, in regard to the separate categories of persons.
Table of contents : conceptual and debatable questions are Examined about the features of rule-making on
criminal cases in regard to the minor and separate categories of persons; at a production about application
of force measures of medical character; on criminal misconducts.

Knowledge: features of production on criminal cases in
regard to minor one; features of production about
application of force measures of medical character; features
of production on criminal cases in regard to the separate
categories of persons
Ability: oriented in the debatable questions of application
of norms the Criminal judicial code to Republic of
Kazakhstan in the field of the special productions and able
to formulate the position;
Skills: realizations of comparative legal analysis of the
Kazakhstan and foreign legislation regulating the special
productions; applications of criminal judicial statute in this
area and to make judicial documents;
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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

3

3

М.С 1.2 Теория и
практика применения
уголовнопроцессуального
законодательства

Производство по
делам с участием
присяжных
заседателей

МS 1.2 Theory and
practice of application
of criminal judicial
statute

A production is in
matters with
participation oath
assessors

қазақша

БП/ТК

PPDUPZ
5307

3
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Мақсаты: Магистранттарда алқабилердің қатысуымен болатын істер ӛндірісінің ерекшеліктері,
оларды қараудағы процестік заң нормаларын жүзеге асырудың ӛзекті мәселелері жӛнінде жүйелі
ұғымдарды қалыптастыру.
Мазмұны: Қылмыстық сот ӛндірісінің қатысышылары құқықтық статусы және сот әділдігі
әдістемелік негіздерін теориялық зерттеу, сонымен қатар сот реформасы жағдайында қылмыстық
сот

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.

1

русский

Алқабилердің
қатысуымен
қаралатын істердің
ӛндірісі
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english

ММ 1.2 Қылмыстықпроцестік заңдарды
қолданудың теориясы
мен тәжірибесі

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

PD/CCh

PPDUPZ
5307

3
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Білімі: Алқабилердің қатысумен қарастырылатын
қылмыстық істер сот ӛндірісін реттейтін құқық
нормалары; қылмыстық процестің сот саталарында
қылмыстық істі қарастырудың ӛзекті мәселелері;
алқабилердің қатысумен қаралатын қылмыстық
істердің процестік тәртібі;
Біліктілігі: алқабилер сот ӛндірісін реттейтін
қолданыстағы заңдарда еркін бағдарлау; нақты
жағдайларға қылмыстық-процестік құқық нормаларын
дұрыс қолдануға мүмкіндіңк беретін заңдар мен ӛзге
де материалдарды табу;
Дағдысы: алқабилер қатысуымен қаралатын сот
ӛндірісінің даулы мәселелерінде ӛз кӛзқарасын
анықтау; айыпталушының алқабилер сотына
конституциялық құқығын жүзеге асыру бойынша
процестік әрекеттер жүргізу, сонымен қатар осы
әрекеттерді дұрыс рәсімдеу.

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
Prerequisites: Theory of the state and right;
Aim: Forming for маgister of the systematized knowledge about the features of production in matters with Knowledge: are norms rights, regulating the court
Constitutional right for Republic of Kazakhstan; participation oath assessors, problem questions of realization of norms of judicial legislation at their
proceeding on the criminal cases examined by the court of
Criminal judicial right for Republic of
consideration.
jurors; are problem questions of consideration of criminal
Kazakhstan; Theory of judicial proofs. Essential Table of contents : basic conceptual and debatable questions are Examined by the theoretical study of
case on the judicial stages of criminal procedure; it is a
judicial order of consideration of criminal cases with
Post-elements: Productive practice,
methodological bases of justice and legal status of participants of criminal trial, and also by perfection of
participation oath assessors;
Experimental research work, Registration and
practical skills of application of norms of criminal judicial law to prepare the specialist of higher
defence of master's degree project
qualification, able to carry out a criminal trial in the conditions of judicial reform.
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;

