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ӘЗІРЛЕУШІЛЕР/ РАЗРАБОТЧИКИ// DEVELOPERS: 

 

23.10.2020 жылы Экономика және Құқық институты директоры А. Табулденов бекіткен 

академиялық комитет әзірледі / Разработано академическим комитетом, утвержденным  

директором института Экономики и права А.Табулденовым 23.10.2020 года / Developed by 

the Academic Committee approved by the Director of the Institute of Economics and Law 

A.Tabuldinov on 23.10.2020 

 

ҰСЫНЫЛДЫ/РЕКОМЕНДОВАНО/RECOMMENDED: 

 

Мемлекет және құқық теориясы кафедра отырысында қарастырылды, 2021 ж.  _26.03._ № 

_5__ хаттама 

Рассмотрена на заседании  кафедры теории государства и права, протокол №5 от 26.03_ 

2021_ г. 

Considered at a meeting of the department,protocol No. _5__ dated 26.03_2021y. 

 

Азаматтық құқық және процесс кафедра отырысында қарастырылды, 2021 ж.  26.03._ № _5__ 

хаттама 

Рассмотрена на заседании  кафедры гражданского права и процесса, протокол № 5от 

_26.03___._____ 202_ г. 

Considered at a meeting of the department,protocol No. _5__ dated 26.03._ 2021y. 

 

Қылмыстық құқық және процесс кафедра отырысында қарастырылды, 2021 ж. 26.03__ № 

_5__ хаттама 

Рассмотрена на заседании  кафедры уголовного права и процесса, протокол №5 от 26.03_ 

2021г. 

Considered at a meeting of the department,protocol No. _5__ dated _26.03. 2021y. 

 

П. Чужинов атындағы Экономика және құқық институттың әдістемелік комиссиясында 

талқыланды, 2021 ж.  _01.04._ № _4__ хаттама 

Обсуждена на  заседании методической комиссий института экономики и права имени П. 

Чужинова, протокол № 4 от 01.04._ 2021_ г.  

Discussed at a meeting of the methodological commissions of the Institute of Economics and Law 

named after P. Chudinov, protocol No. _4__ dated _01.04._ 2021y. 

 

Оқу әдістемелік кеңесінің шешімімен ұсынылды, 2021 ж.   20.04._ № _4__ хаттама 

Рекомендована решением Учебно-методического совета, протокол № _4__   от 20.04.__    

2021 г. 

Recommended by the decision of the Educational and Methodological Council, 

Protocol No. _4__ dated 20.04._ 2021y. 
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  Келесі құжаттар негізінде жасалды: 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы ( 05.05.2020 ж. ӛзгертулер мен 

толықтыруларнегізінде); 

- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 

жӛніндегі республикалық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы 

бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері; 

 

 Разработана  на основании следующих документов: 

   - ГОСО всех уровней образования, утверждено приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604(с 

изменениями и дополнениями от 05.05.2020г.); 

  - Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта 

2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений; 

 

  Developed on the basis of the following documents: 

  - SES of all levels of education, approved by order of the Minister of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018 No. 604; 

  - National qualifications framework approved by the protocol of March 16, 2016 by 

the Republican tripartite commission on social partnership and regulation of social 

and labor relations; 
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университет имени А.Байтурсынова
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы 

Passport of thee ducational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

7М04202-Құқықтану/Юриспруденция/Jurisprudence 

 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

7М04Бизнес, басқару және құқық/ Бизнес, управление и 

право/ Business, Management and Law 

Даярлау бағытының коды мен 

жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламалары тобы/Білім 

беру бағдарламаларының 

тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ 

Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs  

7М042Құқық/ Право/ Law 

 

М078 Құқық/ Право/ Law 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/EP type Қолданыстағы/Действующая/Acting 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ISCED level 

ББХСШ /МСКО/ISCED 6 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/NQF 

level 

ҰБШ /НРК/NQF 6 

СБШ бойынша деңгейі/ 

Уровень по ОРК/ORK level 

СБШ/ОРК//ORK 6 (6.1) 

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Formofstudy 

Күндізгі/Очное /Full time 

Оқу мерзімі/Срок 

обучения/Training period 

1 жыл/1 года/1 years 

Оқыту тілі/Язык 

обучения/Language of 

instruction  

қазақ және орыс/казахский и русский/kazakh and russian 

 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/Loanvolume 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 

60/Academiccredits 60ECTS 

Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/The purpose of 

the educational program 

Құқық саласында құқықтық мәдениет пен құқықтық сананың жоғары деңгейі, іргелі білімі және 

кәсіби құзыреттілігі бар жоғары білікті мамандарды даярлау. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих высоким уровнем правовой 

культуры и правосознания, фундаментальными знаниями и профессиональными 

компетенциями в области права. 

