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

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

Семестр
Семестр
Тerm
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Кредиттер саны
Количество кредитов
Amount of credits
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Циклы
Цикл
Cycle

Пәннің коды
Код дисциплины
Code of discipline

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

10
МАМАНДЫҚ МОДУЛЬДЕРІ/МОДУЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ/MODULES OF SPECIALITY

Проблемы теории
государства и права

русский

МС 1.1 Методология
правового анализа и
проблемы теории
государства и права

Мемлекет және құқық
теориясының
проблемалары

қазақша

Пререквизиттер: Құқық философиясы, Саясаттануы;
Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан
Республикасының қылмыстық құқығы;
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе; Тәжірибелікзерттеу жұмыстары, Магистрлік жобаны рәсімдеу мен
қорғау

ММ 1.1 Құқықтық
талдау әдіснамасы
және мемлекет және
құқық теориясының
проблемалары

БП/КВ

БД/КВ

PTGP 5302

PTGP 5302

3

3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3
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2

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

Пререквизиты: Философия права, логика,
политология, социология, история государства и права
РК; история государства и права зарубежных стран;
история Казахстана и отраслевые дисциплины.
Постреквизиты: после изучения проблем теории
государства и права облегчено изучение таких
дисциплин, как, конституционное право РК и
конституционное право зарубежных стран; история
правовых и политических учений; административное,
гражданское, уголовное, международное и другие
отрасли права и, безусловно, спецкурсы по проблемам
государства и права
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Компетенциялар/Компетенции/Competenses

Оқытушылар
Преподаватели
Teachers
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Мақсаты: Қазақстан тәуелсiздiк алып, құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам орнату жолына
түскен шақта, демократиялық тәртiптiң өрiс алуы ,қазiргi замандағы негiзгi құқықтық
проблемаларды оқыту маңызды iс болып отыр.
Мемлекет және құқық теориясы проблемалары пәнi мемлекет және құқық теориясының қазіргі
күндегі негізгі проблемаларын оқытып, қана қоймай оны шешудің негізгі жолдарын көрсетеді.
Сондай-ақ құқықты пайдалану барысында жаңа қоғам орнату жолдарын көрсетеді.
Мазмұны: Қоғамдық және заңтану ғылымдары жүйесiнде құқық және мемлекет теориясының
алатын орны.Құқықты пайымдаудың (ұғынудың) теориялық проблемалары. Әлеуметтiк реттеу
жүйесiнде құқықтың алатын орны. Құқық негiздерiнiң (нысандарының) проблемалық
мәселелерi.Құқық шығармашылығы Заңдарды жүйелеу. Заң амалы.Қазiрiгi заман кезеңiндегi
құқықтық сана және құқықтық мәдениет.. Заңдылық пен құқықтық тәртiптiң проблемалары.
Заңдылық пен құқықтық тәртiп мәнiсi.

Білімі: мемлекет және құқық теориясының проблемасы
қызметінің құқықтық негіздері, мақсаты мен қағидалары;
құқықтық мемлекет мазмұны мен қызметінің бағыттары;
Біліктілігі: Алынған теориялық база мен нормативтік
материалдарды пайдалана отырып, теориялық және
тәжірибелік мәселелерді анықтау мен шешу;
Дағдысы: жмемлекет және құқық теориясының проблемасы
бойынша ғылыми ойлардың негізгі бағыттары; реттейтін
заңдардың негізгі даму тенденциялары туралы.

Цель : Целями учебной дисциплины является более глубокое ознакомление магистрантов с
основными институтами общей теории государства и права, а также обучение их основным методам
анализа государственно-правовых и философско-правовых явлений.
Содержание:Методологические проблемы общей теории государства и права. Проблемы теории
генезиса права и государства. Исторические и современные типы правопонимания. Типология
права. Право и права человека в нормативной системе общества. Формы (источники) права.
Система права и система законодательства. Проблема действия права и реализации норм права.

Знание:
овладеть практически ориентированными правилами и
приемами толкования права;
Умение:
овладеть правилами и приемами юридической техники;
Навыки:
иметь навыки преодоления коллизий в праве
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МС 1.1 Методология
правового анализа и
проблемы теории
государства и права

MS 1.1 Methodology of
legal analysis and
problems of the theory
of state and law

Современное государство
и право

Modern state and law

eng
қазақша

Қазіргі мемлекет және
құқық

русский

ММ 1.1 Құқықтық
талдау әдіснамасы
және мемлекет және
құқық теориясының
проблемалары

Problems of theory of
state and law

eng

MS 1.1 Methodology of
legal analysis and
problems of the theory
of state and law

BD/CCh

БП/ТК

БД/КВ

BD/CCh

PTGP 5302

SGP5203

SGP5203

SGP5203

3

3

3

3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3
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Prerequisites: For a deeper learning of the material
requires knowledge of the following disciplines: philosophy
of law, logic, political science, sociology, history of the
state and law of the Republic of Kazakhstan; history of
state and law of foreign countries; history of Kazakhstan
and industry disciplines.
Post-requisites: after studying the problems of the theory
of state and law, the study of such disciplines as, the
constitutional law of the Republic of Kazakhstan and the
constitutional law of foreign countries is facilitated; history
of legal and political studies; administrative, civil,
criminal, international and other branches of law and, of
course, special courses on the problems of state and law

Aim: The objectives of the discipline is a deeper acquaintance of students with the basic institutions of
general theory of state and law, as well as teaching them the basic methods of analysis of state-legal and
philosophical-legal phenomena.
Content: Methodological problems of the general theory of state and law. Problems of the theory of
genesis of law and state. Historical and modern types of legal understanding. Typology of law. Law and
human rights in the normative system of society. Forms (sources) of law. The system of law and the system
of legislation. The problem of the law and the implementation of the law.