МS 1.2 Theory and
practice of application
of criminal judicial
statute

MМ 1.3 Қылмыстық
сот ӛндірісінің ӛзекті
мәселелері

Problem questions of
the judicial stages of
criminal procedure

Сот актілерін орындау
мәселелері

қазақша
русский
english

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

қазақша

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

БП/ТК

ПД/КВ

PD/CCh

БП/ТК

PVSSUP

PVSSUP

PVSSUP

PISA 6316

3

3

3

4

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

2/0/2/4/4

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы; Жедел-іздестіру қызметінің
теориясы; Қазақстан Республикасының
қылмыстық-процестік құқығы; Сот
экспертологиясы.
Постреквизиттер: Ӛндірістік 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
ӛзекті 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 кӛрсетілген
нормативті-құқықтық материалдарды түсіндіру; сот
ӛндірісі барысында қылмыстық-процестік тәжірибеде
пайда болатын мәселелер бойынша дұрыс шешім
қабылдау.
Дағдысы: қылмыстық процестегі сот ӛндірісінің
даулы мәселелерінде бағдарлау; сот сатыларында
қылмыстық істі қарастыруда құқық нормаларын
қолдану; қылмыстық іс бойынша сот ӛндірісіндегі
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 .

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 .

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
Knowledge:
are features
of the judicialвопросах
stages of criminal

Пререквизиттер:Қазақстан Республикасы
қылмыстық-процестік құқығы, Қылмыстық
процестің қатысушыларының процестік
статусының ӛзекті мәселелері.
Постреквизиттер: Магистранттың ғылыми
зерттеу жұмысы, Мамандық бойынша
кешенді емтихан, магистрлік
диссертацияның рәсімдеу және қорғау.

Мақсаты: Магистранттарда сот актілерін орындау сатысында процестік қызмет ерекшеліктері
туралы жүйелі түсінік, сот шешімдерін орындау бойынша ҚР ҚПК нормаларын жүзеге асырудың
ӛзекті мәселелері ұығымдарын қалыптастыру.
Мазмұны: Сот шешімдерін орындаумен
байланысты қылмыстық-процестік қызмет заңдылықтары: соттың үкімдері мен қаулылары; сот
үкімдері мен шешімдерін орындау тәртібі; сот шешімдерін орындау барысында қылмыстықпроцестік заң ережелерін құқық қолданудың ӛзекті мәселелері.

1

1

1

3

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
Білімі: сот актілерін орындау сатыларымен
байланысты қылмыстық-процестік құқықтың негізгі
түсініктері мен категорияларын маңызы мен мазмұны;
сот актілерінің орындау сатысында процестік қызмет
мазмұны мен ерекшеліктері; қабылданатын
шешімдерді орындау түрлері мен негіздері;
Біліктілігі: қылмыстық-процестік категориялар мен
түсініктерді пайдалану; сот актілерін орындауды
қамтамасыз етуде маңызды фактілер мен мәнжайларды талдау; сот шешімдерін орындау бойынша
қылмыстық және қылмыстық-процестік заң
нормаларын қолдану; сот шешімдерін бекітетін
процестік құжаттарды құрастыру;
Дағдысы: сот шешімдерін орындаудағы сот
тәжірибесінде талдау әдісін қолдану; орындауға
жататын сот актілерін - жазбаша процестік
құжаттарды зерттеу.

MM 1.4
Криминалистиканың
мәселелері мен даму
перспективалары

Problems of execution
of judicial acts

Криминалистикалық
тактиканың даму
тенденциялары

русский
english

MS 1.3 Problem
questions of criminal
trial

Проблемы исполнения
судебных актов

қазақша

МС 1.3 Проблемные
вопросы уголовного
судопроизводства

ПД/КВ

PISA 6316

PD/CCh PISA 6316

БП/ТК

TRKT
6317

4

4

4

2/0/2/4/4

2/0/2/4/4

2/0/2/4/4

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное
право Республики Казахстан; Проблемные
вопросы процессуального статуса участников
уголовного процесса;
Постреквизиты: НИРМ, комплексный
экзамен по специальности, оформление и
защита магистерской диссертации

Цель: Формирование у магистрантов системного представления об особенностях
процессуальной деятельности на стадии исполнения судебных актов, проблемных вопросах
реализации норм УПК РК по исполнению судебных решений.
Содержание: Рассматриваются закономерности уголовно-процессуальной деятельности,
связанной с исполнением судебных решений: приговоров и постановлений суда; порядок
обращения к исполнению приговоров и постановлений суда; порядок разрешения вопросов,
связанных с исполнением приговора, проблемные вопросы правоприменения положений уголовнопроцессуального законодательства при исполнении судебных решений