Training highly qualified specialists with a high level of legal culture and legal  consciousness, 
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fundamental knowledge and professional competences in the field of law. 

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень/Awarded degree 

«7М04202Құқықтану»білім беру бағдарламасыбойыншақұқықмагистрі 

магистр права  по образовательной программе "7М04202  Юриспруденция". 

Master of Laws in the educational program "7M04202 Jurisprudence". 

Маман лауазымдарының тізбесі /Перечень должностей по ОП/List of positionson OP 

Басшы лауазымдар: сот жүйесі; құқық қорғау қызметі; заң қызметіне байланысты мемлекеттік 

қызмет; заң консультациясына, норма шығармашылық, басқару және сараптама қызметіне 

байланысты лауазымдар. 

руководящие должности: в сфере судебной системы; правоохранительной службы; 

государственной службы, связанной с юридической деятельностью; должности, связанные с 

юридической консультацией, нормотворческой, управленческой и экспертной деятельностью. 

leadership positions: in the judicial system; law enforcement service; public service related to legal 

activities; positions related to legal advice, rule-making, management and expert activities. 

Кәсіби қызмет объектілері/Объекты профессиональной деятельности/Objects of 

professional activity 

эксперименттік-зерттеу, нормашығармашылық, сараптамалық-консультациялық және құқық 

қорғау қызметі 

экспериментально-исследовательская, нормотворческая, экспертно-консультационная и 

правоохранительная деятельность. 

experimental research, rule-making, expert consulting and law enforcement activities. 

Кәсіби қызмет түрлері /Виды профессиональной деятельности/Professional activities 

- әкімшілік-басқарушылық;  

- сараптамалық-консультативтік; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылыққызмет 

- административно-управленческая;  

- экспертно-консультативная; 

  - организационно-управленческая. 

 -administrative and managerial; 

- expert and advisory; 

   - organizational and managerial. 

Кәсібиқызметінің функциялары /Функции профессиональной деятельности/Functions of 

professional activity 

адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, қоғам мен мемлекеттің тіршілік 

әрекетінің барлық салаларында құқық пен заңның үстемдігін қамтамасыз ету функциясы, ӛзінің 

кәсіби деңгейін ұдайыарттыру функциясы, құқықтық заңдарды бұзудың кезкелген кӛріні 

стеріне тӛзбеушілік қарым-қатынас функциясы 
защиты прав и свобод человека и гражданина, функция обеспечения верховенства права и 

закона во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, функция постоянного 

повышения своего профессионального уровня, функция нетерпимого отношения к любым 

проявлениям нарушения правовых законов   

protection of human and civil rights and freedoms, the function of ensuring the rule of law and law in all 

spheres of life of society and the state, the function of constantly improving one's professional level, the 

function of intolerant attitude towards any manifestations of violation of legal laws 

БББ бойынша оқу нәтижелері/Результаты обучения по ОП/EP learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті: 
ON1 Әр түрлі тілдік және мәдени ортада еркін қарым-қатынас дағдыларын меңгеру, ӛзінің кәсіби 

саласында ғылыми қарым-қатынас пен халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру. 

ON2 Негізгі дүниетанымдық және әдіснамалық мәселелерді, оның ішінде оның дамуының 

қазіргі кезеңінде ғылымда зерттелетін пәнаралық сипаттағы мәселелерді талдау және 

нәтижелерді кәсіби қызметте пайдалану. 
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ON3 Ӛндірісті басқарудың заманауи тәсілдерін кӛрсету, менеджмент, диагностика, талдау және 

проблемаларды шешу әдістерін, шешімдер қабылдау әдістерін және оларды практикада іске 

асыруды қолдана отырып, ӛндірісті ұйымдастыру және басқару саласындағы күрделі және 

стандартты емес жағдайларда шешімдер қабылдау. 