Пререквизиттер: Құқық философиясы, Саясаттануы;
Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан
Республикасының қылмыстық құқығы;
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе; Тәжірибелікзерттеу жұмыстары, Магистрлік жобаны рәсімдеу мен
қорғау

Мақсаты: : Қазақстан тәуелсiздiк алып, құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам орнату жолына
түскен шақта, демократиялық тәртiптiң өрiс алуы ,қазiргi замандағы негiзгi құқықтық
проблемаларды оқыту маңызды iс болып отыр.
Мемлекет және құқық теориясы проблемалары пәнi мемлекет және құқық теориясының қазіргі
күндегі негізгі проблемаларын оқытып, қана қоймай оны шешудің негізгі жолдарын көрсетеді.
Сондай-ақ құқықты пайдалану барысында жаңа қоғам орнату жолдарын көрсетеді.
Мазмұны:Қоғамдық және заңтану ғылымдары жүйесiнде құқық және мемлекет теориясының
алатын орны.Құқықты пайымдаудың (ұғынудың) теориялық проблемалары. Әлеуметтiк реттеу
жүйесiнде құқықтың алатын орны. Құқық негiздерiнiң (нысандарының) проблемалық
мәселелерi.Құқық шығармашылығы Заңдарды жүйелеу. Заң амалы.Қазiрiгi заман кезеңiндегi
құқықтық сана және құқықтық мәдениет.. Заңдылық пен құқықтық тәртiптiң проблемалары.
Заңдылық пен құқықтық тәртiп мәнiсi.

Білімі: мемлекет және құқық теориясының проблемасы
қызметінің құқықтық негіздері, мақсаты мен қағидалары;
құқықтық мемлекет мазмұны мен қызметінің бағыттары;
Біліктілігі: Алынған теориялық база мен нормативтік
материалдарды пайдалана отырып, теориялық және
тәжірибелік мәселелерді анықтау мен шешу;
Дағдысы: жмемлекет және құқық теориясының проблемасы
бойынша ғылыми ойлардың негізгі бағыттары; реттейтін
заңдардың негізгі даму тенденциялары туралы.

Пререквизиты: Для более глубокого усвоения
материала необходимы знания по следующим
дисциплинам: философия права, логика, политология,
социология, история государства и права РК; история
государства и права зарубежных стран; история
Казахстана и отраслевые дисциплины.
Постреквизиты: после изучения проблем теории
государства и права облегчено изучение таких
дисциплин, как, конституционное право РК и
конституционное право зарубежных стран; история
правовых и политических учений; административное,
гражданское, уголовное, международное и другие
отрасли права и, безусловно, спецкурсы по проблемам
государства и права

Цель: Целями учебной дисциплины является более глубокое ознакомление студентов с основными
институтами общей теории государства и права, а также обучение их основным методам анализа
государственно-правовых и философско-правовых явлений.
Содержание: Методологические проблемы общей теории государства и права. Проблемы теории
генезиса права и государства. Исторические и современные типы правопонимания. Типология
права. Право и права человека в нормативной системе общества. Формы (источники) права.
Система права и система законодательства. Проблема действия права и реализации норм права.

Знание: овладеть практически ориентированными
правилами и приемами толкования права;
Умение: овладеть правилами и приемами юридической
техники;
Навыки: иметь навыки преодоления коллизий в праве;

Prerequisites: For a deeper learning of the material
requires knowledge of the following disciplines: philosophy
of law, logic, political science, sociology, history of the
state and law of the Republic of Kazakhstan; history of
state and law of foreign countries; history of Kazakhstan
and industry disciplines.
Post requisites: after studying the problems of the theory
of state and law, the study of such disciplines as, the
constitutional law of the Republic of Kazakhstan and the
constitutional law of foreign countries is facilitated; history
of legal and political studies; administrative, civil,
criminal, international and other branches of law and, of
course, special courses on the problems of state and law

Aim:The objectives of the discipline is a deeper acquaintance of students with the basic institutions of
general theory of state and law, as well as teaching them the basic methods of analysis of state-legal and
philosophical-legal phenomena.
Content: Methodological problems of the general theory of state and law. Problems of the theory of
genesis of law and state. Historical and modern types of legal understanding. Typology of law. Law and
human rights in the normative system of society. Forms (sources) of law. The system of law and the system
of legislation. The problem of the law and the implementation of the law.
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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
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Knowledge:to master practically oriented rules and techniques
of law interpretation;
Ability: to master the rules and techniques of legal technique;
Skills:have skills to overcome conflicts of law;

2

MS 1.1 Problems of
legal systems

МС1.1 Құқық
жүйелердің
мәселелері

Modern legal system of
Kazakhstan

Қазақстанның саясиқұқық тарихы

русский

Современная правовая
система Казахстана

eng

МС1.1 Проблемы
правовых систем

Қазіргі Қазақстанның
құқықтық жүйелері

қазақша

ММ 1.1Құқықтық
жүйелердің
мәселелері

қазақша

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы,Конституциялық құқық, ҚР Әкімшілік құқық,
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе; Тәжірибелікзерттеу жұмыстары, Магистрлік жобаны рәсімдеу мен
қорғау

БП/ТК

БД/КВ

BD/CCh

БП/ТК

SPSK5205

SPSK5205

SPSK5205

PPIK 5206

3

3

3

3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

2/0/1/3/3

Мақсаты: Мемлекет және құқықтың дамуының негізгі кезеңдері (типологиясы) анықтау.
Мазмұны: Мемлекет және құқықтың дамуының уақыт аралықтары. Мемлекет және құқықтың
түрлерінің түсінігі. Мемлекет және құқықтың типологиясының критерилары.
Құқықпен мемлекеттің уақыт аралықтарының материалистік (марксистік) жолдарының қоғамдықэкономикалық формацияның түрлерінен қатынасында: құлиеленушілік, феодалдық (капиталистік),
әлеуметтік мемлекет пен құқық.
Мемлекет және құқықтың уақыт аралығындағы хронологиялық көзқарас. Ежелгі әлемдегі, орта
ғасырдағы, жаңа және жаңа уақыттағы мемлекет және құқық.
Мемлекет және құқық типологиясына өркениеттік көзқарас.