Знание: сущность и содержание основных понятий и
категорий уголовно-процессуального права, связанных
со стадией исполнения судебных актов; содержание и
особенности процессуальной деятельности на стадии
исполнения судебных актов; сущность, виды и
основания исполнения принимаемых решений;
Умение: оперировать уголовно-процессуальными
категориями и понятиями; анализировать факты и
обстоятельства, имеющие значение для обеспечения
исполнения судебных актов; применять нормы
уголовного и уголовно-процессуального
законодательства по исполнению судебных решений;
составлять процессуальные документы, фиксирующие
судебные решения;
Навыки: использования методов анализа судебной
практики исполнения судебных решений; изучения
письменных процессуальных документов – судебных
актов, принимаемых к исполнению;

Prerequisites: the Criminal judicial law of
Republic of Kazakhstan; Problem questions of
judicial status of participants of criminal
procedure; Essential
Post-elements: Advanced research work of
master's degree, complex examination on
speciality, registration and defence of master's
degree dissertation

Aim: Forming for the master's degree of system idea about the features of judicial activity on the stage of
execution of judicial acts, problem questions of realization of norms the Criminal judicial code of Republic
of Kazakhstan on execution of court decisions.
Table of contents : conformities to law of the criminal judicial activity related to execution of court
decisions are Examined: sentences and court ruling; order of address to execution of sentences and court
ruling; order of permission of the questions related to execution of sentence, problem questions of legal
application of positions of criminal judicial statute at execution of court decisions

Knowledge: essence and maintenance of basic concepts
and categories of criminal judicial law, related to the stage
of execution of judicial acts; table of contents and features
of judicial activity on the stage of execution of judicial acts;
essence, kinds and grounds of execution made decision;
Ability: to operate criminal judicial categories and
concepts; to analyse facts and circumstances, mattering for
providing of execution of judicial acts; to apply the norms
of criminal and criminal judicial statute on execution of
court decisions; to make judicial documents fixative court
decisions;
Skills: the uses of methods of analysis of judicial practice
of execution of court decisions; study of writing judicial
documents - judicial acts accepted to execution;

Пререквизиттер: Қазақстан Республикасы
қылмыстық-процестік құқығы,
Криминалистика, Сот экспертологиясының
теориялық мәселелері, Дәлелдемелерді
жинау, зерттеу мен бағалау ӛзекті мәселелері.
Постреквизиттер: Магистранттың ғылыми
зерттеу жұмысы, Мамандық бойынша
кешенді емтихан, магистрлік
диссертацияның рәсімде

Мақсаты: Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді ұйымдастыру мен жоспарлау, жеке тергеу әрекеттерінің
тактикасы, тергеудің тиімділігін арттыру бойынша терең теориялық білімі бар заңгерлерді
дайындау.
Мазмұны: Криминалистикалық тактика пәнінің арақатынасына қатысты, криминалисткалық
тактика әдістемелік ережелерін әзірлеуді жалғастыру мен криминалистиканың дамыту мәселелері;
теориялық және тәжірибелік аспектілерде криминалистикалық тактика ерекшеліктері мен
криминалистикалық тактика құралдарын зерттеу; криминалистикалық тактика іліміндерді талдау
мен жетілдіру; қылмыстылықпен күрес пен сот тәжірибесі тактикасын дамыту, тактикалық
әдістердің жаңа жүйесі мен криминалистикалық тактика жаңа құрылымдық элементтерін
қалыптастыру.

Білімі: криминалистикалық тактиканың теориялық
негіздері, әзірленген криминалистикалық тактикалық
әдістердің маңызы мен жүйесі;
Біліктілігі: криминалистика саласында жаңа
гипотезаларды ұсыну қажеттілігі мен әдістемелік
бағыттарды бағалап, сыни талдау жасау;
нақты жағдайға қатысты қылмыстық істер бойынша
тергеу әрекеттері ӛндірісінде тактикалық әдістерді
пайдалану; тергеу барасында мамандардың кӛмегін
пайдалану;
Дағдысы: тұрақты кәсіби ӛсуі үшін ӛз бетінше оқу;
қылмыстарды толық, жан-жақты ашу мен тергеу
мақсатында криминалистикалық, қылмыстықпроцестік, жедел-іздестіру шараларын тиімді
сәйкестендіріп қолдану.
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MM 1.4
Криминалистиканың
мәселелері мен даму
перспективалары

Progress of
criminalistics tactics
trend

Криминалистикадағы
зерттеудің дәстүрлі
емес бағыттары

русский
english

MS 1.4 Problems and
prospects of
development of
criminalistics

қазақша

МС 1.4 Проблемы и
Тенденция развития
перспективы развития криминалистической
криминалистики
тактики