ON4 Азаматтық процессуалдық құқығының проблемаларын зерттеуде құқықтық актілерді талдау 

дағдыларына ие болу, заң консультацияларын кӛрсету, сот органдарында жеке құқықтық сипаттағы 

мәселелер бойынша азаматтық құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтарын қорғау. 

ON5 Қылмыстық және қылмыстық процессуалдық нормаларын, олардың практикалық 

міндеттерді шешуге сәйкестігін негізге ала отырып, талдау және жүйелеу, қылмыстық-

құқықтық және қылмыстық процессуалдық қатынастарының тетіктерін реттеуді дәлелдеу. 

ON6 Еңбек заңнамасындағы олқылықтар мен қайшылықтарды және оларды жою жолдарын 

анықтау, құқықтық актілерді талдау және еңбек құқығы мәселелерін зерттеу дағдыларына ие болу, 

заң консультацияларын ұсыну, Еңбек құқықтық қатынастары субъектілерінің құқықтарын қорғау 

ON7 Құқықтық қызметтің нақты салаларында нормативтік құқықтық актілерді білікті қолдану, 

кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының нормаларын іске асыру. 
ON8 Мемлекеттік басқару органдарының қызметін талдау және оңтайлы басқару шешімдерін 

қабылдауға қабілетті болу. 

ON9 Қылмыстық процессуалдық құқығы теориясының жаңа жетістіктерін сыни бағалау және 

түсіндіру және қылмыстық процессуалдық нормаларының ерекшеліктерін анықтау, оларды 

жетілдіру тетіктерін әзірлеу. 

ON10 Қаржылық құқықтық қатынастардың әлемдік тенденциялары мен даму динамикасын, 

олардың теориялық және практикалық мәселелерін жүйелі түрде түсіну және бағалау. 

ON11 Әкімшілік, азаматтық және қылмыстық сот ісін жүргізу саласындағы әртүрлі типтік және 

типтік емес жағдайлардағы мәселелерді шешу кезінде құқық қолданудың озық білімі мен 

дағдыларын кәсіби деңгейде қолдану. 

ON12 Құқық бұзушылықтар мен қылмыстарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу қабілеттерін 

кӛрсету. 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет способен: 
ON1 Обладать навыками свободного общения в разной языковой и культурной среде, осуществлять 

научную коммуникацию и международное сотрудничество в своей профессиональной области. 

ON2 Анализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы, в т.ч. 

междисциплинарного характера, исследуемые в науке на современном этапе ее развития и 

использовать результаты в профессиональной деятельности. 

ON3 Демонстрировать современные подходы к управлению производством, принимать решения 

в сложных и нестандартных ситуациях в области организации и управления производства с 

использованием методов менеджмента, диагностики, анализа и решения проблем, методов 

принятия решений и их реализаций на практике. 

ON4 Обладать навыками анализа правовых актов в исследовании проблем гражданского 

процессуального права, оказывать юридические консультации, защищать в судебных органах 

права субъектов гражданских правоотношений по вопросам частноправового характера.  

ON5 Анализировать и систематизировать уголовные и уголовно-процессуальные нормы, исходя из 

их соответствия решению практических задач, аргументировать регулирование механизмов 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений. 

ON6 Выявлять пробелы и противоречия в трудовом законодательстве и пути их устранения, 

обладать навыками анализа правовых актов и исследования проблем трудового права, 

оказывать юридические консультации, защищать права субъектов трудовых правоотношений.  

ON7 Квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать в профессиональной деятельности нормы материального и 

процессуального права. 

ON8 Анализировать деятельность органов государственного управления и быть способным 

принимать оптимальные управленческие решения. 

ON9 Критически оценивать и интерпретировать новейшие достижения теории уголовного 

процессуального права и определять особенности уголовно-процессуальных норм, разрабатывать 

механизмы их совершенствования. 
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ON10 Системно понимать и оценивать мировые тенденции и динамику развития финансовых 

правоотношений, их теоретические и практические проблемы. 