Білімі: Студент қазіргі замандағы құқықтық жүйесінің
классификациясы романо-германдық және англосаксондық
құқықтық жүйелерді, дәстүрлік және діндік (нудейлік,
мұсылмандық) құқық жүйелерді топтастыра алуға тиіс.
Біліктілігі: Құқықпен мемлекеттің уақыт аралықтарының
материалистік (марксистік) жолдарының қоғамдықэкономикалық формацияның түрлерінен қатынасында:
құлиеленушілік, феодалдық (капиталистік), әлеуметтік
мемлекет пен құқық.
Дағдысы: "Адамгершілік өлшем", құқық және адам
бостандығы, оның толықтылығы және кепілділігі
мемлекеттілік прогрсссиялығының

Пререквизиты: Теория государства и права,
Конституционное право, Административное право РК.
Постреквизиты: Методология правового анализа,
Проблемные вопросы конституционного процесса в РК,
Проблемы государственной службы и государственного
управления в РК на современном этапе,
Организационно-правовые проблемы деятельности
органов прокуратуры РК, Проблемы теории и
реализации финансового законодательства в РК,
Проблемы совершенствовния налогового
законодательства РК

Цель: Определение основных тенденций развития правовой системы имеет не только
общетеоретическое, но и принципиальное практическое значение для всех видов юридической
практики, являясь соответствующим ориентиром и критерием практической деятельности.
Содержание: Понятие правовой системы. Структура правовой системы. Правовая система
Казахстана в условиях становления новой государственности. Элементы правовой системы
Республики Казахстан. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до
2020 гг.

Знание: Усвоение новелл действующего административного
законодательства административного процесса, их функций
в системе различных общественных административных
отношений,
Умение: выявлять основные теоретические и практические
проблемы и разрешать их, используя полученную
теоретическую базу и нормативный материал;
Навыки: анализ возникающих проблем применения норм
действующего административного законодательства в
практической деятельности.

Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law, Administrative Law of the Republic of Kazakhstan.
Post-requisites: Methodology of legal analysis, Problem
issues of the constitutional process in the Republic of
Kazakhstan,
Problems of civil service and public administration in the
Republic of Kazakhstan at the present stage,
Organizational and legal problems of the activities of the
prosecution authorities of the Republic of Kazakhstan,
Problems of theory and implementation of financial
legislation in the Republic of Kazakhstan, Problems of
improving the tax legislation of the Republic of Kazakhstan

Aim: Identification of the main trends in the development of the legal system is not only of general
theoretical, but also of fundamental practical importance for all kinds of legal practice, being an
appropriate guide and criterion of practical activity.
Сontent: The concept of the legal system. The structure of the legal system. The legal system of
Kazakhstan in the conditions of formation of the new statehood. Elements of the legal system of the
Republic of Kazakhstan. The concept of the legal policy of the Republic of Kazakhstan for the period from
2010 to 2020.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы,Конституциялық құқық, ҚР Әкімшілік құқық,
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе; Тәжірибелікзерттеу жұмыстары, Магистрлік жобаны рәсімдеу мен
қорғау

Мақсаты: Құқықтық және саяси ойлардың негізгі бағыттары, доктрина мен теорияларды зерттеу.
Мазмұны: Мемлекет пен құқықтың теориясы мен философиясындағы ұлы ойшылдар мен
ғалымдардың оқулары, Қазақстан тарихының саяси және құқық іліміне мемлекет пен құқықтың
жалпы мәселелері бойынша қосқан үлестері бойынша теориялық туындылары.
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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

Білімі: Бұл курсты студенттер қоғамтану пәнін оқыту
әдістемесін меңгерумен қатар, қоғамдық құбылыстарды
терең түсіне білуі тиіс.
Біліктілігі:: Адамның табиғатын оқытудың әдістемесі.
Қоғамдағы адамдарды ғылыми іздене білу.
Дағдысы: Студенттер адамның жеке бас бостандығы мен
қадірі.Құқықбұзушылықтың кейбір түрлері және құқықтық
жауапкершілік
Моральдық нормалар,Мәдениет және руханилық
құндылықтарын зерттеп іс жүзінде қолдана алу.

4
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МС1.1 Проблемы
правовых систем

Политико-правовая
история Казахстана

русский

Пререквизиты: история Казахстана, история политико- Цель: овладение общими закономерностями исторического развития политической мысли,
воспитания политической и правовой культуры.
правовых учений.
Содержание: Понятие истории политических и правовых учений Казахстана.
Постреквизиты:
история государства и права Республики Казахстан

БП/ТК

PPIK 5206

3

2/0/1/3/3

3

МС1.1 Problems of
legal systems

Political and legal
history of Kazakhstan

eng

Prerequisites: the history of Kazakhstan, the history of
Aim:mastering the general laws of the historical development of political thought, education of political
political and legal doctrines.
and legal culture.
Post-requisites: history of state and law of the Republic of Сontent: The concept of the history of political and legal doctrines of Kazakhstan.
Kazakhstan

BD/EC

PPIK 5206

3

2/0/1/3/3

3

ММ 1.2 Қазіргі
Қазақстанның
теориясы

Құқықтық мемлекет
және азаматтық қоғам
мәселелері

қазақша

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық
теориясы,Конституциялық құқық, ҚР Әкімшілік құқық,
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе; Тәжірибелікзерттеу жұмыстары, Магистрлік жобаны рәсімдеу мен
қорғау

ПП/КВ

PPGGO5207

2

1/0/1/2/2

2

МС 1.2 Теория
современного
государства

Проблемы правового
государства и
гражданского
общества

русский

Пререквизиты: Теория государства и права, История
государства и права РК, Конституционное право
Постреквизиты: Проблемы теории государства и
права.
ПД/КВ