ПД/КВ

PD/CCh

БП/ТК

TRKT
6317

TRKT
6317

NNIK
6318

4

4

4

2/0/2/4/4

2/0/2/4/4

2/0/2/4/4

Пререквизиты: Уголовно-процессуальное
право Республики Казахстан;
Криминалистика; Теоретические проблемы
судебной экспертологии; Проблемные
вопросы собирания, исследования и оценки
доказательств
Постреквизиты: НИРМ, комплексный
экзамен по специальности, оформление и
защита магистерской диссертации

Цель: Подготовка юристов, имеющих глубокие торетические знания по вопросам организации и
пранирования досудебного расследования, тактики отдельных следственных действий,
повышения эффективности расследования.
Содержание: Рассматриваются вопросы развития криминалистики и продолжение разработки
методологических положений криминалистической тактики, касающиеся соотношения предмета
криминалистической тактики; исследования средств криминалистической тактики и особенностей
криминалистической тактики как в теоретическом, так и в практическом аспектах, анализа и
совершенствования сложившихся учений криминалистической тактики, формирования новых
структурных элементов криминалистической тактики и новых систем тактических приемов,
развития судебной практики тактики и борьбы с преступностью.

Знание: теоретические основы криминалистической
тактики, сущность и систему разработанных
криминалистикой тактических приемов;
Умение: оценивать методологические подходы,
осуществлять их критический анализ и при
необходимости предлагать новые гипотезы в области
криминалистики;
творчески использовать теоретические положения
криминалистики, тактические приемы при
производстве следственных действий по уголовным
делам, применительно к конкретной ситуации;
использовать в ходе следствия помощь специалистов
(экспертов);
Навыки: к самостоятельному обучению для
постоянного профессионального развития;
эффективно сочетать криминалистические и уголовнопроцессуальные средства и оперативно-розыскные
мероприятия в целях полного и всестороннего
раскрытия и расследования преступлений;

Prerequisites: the Criminal judicial law of
Republic of Kazakhstan; Criminalistics;
Theoretical problems of judicial экспертологии;
Problem questions of collecting, research and
estimation of proofs are essential
Post-elements: Scientifically research work of
master's degree, complex examination on
speciality, registration and defence of master's
degree dissertation

Aim: Preparation of lawyers, having thorough theoretical knowledge on questions of organization and
planning of pre-trial investigation, tactics of separate inquisitional actions, increase of efficiency of
investigation.
Table of contents : the questions of development of criminalistics and continuation are Examined
developments of methodological positions of criminalistics tactics, touching correlation of the article of
criminalistics tactics; research of facilities of criminalistics tactics and features of criminalistics tactics both
in theoretical and in practical aspects, analysis and perfection of the folded manoeuvres of criminalistics
tactics, forming of new structural elements of criminalistics tactics and new systems of tactical receptions,
development of judicial practice of tactics and fight against criminality.

Knowledge: theoretical bases of criminalistics tactics,
essence and system of the tactical receptions worked out by
criminalistics;
Ability: to estimate methodological approaches, carry out
their walkthrough and if necessary to offer new hypotheses
in area of criminalistics; creatively to use theoretical
positions of criminalistics, tactical receptions at the
production of the inquisitional operating under criminal
cases, as it applies to a certain situation; to use the help of
specialists (experts) during investigation;
Skills: to the independent educating for permanent
professional development; effectively to combine
criminalistics and criminal judicial facilities and operative
search events for the complete and all-round opening and
investigation of crimes;

Пререквизиттер: Қазақстан Республикасы
қылмыстық-процестік құқығы,
Криминалистика, Сот экспертологиясының
теориялық мәселелері, Дәлелдемелерді
жинау, зерттеу мен бағалау ӛзекті мәселелері.
Постреквизиттер: Магистранттың ғылыми
зерттеу жұмысы, мамандық бойынша
кешенді емтихан, магистрлік диссертацияны
рәсімдеу мен қорғау.

Мақсаты: Магистранттарда криминалистикадағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашу үшін
дәстүрлі криминалистикалық теорияның түсініктерін қалыптастыру.
Мазмұны: Қылмыстылықтың құрылымы, динамикасы, даму тенденциялары, атақты және жаңа
қылмыс түрлерін модификациялау, қазіргі ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес келетін
құқық қорғау органдарының қылмыстылықпен күрес құралдары мен тәсілдерінің жаңа әдістер
жүйесін жаңарту. Қылмыстарды анықтау мен тергеудің құралдары мен әдістерін, дәстүрлі емес
объектілерін криминалистикалық ғылыми білім саласында қалыптасатындарын қарастырады.