ON11 Применять на профессиональном уровне передовые знания и навыки правоприменения при 

решении вопросов в различных типичных и нетипичных  ситуациях в области административного, 

гражданского и уголовного судопроизводства. 

ON12 Демонстрировать умение выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления. 

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON1 Have the skills of free communication in different linguistic and cultural environments, carry out 

scientific communication and international cooperation in their professional field. 

ON2 To analyze the main worldview and methodological problems, incl. interdisciplinary, studied in 

sci-ence at the present stage of its development and use the results in professional activities. 

ON 3 To demonstrate modern approaches to production management, make decisions in complex and 

non-standard situations in the field of organization and management of production using management 

methods, diagnostics, analysis and problem solving, decision-making methods and their implementa-

tion in practice. 

ON 4 To have the skills of analyzing legal acts in the study of problems of civil procedural law, to pro-

vide legal advice, to defend the rights of subjects of civil legal relations in the courts on matters of a 

private law nature. 

ON 5 To analyze and systematize criminal and criminal procedural norms, proceeding from their 

compli-ance with the solution of practical problems, argue the regulation of the mechanisms of criminal 

and criminal procedural relations. 

ON 6 To identify gaps and contradictions in labor legislation and ways to eliminate them, have the skills 

to analyze legal acts and research labor law problems, provide legal advice, and protect the rights of 

subjects of labor legal relations. 
ON7 Skillfully apply normative legal acts in specific areas of legal activity, implement in professional ac-

tivity the norms of substantive and procedural law. 

ON8 To  analyze the activities of government bodies and be able to make optimal management deci-sions. 

ON9 Critically assess and interpret the latest achievements of the theory of criminal procedural law and 

determine the features of criminal procedural norms, develop mechanisms for their improvement. 

ON10 Systematically understand and evaluate global trends and dynamics of development of financial legal 

relations, their theoretical and practical problems. 

ON11 To apply at a professional level advanced knowledge and law enforcement skills in resolving issues in 

various typical and atypical situations in the field of administrative, civil and criminal proceed-ings. 

ON12 To demonstrate the ability to identify, suppress, disclose and investigate offenses and crimes. 
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Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program 

Модульдің 

атауы/ 

Название 

модуля/Modul

e name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/Module 

learning outcomes 

Компоне

нт цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Цик, 

компонен

т (ОК, 

ВК, 

КВ)/Cycl

e, 

componen

t (OK, 

VK, KV) 

Пәндер 

коды 

/Код 

дисцип

лины/T

he code 

disciplin

es 

Пәннің /тәжірибенің 

атауы/ 

 Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

Name 

disciplines / practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Краткое описание дисциплины /Brief description 

of the discipline 

Кред

итте

р 

саны

/ 

Кол-

во 

кред

итов/

Num

ber 

of 

credi

ts 

 

Се

мес

тр/

Se

me

ster 

Қалыпт

асатын 

компете

нциялар 

(кодтта

ры)/Фо

рмируе

мые 

компете

нции 

(коды)/

Formed 

compete

ncies 

(codes) 

Жалпы кәсіби 

пәндер/Общи

е 

профессионал

ьные 

дисциплины/ 
General 

professional 

disciplines 

 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON1, ON2, ON5, ON6 

После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ON1, ON2, ON5, ON6 

/ Upon successful 

completion of the module, 

the studentwill:ON1, ON2, 

ON5, ON6 

БП 

ЖООК 

ShT 

5201 

Шет тілі (кәсіби) «Шет тілі (кәсіби)» курсы шет тілдерін оқыту 

процесінде тілдік емес мамандықтардың 

магистранттарын базалық стандарттан жоғары 

(C1) деңгейінде мәдениаралық-коммуникативті 

құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Курста академиялық жазу нормаларын меңгеру, 

сыни талдау дағдыларын дамыту, ғылыми 

шолулар мен аннотациялар дайындау, зерттеу 

тақырыптары бойынша рефераттар мен 

библиография құрастыру қарастырылған. 

2 

 

1 

 

ON1 

 

БД ВК IYa 

5201 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Курс «Иностранный язык (профессиональный)» 

направлен на формирование межкультурно-

коммуникативной компетенции магистрантов 

неязыковых специальностей в процессе 

иноязычного образования на уровне 

сверхбазовой стандартности (С1). Курс 

предусматривает овладение нормами 

академического письма, развитие навыков 

критического анализа, подготовки научных 
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обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых 

исследований. 