PPGGO5207

2

1/0/1/2/2

2

Знание:
- правовые основы, цели, задачи и принципы
предусмотренных законодательством, а также их
содержание, основания, условия и порядок их проведения;
Умение:
- выявлять основные теоретические и практические
проблемы и разрешать их, используя полученную
теоретическую базу и нормативный материал;
включать их в действующую систему норм.
Навыки:
- об основных направлениях научной мысли по спорным
вопросам теории
- об основных тенденциях развития законодательства

Knowledge:Mastering the skills of applying the novelties of
investment legislation to protect and implement the economic
interests of the state, counter violations of the legislation in the
field of investment policy.
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

Мақсаты: Болашақ халықаралық заңгерлердің кәсіби ойлау жүйесін құру (жасау) және кәсіби
құқықтық мәдениетін қалыптастыру мақсатында нормативтік құқықтық актілерді заң тұрғысынан
дұрыс пайымдау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Сонымен қатар оларға орынды, әрі
қисынды түсініктер жасау әдістерін игерту, шеберлікке баулу;- құқықты, тұлғаны қорғауға
бағытталған аса маңызды әлеуметтік құндылық ретінде ұғынуға мүмкіндіктер жасау;- құқықтық
көзқамандықтардың ел ішінде байқалған көріністеріне төзбеушілік, құқықты құрметтеу және оны
бұзбау, заңдылықтың қоғамда орнығуын санада бекітетін түйсіктер мен сезімдерді қалыптастыру;осы заманғы қоғамдағы саяси-құқықтық үрдістерге (процестерге) болашақ заңгерлердің өз бетінше
талдаулар жасау, тұжырымдар түю, түсініктеме беру қабілеттерін дамыту болып табылады.
Мазмұны:Азаматтық қоғам — әлеуметтік прогресс, мәдениет пен өркениеттің бесігі.
Азаматтық қоғам және оның қағидаларының теориялық негіздері.Құқықтық мемлекет: түсінігі,
түрлері және белгілері.Мемлекет және қоғам.Тарихи – құқықтық ғылыми ойлардағы азаматтық
қоғамның түсінігі. Қазақстан республикасында азаматтық қоғамды дамытудың 2006-2011 жылдарға
арналған тұжырымдамасы туралы. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның
перспективалықкөрiнiсi. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның
перспективалықкөрiнiсi

Білімі: нақты тажірибелі жағдайларда құқық нормалары
мен теорияларын колдануды;
-заңды техниканы, анықталмаған болжамдарды көре білуді,
пайымдау логикасында қателерді көру және жіберіп
алмауды, сонымен қатаp құқықтық ақпараттардың өңдеу
процесстері мен мәліметтер базасын қолдануды;
Біліктілігі: нормативтік құжаттарға өзгертулер енгізу
бойынша ұсыныстардың дұрыстығы мен кемшіліктерін
бағалауды;
Дағдысы:өз кәсібін өзіндік жетілдіруді
-білімін және жаңа дағды мен іскерлікті меңгеруі

Цель:Изучение перспектив взаимодействия между государством (властью) и обществом.
Содержание: Понятие и структура гражданского общества. Правовое государство: принципы и
пути формирования. Факторы становления гражданского общества. Соотношение гражданского
общества и правового государства. Проблемы становления гражданского общества и правового
государства в Казахстане.

Знание: Освоение навыков применения новелл
инвестиционного законодательства для защиты и
реализации экономических интересов государства Умение:
противодействии нарушениям законодательства в области
инвестиционной политики Навыки: применения новелл
инвестиционного законодательства для защиты и
реализации экономических интересов государства.
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МС 1.2 Theory of the
modern state

Problems of the state of
law and civil society

eng

Prerequisites: Theory of State and Law, History of State
and Law of RK, Constitutional Law
Post-requisites: Problems of the theory of state and law.

PD/CCh

PPGGO5207

2

1/0/1/2/2

2

Мемлекетті басқару
теориясы

қазақша

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы;
Жедел-іздестіру қызметінің теориясы; Қазақстан
Республикасының қылмыстық-процестік құқығы; Сот
экспертологиясы.
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе; Тәжірибелікзерттеу жұмыстары, Магистрлік жобаны рәсімдеу мен
қорғау
ММ 1.2 Қазіргі
Қазақстанның
теориясы

ПП/ТК

TGU 5208

4

2/0/2/4/4

1

Теория
государственного
управления

русский

Пререквизиты: Административное право,
Государственное управление, Экономическая теория,
Теория государства и права.
Постреквизиты: «Основы управления экономикой
Казахстана» «Инновационный менеджмент»,
«Стратегическое планирование» «Инвестиционная
стратегия государства», «Государство и бизнес» и др.

МС 1.2 Теория
современного
государства

ПД/КВ

TGU 5208

4

2/0/2/4/4

eng

Theory of government
administration

PD/CCh

TGU 5208

4

2/0/2/4/4

Knowledge:Mastering the skills of applying the novelties of
investment legislation to protect and implement the economic
interests of the state, counter violations of the legislation in the
field of investment policy.
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

Мақсаты: Қазақстан нарықтық экономикаға көшу себебімен кадр саясатына байланысты жаңа
мәселелер пайда болды. Мемлекеттік қызметке жоғарлау және өту механизімін жасаудағы
бағыттар қолданылды. Аталған пән мемлекеттік қызметкердің әкімшілік құқықтық мәртебесі
нормативтік бекітілген, мемлекеттік қызметкердің кәсіби-бюасқару мәдениетін көтеру жағдайлары
дамытылып жатыр.
Мазмұны: Мемлекеттік басқару аясын құқықтық реттеу . Мемлекеттік басқарудың құқықтық
нысандары. Мемлекеттік қызмет құқықтық реттеу пәні ретінде.Мемлекеттік қызметкерлердің
құықтық жағдай.Мемлекеттік қызметке өту. Мемлекеттік қызметтен өту және қызметтік карьера.
Мемлекеттік қызметті тоқтату. Мемлекеттік қызметкерлерді әлеуметтік қамтамасыз ету және еңбек
тәртібі. Мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігінің түсінігі және түрлері.