Білімі: дәстүрлі криминалистикалық теория мәні мен
жүйесі; ғылыми білім жүйесінің даму тенденциясы;
криминалистиканың даму заңдары; жеке
криминалистік теория құрылым мен қалыптасу
қағидалары;
Біліктілігі: криминалистика саласында жаңа
гипотезаларды ұсыну қажеттілігі мен әдістемелік
бағыттарды бағалап, оларды сынап талдау жасау.
Дағдысы: нақты жағдайға байланысты қылмыстық
істер бойынша тергеу әрекеттерінің ӛндірісі тәсілдері,
криминалистиканың теориялық ережелерін
шығармашылық түрде пайдалану; Дағдысы: тұрақты
кәсіби даму үшін ӛз бетінше оқу; қылмыс жасауға
қатыстылығын дәлелдеу мен құқық бұзушыны
анықтауда криминалистік маңызды мәліметтерді
тиімді пайдалану;
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Пререквизиты: Уголовно-процессуальное
право Республики Казахстан;
Криминалистика; Теоретические проблемы
судебной экспертологии; Проблемные
вопросы собирания, исследования и оценки
доказательств
Постреквизиты:
НИРМ, комплексный экзамен по
специальности, оформление и защита
магистерской диссертации

Цель:
Содержание: Существенные изменения в структуре, динамике, тенденциях развития
преступности, модификация известных и появление новых видов преступлений, способов их
совершения и противодействия криминальных сил правоохранительным органам требует
коренного обновления системы методов, приемов и средств борьбы с преступностью,
соответствующих современному уровню развития науки и техники, не имеющих аналогов в
прошлом. Рассматриваются формирующихся отрасли криминалистического научного знания,
нетрадиционные объекты, методы, приемы и средства выявления и расследования преступлений.

Знание:
сущность и систему традиционных
криминалистических теорий;
тенденции развития систему научного знания;
законы развития криминалистики;
структуру и принципы формирования частной
криминалистической теории, частные
криминалистические учения;
Умение:
оценивать методологические подходы, осуществлять
их критический анализ и при необходимости
предлагать новые гипотезы в области
криминалистики;
творчески использовать теоретические положения
криминалистики, приемы производства следственных
действий по уголовным делам, применительно к
конкретной ситуации;
Навыки: к самостоятельному обучению для
постоянного профессионального развития;
эффективного использования криминалистически
значимой информации в установлении
правонарушителя и доказывании его причастности к
совершению преступления;
Prerequisites: the Criminal judicial law of
Aim:
Knowledge: essence and system of traditional
Republic of Kazakhstan; Criminalistics;
Table of contents : the Substantial changes in a structure, dynamics, progress of criminality trends,
criminalistics theories; progress trends system of scientific
Theoretical problems of judicial экспертологии; modification of well-known and appearance of new types of crimes, requires the methods of their feasance knowledge; laws of development of criminalistics; structure
Problem questions of collecting, research and
and counteraction of criminal forces to law enforcement authorities native updating of the system of
and principles of forming of private criminalistics theory,
estimation of proofs are essential
methods, receptions and facilities of fight against criminality, corresponding to the modern level of
private criminalistics manoeuvres;
development of science and technique, not having analogues in the past. Examined formed industries of
Post-elements: Scientifically research work,
Ability: to estimate methodological approaches, carry out
complex examination on speciality, registration criminalistics scientific knowledge, unconventional objects, methods, receptions and facilities of exposure their walkthrough and if necessary to offer new hypotheses
and investigation of crimes.
and defence of master's degree dissertation
in area of criminalistics; creatively to use theoretical
positions of criminalistics, receptions of production of the
inquisitional operating under criminal cases, as it applies to
a certain situation;
Skills: to the independent educating for permanent
professional development; effective use criminalistics to
meaningful information in establishment of offender and
proving of his involvement to the commission of crime;