BD  UC FL 

 5201 

Foreign language  

(professional) 

The course "Foreign language (professional)" is 

aimed at the formation of intercultural and 

communicative competence of undergraduates of 

non-linguistic specialties in the process of foreign 

language education at the level of super-University 

standard (C1). the Course provides for mastering 

the norms of academic writing, developing skills of 

critical analysis, preparing scientific reviews, 

annotations, abstracts and bibliographies on the 

subject of research. 

БП 

ЖООК 

Men  

5202 

Менеджмент Білім беру мекемелерін басқарудың жүйелі 

тәсілі. Басқарудың принциптері, функциялары 

және әдістері. Нарықтық экономика жағдайында 

оқу орнының Даму стратегиясы. Білім беруді 

басқарудағы жаңа ақпараттық технологиялар 

2 1 ON2 

ON3 

БД ВК Men 

5202 

Менеджмент Системный подход к управлению 

образовательными учреждениями. Принципы, 

функции и методы управления. Стратегия 

развития учебного заведения в условиях 

рыночной экономики. Новые информационные 

технологии в управлении образованием 

BD  UC Man 

5202 

Management A systematic approach to the management of 

educational institutions. Principles, functions and 

methods of management. Strategy for the 

development of an educational institution in a 

market economy. New information technologies in 

education management 
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БП 

ЖООК 

Psi P 

5203 

Басқару психологиясы Басқару психологиясына кіріспе. Басқару 

психологиясының теориялық негіздері. Басқару 

қызметіндегі психологиялық әсері. 

Басқарушылық ӛзара әрекеттестіктегі тұлға. 

Басшы тұлғасының психологиялық 

ерекшеліктері. Басқарудың жеке стилінің 

психоло-гиясы. Бағыныштының жеке тұлғасы 

басқару объектісі ретінде. Топтық құбылыстар 

мен процестерді басқару психологиясы. Іскерлік 

қарым-қатынас психологиясы. Жанжалды 

жағдайларды басқару психологиясы 

2 1 

 

ON2 

ON3 

БД ВК Psi U 

5203 

Психология 

управления 

Введение в психологию управления. 

Теоретические основы психологии управления. 

Психологическое влияние в управленческой 

деятельности. Личность в управленческих 

взаимодействиях. Психологические 

особенности личности руководителя. 

Психология индивидуального стиля управления. 

Личность подчиненного как объект управления. 

Психология управления групповыми явления-

ми и процессами. Психология делового 

общения. Психология управления 

конфликтными ситуациями 

BD  UC Psy Man 

5203 

Psychology of 

Management 

Introduction to the psychology of management. 

Theoretical founda-tions of management 

psychology. Psychological influence in manage-rial 

activity. Personality in managerial interactions. 

Psychological fea-tures of the personality of the 

leader. Psychology of individual man-agement 

style. Personality of a subordinate as an object of 

manage-ment. Psychology of management of group 

phenomena and processes. Psychology of business 

communication. Psychology of managing conflict 

situations. 

Мамандық 

бойынша 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

БП ТК KKKR

MBMK

Қазіргі кезеңде 

Қазақстан 

Пән магистранттарда мемлекеттік басқару, 

басқару еңбегін ұйымдастыру, сонымен қатар 

   4 

 

1 

 

ON3 

ON7 
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жалпы пәндер 

/ Общие 

дисциплины 

специальност

и/General 

disciplines of 

the specialty 

алушы қаблетті: 

ON2, ON3,  ON4, ON5  

После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ON2, ON3,  ON4, ON5  

/ Upon successful 

completion of the module, 

the studentwill: ON2, ON3,  

ON4, ON5  

  

M  5204 

 

Республикасындағы 

мемлекеттік басқару 

мен мемлекеттік 

қызмет мәселелері 

мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқаруды 

модернизациялаудың қазіргі тенденцияларын 

есепке алып отырып, басқару тәжірибесін 

ғылыми талдау саласында білім мен 

қажеттідағды жүйесін қалыптастырады. 