Білімі: - мемлекеттік басқару аясындағы басқару жүйесін,
мемлекет саясатындағы кадрлық реформа, олардың
еңбегінің ерекшелігін студенттерге түсіндіру;;
Біліктілігі: мемлекеттік қызмет институтының жарияқұқықтық институт ретінде дамуының қалыптасуы мен
дамуы;
мемлекеттік басқару аясындағы кадр саясаты;
Дағдысы: мемлекеттік қызмет аясын реттеу заңдылығының
жүйесі мен реттеу бағыттарымен таныстыру

Цель: обеспечить фундаментальную, базовую, теоретическую, экономическую подготовку
специалистов, усвоение студентами общих закономерностей и практических навыков
антикризисного управления.
Содержание: Системный подход в управлении, функции и структура управления. Взаимодействие
государства и общества в процессе государственного управления. Государственная власть и
государственное управление: соотношение и механизм взаимодействия. Правовое регулирование
отношений государственного управления. Проблема социально-экономической эффективной
деятельности по управлению государством.

Знание: аналитической и экспериментальной научной
деятельности; − планирования и прогнозирования Умение:
результатов исследования; ораторского искусства и
публичного выступления на международных научных
форумах, конференциях и семинарах; − научного письма и
научной коммуникации;
Навыки: проведения правового поиска и опыта передачи
научной информации с использованием современных
информационных и инновационных технологий.

1

2

3

3

1

Prerequisites: Administrative Law
Government, Economic Theory, Theory of State and Law.
Post-requisites: 'Basics of managing the economy of
Kazakhstan', 'Innovation management', 'Strategic planning',
'Investment strategy of the state', 'State and business', etc.

МС 1.2 Theory of the
modern state

Aim: The study of the prospects of interaction between the state (government) and society.
Сontent: The concept and structure of civil society. Legal state: principles and ways of formation. Factors
of the formation of civil society. The ratio of civil society and the rule of law. Problems of the formation of
civil society and the rule of law in Kazakhstan.

Aim: to provide fundamental, basic, theoretical, economic training of specialists, students mastering the
general laws and practical skills of crisis management.
Сontent: A systematic approach to management, functions and management structure. The interaction of
the state and society in the process of public administration. State power and government: the ratio and
mechanism of interaction. Legal regulation of relations of public administration. The problem of socioeconomic efficiency of state management.

Knowledge: analytical and experimental research activities; planning and forecasting research results; Ability:oratory and
public speaking at international scientific forums, conferences
and seminars; - scientific writing and scientific communication;
Skills: conducting legal search and experience in transferring
scientific information using modern information and innovative
technologies.

4

ММ 1.2 Қазіргі
Қазақстанның
теориясы

Құқықтық ғылыми
зерттеулерді
ұйымдастыру мен
жоспарлау

қазақша

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы.
Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе; Тәжірибелікзерттеу жұмыстары, Магистрлік жобаны рәсімдеу мен
қорғау

БП/ТК

POPNI 5304

3

2/0/1/3/3

1

МС 1.2 Теория
современного
государства

Планирование и
организация правовых
научных исследований

русский

Пререквизиты: теория государства и права,
конституционное право, административное право,
«Система менеджмента качества»
Постреквизиты: правовая информатика,
информационное право.

БД/КВ

POPNI 5304

3

2/0/1/3/3

eng

Planning and
organization of legal
research

BD/EC

POPNI 5304

3

2/0/1/3/3

қазақша

Заңтану
ғылымдарының
методологиялық
мәселелері

ПП/ТК

PMYN 5305

3

2/0/1/3/3

Цель: обобщение деятельность, направленная на получение новых знаний об основных
закономерностях развития человека, общества и государства.
Содержание: Планирование научно-исследовательской работы. Формулировка рабочих гипотез.
Определение цели и задач исследования. Интерпретация основных понятий. Внедрение научных
исследований и их эффективность. Законодательная основа регулирования отношений между
субъектами научной и научно-правовой деятельности.

Знание: аналитической и экспериментальной научной
деятельности; − планирования и прогнозирования Умение:
результатов исследования; ораторского искусства и
публичного выступления на международных научных
форумах, конференциях и семинарах; − научного письма и
научной коммуникации;
Навыки: проведения правового поиска и опыта передачи
научной информации с использованием современных
информационных и инновационных технологий.

4

5

Aim: synthesis of activities aimed at obtaining new knowledge about the basic laws of human
development, society and the state.
Content: Research planning. The formulation of working hypotheses. Definition of the purpose and
objectives of the study. Interpretation of basic concepts. The introduction of research and their
effectiveness. The legislative framework for regulating relations between the subjects of scientific and
scientific and legal activities.

Knowledge: analytical and experimental research activities; planning and forecasting research results; Ability:oratory and
public speaking at international scientific forums, conferences
and seminars; - scientific writing and scientific communication;
Skills: conducting legal search and experience in transferring
scientific information using modern information and innovative
technologies.

6

1

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы,
Қазасқтан Республикасының мемлекет және құқы
тарихы, Жалпы тарих, Саясаттану, Социология,
Философия
Постреквизиттер: Өндірісітік тәжірибе, Тәжірибелікзерттеу жұмысы, Магистрлік жобаны рәсімдеу мен
қорғау
МС 1.3 Заңтану
ғылымдарының
актуалды мәселелері

Білімі: - мемлекеттік басқару аясындағы басқару жүйесін,
мемлекет саясатындағы кадрлық реформа, олардың
еңбегінің ерекшелігін студенттерге түсіндіру;;
Біліктілігі: мемлекеттік қызмет институтының жарияқұқықтық институт ретінде дамуының қалыптасуы мен
дамуы;
мемлекеттік басқару аясындағы кадр саясаты;
Дағдысы: мемлекеттік қызмет аясын реттеу заңдылығының
жүйесі мен реттеу бағыттарымен таныстыру

1

Prerequisites: Theory of State and Law, Constitutional
Law, Administrative Law, 'Quality Management System'
Post-requisites: legal informatics, information law.