Пререквизиты: Қазақстан Республикасы
қылмыстық-процестік құқығы,
Криминалистика, Сот сараптамасының
теориялық мәселелері, Дәлелдемелерді
жинау, зерттеу мен бағалаудың ӛзекті
мәселелері
Постреквизиттер: магистраннтың ғылыми
зерттеу жұмысы, мамандық бойынша
кешенді емтихан, магистрлік диссертацияны
рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: магистранттардың білім жүйесінің, іскерлігін және дағдыларын пайдалану бойынша
қазіргі заманғы құралдар, әдістер мен тәсілдер криминалистикалық техниканы ашуда, тергеуде
және қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу меңгеру.
Мазмұны: криминалистік техниканың теориясы мен тәжірибесі, қалыптасуы мен дамуы,
криминалистік техниканың қазіргі жағдайы, қылмыстарды ашу, тергеуде қолданылатын техникакриминалистік құралдар мен әдістерді жетілдіру бағыттары; қылмыстарды ашу мен тергеуде
пайдалануда тиімділігін жетілдіруге байланысты теориялық және тәжірибелік жағдайына талдау
жасау; криминалистикалық техника саласында интеграция мен дифференцация процестері, оның
криминалистиканың басқа салаларымен ӛзара байланысының заңдылықтары.Қылмыстарды ашу
мен тергеуде сарапшы қорытындысының бағалау мен ӛндірісіндегі теориялық ережелер;
дәлелдемелер қайнар кӛздерінің мазмұнын дұрыс бағалап, талдау; құқық бұзушылықтардың
алдын-алу қызметін жүзеге асыру мен жоспарлау.

Білімі: тергеу әрекеттерінің ӛндірісінде қолданудағы
тәсілдер, техника-криминалистік құралдар мен
әдістер; қылмыстарды тергеуде шындықты анықтауға
бағытталған қазіргі ғылым жетістіктері мен ғылымитехникалық құралдарды құқық қорғау органдарының
тәжірибелік қызметінде қолдану мүмкіндіктер;
Біліктілігі: тергеу әрекеттерінің ӛндірісінде негізді
қажетті техника-криминалистік құралдар мен әдістерді
таңдау; тергеу әрекеттерін ӛткізуде криминалистік
маңызды мәліметтер мен іздерді табу әдістерін
қолдану; сот сараптамасы мен алдын-ала зерттеуді
тағайындауда қойылатын сұрақтарды дұрыс құрау;
Дағдысы: кәсіби қызметтің объектілері болып
табылатын әртүрлі құбылыстар, заңды фактілер,
құқықтық нормалар мен құқықтық қатынастарды
талдау; қылмыс пен оның қатысушылары мәліметті
пайдалану туралы заттай дәлелдемелер мен іздерді
табу, бекіту мен алудың техника-криминалистік
құралдар мен әдістерді қолдану
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Пререквизиты: Уголовно-процессуальное
право Республики Казахстан;
Криминалистика; Теоретические проблемы
судебной экспертологии; Проблемные
вопросы собирания, исследования и оценки
доказательств
Постреквизиты: НИРМ, комплексный
экзамен по специальности, оформление и
защита магистерской диссертации

Цель: усвоение магистрантами системы знаний, умений и навыков по использованию
современных средст, методов и приемов криминалистической техники при раскрытии,
расследовании и предупреждении уголовных правонарушений.
Содержание: Изучается современное состояние криминалистической техники, рассматриваются
теория и практика зарождения, становления и развития криминалистической техники, роль
криминалистической техники в дальнейшем развитии общей теории криминалистики,
направления совершенствования технико-криминалистических методов и средств, их правового и
организационного обеспечения, применение в раскрытии и расследовании преступлений; анализ
современного состояния теории и практики совершенствования криминалистической техники и
эффективности ее использования в раскрытии и расследовании преступлений; процессы
интеграции и дифференциации в области криминалистической техники, ее закономерных
взаимосвязей с другими разделами криминалистики, с правовыми и иными гуманитарными,
естественными и техническими науками. Теоретические положения, необходимые при
назначении, производстве и оценке экспертных исследований в раскрытии и расследовании
преступлений; анализировать и правильно оценивать содержание источников доказательств;
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

Prerequisites: the Criminal judicial law of
Republic of Kazakhstan; Criminalistics;
Theoretical problems of judicial экспертологии;
Problem questions of collecting, research and
estimation of proofs are essential
Post-elements: the Advanced research study of
master's degree, complex examination on
speciality, registration and defence of master's
degree dissertation