 

 

 

 

   

   

 ON8  

 

 

БД КВ PGUGS

RKSE  

5204 

 

Проблемы 

государственного 

управления и 

государственной 

службы в Республике 

Казахстан на 

современном этапе 

Дисциплина формирует у магистрантов 

целостную систему знаний и необходимых 

умений и навыков в области государственного 

управления, организации управленческого 

труда, а также научного анализа управленческой 

практики с учетом современных тенденций 

модернизации государственной службы и 

государственного управления. 

 

BD  UC IPAPSP

SRK 

5204 

The issues of public 

administration and 

public service at the 

present stage in the 

Republic of Kazakhstan 

The discipline forms a holistic system of knowledge 

and necessary skills and abilities in the field of 

public administration, the organization of 

managerial work, as well as the scientific analysis 

of managerial practice, taking into account modern 

trends in the modernization of public service and 

public administration. 

БП ТК KTM 

5204 

Құқықтық талдаудың 

методологиясы 

Пән магистранттардың маңызды 

конституциялық және заңнамалық 

институттардың мазмұны туралы, олардың 

адамдардың мінез-құлқына әсер ету тәсілдері 

туралы білімдерін тереңдетуге, 

құқықшығармашылық және құқық қолдану 

қызметіндегі құқықтың жалпы теориясы 

саласындағы проблемалық сипаттағы 

мәселелерді түсіндіруге бағытталған. 

 

ON3 

ON7 

ON8  

БД КВ MPA 

5204 

Методология 

правового 

анализа 

Дисциплина направлена на углубление знаний 

магистрантов о содержании важнейших 

конституционных и законодательных 

институтов, о способах их влияния на поведение 

людей, освещение вопросов проблемного 
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характера в сфере общей теории права в 

правотворческой и правоприменительной 

деятельности. 

BD  UC MLA 

5204 

Methodology of legal 

analysis 

The discipline is aimed at deepening the knowledge 

of undergraduates about the content of the most 

important constitutional and legislative institutions, 

about the ways of their influence on people''s 

behavior, coverage of problematic issues in the 

field of general theory of law in lawmaking and law 

enforcement. 

КП/ЖОО

К    

APZKT

T 5301 

Азаматтық-

процессуалдық 

заңнаманы 

қолданудың теориясы 

және тәжірибесі 

Бұл пән юриспруденция магистрін меңгеру 

 кезінде кәсіби білім мен іскерлікті, азаматтық 

құқық саласындағы қызметті жүзеге асыруды; 

азаматтық және азаматтық іс жүргізу 

заңнамасының мәнін ашу; азаматтық-құқықтық 

қатынастар саласында қалыптасатын түрлі 

жағдайларға құқықтық нормаларды дұрыс 

қолдану дағдыларын қалыптастырады. 

5 1 ON4 

ON7 

ON11 

ПД ВК TPPGP

Z 5301 

Теория и практика 

применения 

гражданско-

процессуального 

законодательства 

Данная дисциплина формирует 

профессиональные знания и умения при 

освоении специальности магистра 

юриспруденции, позволяет осуществление 

деятельности в области гражданского права; 

раскрытие значения гражданского и 

гражданско-процессуального законодательства; 

формирование навыков правильного 

применения правовых норм к различным 

ситуациям, складывающихся в сфере 

гражданско-правовых отношений. 

PD UC TPACP

L 5301 

Theory and practice 

application of civil 

procedure legislation 

 

 

 

This discipline forms professional knowledge and 

skills in mastering the specialty of Master of Laws, 

allows the implementation of activities in the field 

of civil law; disclosure of the meaning of civil and 

civil procedural legislation; the formation of skills 

for the correct application of legal norms to various 

situations emerging in the field of civil law 
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relations. 

КП/ЖОО

К    

KKIZK

KTOM 

5302 

Қылмыстық және 

қылмыстық-іс жүргізу 

заңнамасын құқықтық 

қолдану тәжірибесінің 

ӛзекті мәселелері 

Бұл пән қылмыстық және қылмыстық-процестік 

қатынастарды реттейтін құқық нормаларын 

қолдану саласындағы қызметті жүзеге асыру 

үшін мамандарды даярлауға, қылмыстық және 

қылмыстық-процестік құқық теориясын 

меңгеруге, қылмыстық және қылмыстық-

процестік құқық нормаларын қолданудың 

практикалық дағдыларын алуға бағытталған. 