МС 1.2 Theory of the
modern state

Мақсаты: Қазақстан нарықтық экономикаға көшу себебімен кадр саясатына байланысты жаңа
мәселелер пайда болды. Мемлекеттік қызметке жоғарлау және өту механизімін жасаудағы
бағыттар қолданылды. Аталған пән мемлекеттік қызметкердің әкімшілік құқықтық мәртебесі
нормативтік бекітілген, мемлекеттік қызметкердің кәсіби-бюасқару мәдениетін көтеру жағдайлары
дамытылып жатыр.
Мазмұны: Мемлекеттік басқару аясын құқықтық реттеу . Мемлекеттік басқарудың құқықтық
нысандары. Мемлекеттік қызмет құқықтық реттеу пәні ретінде.Мемлекеттік қызметкерлердің
құықтық жағдай.Мемлекеттік қызметке өту. Мемлекеттік қызметтен өту және қызметтік карьера.
Мемлекеттік қызметті тоқтату. Мемлекеттік қызметкерлерді әлеуметтік қамтамасыз ету және еңбек
тәртібі. Мемлекеттік қызметкерлердің жауапкершілігінің түсінігі және түрлері.

3

Мақсаты: Әдіснамалық негіздердің келесі бөліктеріне әдіснамалық тұғырлар, әдіснамалық
ұстанымдар, зерттеудің тұжырымдамалық негізіне алынатын зерттеудің логикасы (зерттеудің
ғылыми аппараты, зерттеудің түсініктік аппараты, зерттеудің өлшемдік аппараты) енеді. Әрине,
зерттеудің әдіснамалық тұғырлары мен ұстанымдары зерттеудің ғылыми аппаратының құрамына
да кіреді. Әдіснамалық тұғыр мен әдіснамалық ұстанымды бөліп көрсету себебіміз ізденушінің
назарын ерекше аудару мақсатында болып отыр.
Мазмұны: Ғылыми-зерттеу практикасында зерттеушілер “осы әдіснамалық негізді біз жасаймыз”
деген пікірде болады да, солай жазады да. Ал шын мәнінде, зерттеуші зерттеуд ің әдіснамалық
негізін тек анықтайды. Демек, әдіснамалық негізді әдебиеттен қарастырып өз тақырыбының
мәніне, мазмұнына сай таңдап алады. Әдіснамалық негіздің құрылымына, біздің пайымдауымызша,
педагогикалық зерттеудің әдіснамалық негізінің алғашқы құрамдас бөлігі өз зерттеу пәнінің –
философиялық заңдар, ұғымдардың және материалистік диалектиканың ұстанымдары мен
әдістеріне қатысын ойластырады. Әдіснамалық негіздердің келесі бөліктеріне әдіснамалық
тұғырлар, әдіснамалық ұстанымдар, зерттеудің тұжырымдамалық негізіне алынатын зерттеудің
логикасы (зерттеудің ғылыми аппараты, зерттеудің түсініктік аппараты, зерттеудің өлшемдік
аппараты) енеді.

Білімі: педагогикалық дәйектерді, құбылыстырды және
үдерістерді, зерттеуге қажет нақты әдіснамалық тұғырларды
анықтау
Біліктілігі: әдіснамалық ұстанымдарды нақтылау;
Дағдысы: зерттеу пәнін сипаттауға тұтастық тұғырды
пайдалану

4

МС 1.3 Актуальные
проблемы
юридической науки

Проблемы
методологии
юридической науки

русский

Пререквизиты: философия, логика, теория
государства и права.
Постреквизиты: Юридическая техника

ПД/КВ

PMYN 5305

3

2/0/1/3/3

eng

Problems of legal
science methodology

PD/CCh

PMYN 5305

3

2/0/1/3/3

4

қазақша

Заңтану
ғылымдарының
оқытудың әдістемесі

ПП/КВ

MPYD 5306

4

2/0/2/4/4

русский

Методика
преподавания
юридических
дисциплин

ПД/КВ

MPYD 5306

4

2/0/2/4/4

Knowledge: formation of understanding of methodology.
Ability: The ability to use the main methodological directions of
legal science.
Skills: to determine
the place and importance of methodology in the system of legal
knowledge

4

Мақсаты: Білім беру саласының көп деңгейлі жүйеге ауысуы, магистранттарға қажет жаңа
мағлұматтарды енгізуді талап етеді. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру курсының орны ерекше,
өйткені ол қазіргі заманғы ғылым этносының ерекшеліктерін, әдістемесін, әлеуметтік рөлін ашады.
Мазмұны: Ғылым білім ретінде. Ғылым құрылымы. Әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар және
оның қоғамдағы рөлі. Ғылым әдістемесі. Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру. Ғылыми зерттеуді
апробациялау. Ғылымдағы тұлға. Ғылыми кадрларды даярлау. Ғылыми зерттеуді жоспарлау.
Ғылымды және ғылыми ұжымдарды басқару.

Білімі: қажет жаңа мағлұматтарды енгізуді оқып, ғылыми
зерттеулерді ұйымдастыруды үйрену.
Біліктілігі: қазіргі заманғы ғылым этносының
ерекшеліктерін, әдістемесін нысандары мен әдістерін
зерттеу.
Дағдысы: Білім беру саласының көп деңгейлі жүйелерді
талдау, салыстыру.

2

2,3

Пререквизиты: философия, история, социология,
политология, культурология
Постреквизиты:
Теория государства и права, история политических и
правовых учений, конституционное право.