Aim: mastering of master's degree of the system of knowledge, abilities and skills on the use of modern
facilities, methods and receptions of criminalistics technique at opening, investigation and warning of
criminal offences.
Table of contents : the modern state of criminalistics technique is Studied, a theory and practice of origin,
becoming and development of criminalistics technique, role of criminalistics technique, are examined in
further development of general theory of criminalistics, direction of perfection of technical criminalistics
methods and facilities, their legal and organizational providing, application in opening and investigation of
crimes; an analysis of the modern state of theory and practice of perfection of criminalistics technique and
efficiency of her use is in opening and investigation of crimes; there are processes of integration and
differentiation in area of criminalistics technique, her appropriate intercommunications with other divisions
of criminalistics, with legal and by another humanitarian, natural and technical sciences. Theoretical
positions, necessary at setting, production and estimation of expert researches in opening and investigation
of crimes; to analyse and it is correct to estimate maintenance of ист

Пререквизиты: Қазақстан Республикасы
қылмыстық-процестік құқығы,
Криминалистика, Сот сараптамасының
теориялық мәселелері, Дәлелдемелерді
жинау, зерттеу мен бағалаудың ӛзекті
мәселелері
Постреквизиттер: магистраннтың ғылыми
зерттеу жұмысы, мамандық бойынша
кешенді емтихан, магистрлік диссертацияны
рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: Магистрантта із қалдыру механизмінің жіктеу негіздері, міндеттері, ұығмдық бӛлімдері
туралы жүйеленген ілімі мен криминалистік ілімді дамудың жаңа бағыттарын қамтамасыз ету.
Мазмұны: криминалистік жалпы теориясының жеке объектілерін түсінігін нақтылау мен
криминалистиканың жалпы теориясынан жалпы тергеу жүйесінде жеке криминалистік теорияның
жағдайы: мәлімет пен кӛрініс; мазмұны мен мәні, ӛзара байланыс пен ӛзара қатынас; объективті
компоненттері бойынша мәліметтердің құрылымдармен байланысы мен динамикасы бойынша
қылмысты ашудың мүмкіндігі; шыққан мәліметтің ӛзекті нысаны; криминалистік категория
мазмұны - мәліметтердің қайта жаңғыруы тікелей мазмұнын анықтаудың қылмыстық қызметттің
ізі туралы түсінік қалыптастыру. Із қалдыру механизмдері туралы криминалистік ілімнің түсінігі,
жіктелуі мен міндетінің даму тнденциялары.
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Знание: технико-криминалистические средства и
методы, приемы их применение при производстве
следственных действий; возможности применения в
практической деятельности правоохранительных
органов научно-технических средств и достижений
современной науки, направленной на установление
истины при расследовании преступлений;
Умение: обоснованно выбирать необходимые
технико-криминалистические средства, приемы и
методы при производстве следственных действий;
использовать приемы обнаружения следов и иной
криминалистически значимой информации при
проведении следственных действий; правильно
формулировать вопросы, подлежащие разрешению,
при назначении судебных экспертиз и
предварительных исследований;
Навыками: анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; применения
технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и
вещественных доказательств, обнаружения, изъятия и
Knowledge: technical criminalistics facilities and methods,
receptions their application at the production of
inquisitional actions; possibilities of application in practical
activity of law enforcement authorities of scientific and
technical facilities and achievements of the modern science
sent to establishment of truth at investigation of crimes;
Ability: reasonably to choose necessary technical
criminalistics facilities, receptions and methods at the
production of inquisitional actions; to use the receptions of
finding out tracks and another criminalistics to meaningful
information during realization of inquisitional actions; it is
correct to formulate questions subject to permission, at
setting of judicial examinations and preliminary researches;
Skills: analysis of the different legal phenomena, legal
facts, legal norms and legal relations, being the objects of
professional activity; applications of technical criminalistics
facilities and methods of discovery, fixing and withdrawal
of tracks and material proofs, discovery,