5 1 ON5 

ON7 

ON11  

 

ПД ВК APPPU

UPZ 

5302 

Актуальные проблемы 

правоприменительной 

практики уголовного и 

уголовно-

процессуального 

законодательства 

Данная дисциплина направлена на подготовку 

специалистов для осуществления деятельности 

в сфере применения норм права, регулирующих 

уголовные и уголовно-процессуальные 

отношения, усвоении теории уголовного и 

уголовно-процессуального права, приобретении 

практических навыков применения норм 

уголовного и уголовного-процессуального права 

PD UC AILEPC

CPL 

5302 

Actual issues of law 

enforcement practice of 

criminal and criminal 

procedural law 

This discipline is aimed at training specialists for 

the implementation of activities in the field of 

application of legal norms governing criminal and 

criminal procedural relations, mastering the theory 

of criminal and criminal procedural law, acquiring 

practical skills in the application of criminal and 

criminal norms. -procedural law 

Арнайыпәнде

р / 

Специальные 

дисциплины / 

Arnay pәnder / 

Special 

disciplines 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON4. ON5, ON6 

После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ON4. ON5, ON6 

/ Upon successful 

completion of the module, 

the studentwill: 

ON4. ON5, ON6 

КП 

ТК 

APZKM 

5303 

Әкімшілік-процестік 

заңнаманы қолдану 

мәселері 

Пән магистранттардың әкімшілік-

процессуалдық процедураларына қойылатын 

заманауи талаптарды, оны қолдану 

практикасын, сонымен қатар әкімшілік іс-әрекет 

саласындағы заңгердің кәсіби қызметіне қажетті 

дағдыларды тереңдетіп оқытуға бағытталған, 

атап айтқанда: жағдайларды дұрыс саралау, 

құжаттарды әзірлеу, әкімшілік-іс жүргізу 

сипатындағы құқықтық актілер жобаларына 

заңдық қорытынды беру, құқықтық шешімдер 

қабылдау үшін. 

5 

 

 

 

1 

 

 

ON7 

ON11 

ON12 

 

ПД КВ PPAPZ Проблемы применения Дисциплина направлена на углубленное 
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 5303 административно-

процессуального 

законодательства 

изучение магистрантами современных 

требований, предъявляемых к административно-

процессуальным процедурам, практики его 

применения, а также навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности юриста в сфере 

действия административного процесса, а 

именно: для правильной квалификации 

обстоятельств, разработки документов, дачи 

юридических заключений на проекты правовых 

актов административно-процессуального 

характера, принятия правовых решений. 

 

PD UC PAAPL 

5303 

Problems of application 

of the administrative 

procedural law 

The discipline is aimed at in-depth study by 

undergraduates of modern requirements for 

administrative and procedural procedures, the 

practice of its application, as well as the skills 

necessary for the professional activity of a lawyer 

in the scope of the administrative process, namely: 

for the correct qualification the identification of 

circumstances, the development of documents, the 

provision of legal opinions on draft legal acts of an 

administrative procedural nature, the adoption of 

legal decisions. 

 

КП 

ТК 

KRHKS

KE 

5303 

Қазақстан 

Республикасының 

халқының қаржылық 

сауаттылығының 

құқықтық 

ерекшеліктері 

Осы пәнді оқу кезінде халықтың қаржылық 

сауаттылығының негізгі әлеуметтік, 

экономикалық және құқықтық негіздері; 

депозиттің, пайлық инвестициялық қорлардың 

құқықтық аспектілері; қаржы алаяқтарының 

ерекшеліктері, олардың іс-әрекеттері, оларды 

анықтау тәсілдері; қаржы институттарымен 

және қор нарықтарымен ӛзара іс-қимыл жасау; 

ҚР-да қаржылық сауаттылықтың құқықтық 

негіздерін қолдану саласындағы білім 

қалыптасады. 