МС 1.3 Актуальные
проблемы
юридической науки

Aim: consideration of the processes of cognitive and practical legal activity from the point of view of those
methods, techniques, methods, etc., which are involved in ensuring the specified activity.
Сontent: Socio-cultural foundations of the problems of the methodology of modern legal science.
Jurisprudence in the context of scientific knowledge and methodological traditions. Problems of the subject
matter of law. Method and methodological approach in jurisprudence. Legal constructions: problems of the
concept and role in the law.

3

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы,
Қазасқтан Республикасының мемлекет және құқы
тарихы, Жалпы тарих, Саясаттану, Социология,
Философия
Постреквизиттер: Өндірісітік тәжірибе, Тәжірибелікзерттеу жұмысы, Магистрлік жобаны рәсімдеу мен
қорғау
МС 1.3 Заңтану
ғылымдарының
актуалды мәселелері

Знание: Формирование представления о методологии
юридической науки.
Умение: использовать основные методологические
направления юридической науки
Навыки: определять место и значение методологии в
системе юридического знаниями

3

Prerequisites: philosophy, logic, theory of state and law.
Post-requisites: Legal technique

МС 1.3 Actual
problems of legal
science

Цель: рассмотрение процессов познавательной и практической юридической деятельности с точки
зрения тех методов, приемов, способов и т.п., которые привлекаются для обеспечения указанной
деятельности.
Содержание: Социокультурные основания проблем методологии современной юридической науки.
Правоведение в контексте научного познания и методологических традиций. Проблемы предмета
правоведения. Метод и методологический подход в правоведении. Юридические конструкции:
проблемы понятия и роль в правоведении.

2

Цель: изучение закономерностей процесса обучения юридическим дисциплинам.
Содержание: Введение в научную дисциплину. Предмет методики преподавания юридических
дисциплин. Методика преподавания юридических дисциплин, ее специфика и связь с другими
дисциплинами. Источники методики преподавания юридических дисциплин.

Знание: определение целей и задач обучения юридическим
дисциплинам,
Умение: определение содержания и структуры
юридического образования,
Навыки: исследование системы методов и приемов
обучения юридическим дисциплинам, а также значимых
условий их реализации,
2,3

МС 1.3 Actual
problems of legal
science

Methods of teaching
legal disciplines

eng

Prerequisites: philosophy, history, sociology, political
science, cultural studies
Post-requisites:
Theory of state and law, history of political and legal
studies, constitutional law.

PD/CCh

MPYD 5306

4

2/0/2/4/4

МС 1.4 Құқықтық
сана және құқықтық
мәдениет мәселелері

Problems of legal
culture

Құқықтық сана
мәселелері

қазақша
русский
eng

МС 1.4 Problems of
legal culture and legal
consciousness

Проблемы правовой
культуры

қазақша

МС 1.4 Проблемы
правовой культуры и
правового сознания

Құқықтық мәдениет
мәселелері

ПП/КВ

ПД/КВ

PD/CCh

ПП/КВ

PPC 5307

PPC 5307

PPC 5307

PPC 5307

4

4

4

4

2/0/2/4/4

2/0/2/4/4

2/0/2/4/4

2/0/2/4/4

Knowledge: definition of goals and objectives of teaching legal
disciplines,
Ability:definition of the content and structure of legal
education,
Skills: study of the system of methods and techniques of
teaching legal disciplines, as well as significant conditions for
their implementation.

2

2,4

Пререквизиттер: Қазақстан Республикасының
қылмыстық-процестік құқығы; Сот дәлелдеу теориясы;
Криминалистика; Сот сараптамасы. Постреквизиттер:
Өндірісітік тәжірибе, Тәжірибелік-зерттеу жұмысы,
Магистрлік жобаны рәсімдеу мен қорғау
МС 1.4 Құқықтық
сана және құқықтық
мәдениет мәселелері

Aim: the study of the laws of the process of teaching legal disciplines.
Content: Introduction to the scientific discipline. The subject of teaching methods of legal disciplines.
Methods of teaching legal disciplines, its specificity and connection with other disciplines. Sources of
methods of teaching legal disciplines.

Мақсаты: Құқықтық мәдениет мәселелерін орнату жолына түскен шақта, демократиялық тәртiптiң
өрiс алуы, қазiргi замандағы негiзгi құқықтық проблемаларды оқыту маңызды iс болып отыр.
Құқықтық мәдениет мәселелері пәнi бойынша қазіргі күндегі негізгі мәселелерін оқытып, қана
қоймай оны шешудің негізгі жолдарын көрсетеді. Сондай-ақ құқықты пайдалану барысында жаңа
қоғам орнату жолдарын көрсетеді.
Мазмұны: Жалпы мәдениет түсінігі және түрлері.Құқықтық мәдениет мәселелері. Қазіргі
кезеңдегі құқықтық мәдениет. Кәсіби құқықтық мәдениет адамгершілік айнасы.Құқықтық
мәдениет құқықтың сапалық деңгейiнiң көрсеткiшi ретiнде.Қазiрiгi заман кезеңiндегi құқықтық
сана және құқықтық мәдениет.Белгіленген проблеманың мәнін ашу үшін құқықтық мәдениет
теориясын қалыптастырудың принциптері.Қоғамдық жүйедегі нормативтік актілер барлық халықты
қамтып, қоғамдық көлемде мәдениетті дамытуы.

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

Пререквизиты: Актуальные проблемы
административного права и процесса, Проблемы теории
и практики прокурорского надзора в РК, Актуальные
проблемы теории инвестиционного права РК.
Проблемы участия адвоката-защитника в досудебных и
судебных стадиях уголовного процесса, Проблемы и
перспективы развития современного международного
права
Постреквизиты: Производственная практика,
экспериментально-исследовательская работа
магистранта, выполнение магистерской диссертации,
комплексный экзамен по специальности.