Білімі: криминалистиканың жеке ілімдерінің
қалыптасу тенденциялары; із қалдыру механизмі мен
криминалистік ғылымның ұғымдық бӛлімі;
криминалистканың даму заңдары; із қалдыру
механизмі туралы кримналистік ілімінің жіктеу
негіздері; із қалдыру механизмдері туралы ілімінің
жаңа бағыттары - виртуалды-мәліметтік және із
қалдыру процесінің вербалды емес.
Біліктілігі: із қалдыру механизмін есепке ала отырып
тергеу әрекеттерінің ӛндірісінде түрде техникакриминалистік құралдар, әдіс пен тәсілдерді негізді
таңдау; тергеу әрекеттерін жүргізуде криминалистік
маңызды мәліметтер мен із қалдыру механизмдері
заңдылықтарын пайдалану; дәлелдемелердің қайнар
кӛздері дұрыс талдау мен бағалау;
Дағдысы: материалдық объектілердің із қалдыру мен
із қабылдау мүмкіндіктерін талдау; із-заттар, ізкӛріністерді табу, бекіту мен алуда техникакриминалистік құралдар мен әдістерді қолдану;
қылмыс пен оның қатысушылары туралы мәліметтерді
алу мен пайдаланудың техника-криминалистік
құралдар мен әдістерді пайдалану.
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право Республики Казахстан;
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вопросы собирания, исследования и оценки
доказательств
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Цель: Формирование у магистрантов систематизированного знания о классификационных
основаниях, функциональной, понятийной части, новых направлениях развития
криминалистического учения и механизмах следообразования.
Содержание: Изучается современное состояние частных криминалистических теорий в системе
следствий из общей теории криминалистики и их понимание как конкретизация отдельных
аспектов общей теории криминалистики; отражение и информация: содержание и сущность,
взаимосвязь и взаимодействие; принципиальная возможность раскрытия преступлений по
объективно отраженной ее компонентами и динамикой информации; потенциальная и актуальная
форма существования отраженной информации; содержание криминалистической категории след преступной деятельности как обозначение содержания прямого и обратного
информационного преобразования. Тенденции развития понятийной, классификационной и
функциональной частей криминалистического учения о механизмах следообразования.

Знание: понятийную часть криминалистического
учения и механизме следообразования; тенденции
формирования частных учений криминалистики;
законы развития криминалистики;
классификационные основания криминалистического
учения о механизме следообразования; новые
направления развития учения о механизме
следообразования - виртуально–информационный и
невербальный процесс отражения следообразования;
Умение: обоснованно выбирать необходимые
технико-криминалистические средства, приемы и
методы при производстве следственных действий с
учетом механизма следообразования; использовать
закономерности механизма следообразования при
обнаружении следов и иной криминалистически
значимой информации при проведении следственных
действий; анализировать и правильно оценивать
содержание источников доказательств;
Навыками: анализа следообразующей и
следовоспринимающей способности материальных
объектов; применения технико-криминалистических
средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия
следов-веществ, следов-предметов, следовPrerequisites: the Criminal judicial law of
Aim: Forming for the master's degree of the systematized knowledge about classification grounds,
Knowledge: concept part of criminalistics studies and
Republic of Kazakhstan; Criminalistics;
functional, concept part, new directions of development of criminalistics studies and mechanisms of tracks mechanism of tracks of education; tendencies of forming of
Theoretical problems of judicial экспертологии; of education.
private manoeuvres of criminalistics; laws of development
Problem questions of collecting, research and
of criminalistics; classification grounds of criminalistics
Table of contents : the modern state of private criminalistics theories in the system of consequence/pls
estimation of proofs are essential
studies about the mechanism of tracks of education; new
from the general theory of criminalistics and their understanding as specification of separate aspects of
directions of development of studies about the mechanism
Post-elements: the Advanced research study of general theory of criminalistics is Studied; reflection and information : maintenance and essence,
master's degree, complex examination on
intercommunication and cooperation; fundamental possibility of opening of crimes on objectively reflected of tracks of education are a virtual informative and unverbal
process of reflection of tracks of education;
speciality, registration and defence of master's
by her components and dynamics of information; potential and actual form of existence of the reflected
degree dissertation
Ability: reasonably to choose necessary technical
information; a table of contents of criminalistics category is track of criminal activity as denotation of
maintenance of direct and reverse informative transformation. Progress trends concept, classification and criminalistics facilities, receptions and methods at the
production of inquisitional actions taking into account the
functional parts of criminalistics studies about the mechanisms of tracks of education.
mechanism of tracks of education; to use conformities to
law of mechanism of tracks of education for finding out
tracks and another criminalistics to meaningful information
during realization of inquisitional actions; to analyse and it
is correct to estimate maintenance of sources of proofs;
Skills: analysis of tracks of formative and tracks of
perceiving ability of material objects; applications technical
criminalistics facilities and methods of discovery, fixing and
withdrawal of tracks-substances, tracks-objects, следовreflections; to apply technical to criminalistics facilities and
methods of receipt and use of information about a crime
and his participants;