Цель: : роль правовой культуры в создании предпосылок для формирования гражданского общества
и правового государства.
Содержание: Состояние и основные элементы правовой культуры в РК. Факторы обуславливающие
уровень правовой культуры. Меры по совершенствованию правовой культуры.

Знание:определение целей и задач обучения юридическим
дисциплинам,
Умение: определение
содержания и структуры юридического
образования,исследование системы Навыки: методов и
приемов обучения юридическим дисциплинам, а также
значимых условий их реализации,

Prerequisites: Actual problems of administrative law and
process, Problems of the theory and practice of prosecutor's
supervision in the Republic of Kazakhstan, Actual
problems of the theory of investment law of the Republic of
Kazakhstan. Problems of participation of the defense
attorney in the pre-trial and trial stages of the criminal
process, Problems and prospects for the development of
modern international law.
Post-requisites: Production practice, experimental
research work of a graduate student, implementation of a
master's thesis, a comprehensive examination in the
specialty.

Aim: the role of legal culture in creating the prerequisites for the formation of a civil society and the rule
of law.
Сontent: State and main elements of the legal culture in the Republic of Kazakhstan. Factors determining
the level of legal culture. Measures to improve the legal culture.

Пререквизиттер: Мемлекет және құқық теориясы.Қ Р
Конституциялық құқығы. Постреквизиттер:
Өндірісітік тәжірибе, Тәжірибелік-зерттеу жұмысы,
Магистрлік жобаны рәсімдеу мен қорғау

Мақсаты: Құқықтық сана мәселелерін орнату жолына түскен шақта, демократиялық тәртiптiң өрiс
алуы, қазiргi замандағы негiзгi құқықтық проблемаларды оқыту маңызды iс болып отыр.
Құқықтық сана мәселелері пәнi бойынша қазіргі күндегі негізгі мәселелерін оқытып, қана қоймай
оны шешудің негізгі жолдарын көрсетеді. Сондай-ақ құқықты пайдалану барысында жаңа қоғам
орнату жолдарын көрсетеді.
Мазмұны: Құқықтық сана ұғымы, түсiнiгi және мазмұны.Құқықтық сананың түрлері.Құқықтық
сананың құрылымы. Құқықтық сана және құқық қолдану.Құқықтық мәдениет құқықтың сапалық
деңгейiнiң көрсеткiшi ретiнде.Қазiрiгi заман кезеңiндегi құқықтық сана және құқықтық мәдениет.
Белгіленген проблеманың мәнін ашу үшін құқықтық мәдениет теориясын қалыптастырудың
принциптері.Қоғамдық жүйедегі нормативтік актілер барлық халықты қамтып, қоғамдық көлемде
мәдениетті дамытуы.Құқықтық нигилизм, оның мазмұны. Кәсіби құқықтық мәдениет адамгершілік
айнасы.
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Knowledge:definition of goals and objectives of teaching legal
disciplines,
Ability: definition of the content and structure of legal
education,
Skills: study of the system of methods and techniques of
teaching legal disciplines, as well as significant conditions for
their implementation,

Білімі: Құқықтық сана әлеуметтік құбылыстарды ерекше
бағалай отырып, қоғамдық сананың басқа нысандарымен
өзара әрекет етеді.
Біліктілігі: адам құқықтарын, олардың пайда болуы мен
даму тарихын, жіктелуі мен қорғау механизмін,
магистрлерің ғылыми материалдар мен заң актілерімен өз
бетінше жұмыс істеу дағдысы мен тәсілдерін жетілдіру
жолдарын меңгеру керек;
Дағдысы: Жеке тұлғалардың мәдениеті қоғамдық
мәдениетті дамытуға шешуші үлес қосады. Құқықтық
мәдениет жалпыхалықтық байлық, ол адам қоғамының
тарихи цивилизациялық жетістігі.
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МС 1.4 Problems of
legal culture and legal
consciousness

Problems of legal
consciousness

русский

Проблемы правового
сознания
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МС 1.4 Проблемы
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правового сознания
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Пререквизиты: Актуальные проблемы
административного права и процесса, Проблемы теории
и практики прокурорского надзора в РК, Актуальные
проблемы теории инвестиционного права РК.
Проблемы участия адвоката-защитника в досудебных и
судебных стадиях уголовного процесса, Проблемы и
перспективы развития современного международного
права.
Постреквизиты: Производственная практика,
экспериментально-исследовательская работа
магистранта, выполнение магистерской диссертации,
комплексный экзамен по специальности.

Цель: развитое общественное правосознание, где формируются ценностные, нормативные основы
правового бытия, сама идея закона, государства и власти.
Содержание: Состояние и основные элементы правовой культуры в РК. Факторы обуславливающие
уровень правовой культуры. Меры по совершенствованию правовой культуры.

Знание: определение целей и задач обучения юридическим
дисциплинам,
Умение: определение содержания и структуры
юридического образования,
Навыки: исследование системы методов и приемов
обучения юридическим дисциплинам, а также значимых
условий их реализации,

Prerequisites: Actual problems of administrative law and
process, Problems of the theory and practice of prosecutor's
supervision in the Republic of Kazakhstan, Actual
problems of the theory of investment law of the Republic of
Kazakhstan. Problems of the participation of defense
counsel in the pretrial and trial stages of the criminal
process, Problems and prospects of development of modern
international law.
Post requisites: practical training, experimental research
work of a graduate student, the implementation of a
master's thesis, a comprehensive examination in the
specialty.

Aim: developed public legal consciousness, where the value, normative bases of legal existence, the very
idea of law, the state and the government are formed.
Сontent: State and main elements of the legal culture in the Republic of Kazakhstan. Factors determining
the level of legal culture. Measures to improve the legal culture.

Knowledge: definition of goals and objectives of teaching legal
disciplines,
Ability:definition of the content and structure of legal
education,
Skills: study of the system of methods and techniques of
teaching legal disciplines, as well as significant conditions for
their implementation,
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