 

ON4 

ON10 



15 
 

ПД КВ POFGN

RK 

5303 

Правовые особенности 

финансовой 

грамотности  

населения Республики 

Казахстан 

При изучении данной дисциплины 

формируются знания в области основных 

социальных, экономических и правовых 

особенностей финансовой грамотности 

населения; правовых аспектах депозита, паевых 

инвестиционных фондов; в особенностях 

финансовых мошенников, их действиях, 

способы их определения; взаимодействия с 

финансовыми институтами и фондовыми 

рынками; в применении правовых основ 

финансовой грамотности в РК. 

 

PD UC LFFAPR

K 5303 

Legal features of 

financial awareness of 

the population of the 

Republic of Kazakhstan 

When studying this discipline, knowledge is formed 

in the field of basic social, economic and legal 

features of the financial literacy of the population; 

legal aspects of the deposit, mutual investment 

funds; in the peculiarities of financial fraudsters, 

their actions, ways of identifying them; interaction 

with financial institutions and stock markets; in the 

application of the legal framework of financial 

literacy in the Republic of Kazakhstan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП/TК     KZhO 

6305 

Қылмыстық 

жазаларды орындау 

 

 

 

 

Пән жазаларды тағайындау мен орындаудың 

проблемалық аспектілерін зерделеуге, сондай-

ақжазаларды орындау кезінде практикалық 

міндеттерді шешу дағдыларын меңгеруге 

бағытталған. 

ON5ON

7 ON9 

ON12 

 

ПД КВ IUN 

6305 

Исполнение 

уголовных наказаний 

Дисциплина направлена на изучение 

проблемных аспектов назначения и исполнения 

наказаний, а также приобретение навыков 

решения практических задач при исполнении 

наказаний. 

 

PD UC ECP 

6305 

Execution of criminal 

penalties 

The discipline is aimed at studying the problematic 

aspects of the appointment and execution of 
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 punishments, as well as the acquisition of skills for 

solving practical problems in the execution of 

punishments. 

 

Арнайыпәнде

р / 

Специальные 

дисциплины / 

Arnay pәnder / 

Special 

disciplines 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON4. ON5, ON6 

После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ON4. ON5, ON6 

/ Upon successful 

completion of the module, 

the studentwill: 

ON4. ON5, ON6 

 

КП 

ТК 

AKKO

M 5304 

Адам құқықтарын 

қорғаудың ӛзекті 

мәселелері 

Пән магистранттарда адам құқықтары, олардың 

әлеуметтік және заңдық табиғаты, генезисі, 

қазіргі жағдайы және оларды қорғау 

механизмдері туралы жүйелі түсініктерді 

қалыптастыруға, адам мен азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың 

заңды механизмдері (мемлекетішілік және 

халықаралық) жүйесі туралы түсініктерді 

қалыптастыруға мүмкіндік береді; практикалық 

кәсіби қызметте әлеуметтік-құқықтық 

институттарды кешенді талдау дағдыларын 

жетілдіру. 

 

5 

 

 

1 

 

ON6 

ON7 

ON11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД КВ AVZPC

h 

5304 

Актуальные вопросы 

защиты прав человека 

Дисциплина позволяет сформировать у 

магистрантов системные представления о 

правах человека, их социальной и юридической 

природе, генезисе, современном состоянии и 

механизмах их защиты, формирование 

представлений о системе юридических 

механизмов (внутригосударственных и 

международных) защиты прав и свобод 

человека и гражданина; совершенствовать в 

практической профессиональной деятельности 

навыки комплексного анализа социально-

правовых институтов. 

 

PD UC OIHRP 

5304 

Opical issues of human 

rights protection 

The discipline allows master students to form 

systemic ideas about human rights, their social and 

legal nature, genesis, current state and mechanisms 

of their protection, the formation of ideas about the 

system of legal mechanisms (domestic and 

international) for the protection of human and civil 
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rights and freedoms; to improve in practical 

professional activity the skills of a comprehensive 

analysis of social and legal institutions. 

 

  КП 

ТК 

NEZhE

KDM 

5304 

Нарықтық экономика 

жағдайындағы еңбек 

құқығының даму 

мәселелері 

Пән нарықтық экономика жағдайында еңбек 

 құқығы дамуының қазіргі мәселелерінің 

ерекшеліктерін білуге мүмкіндік береді; еңбек 

құқығы қатынастарының қазіргі жай-күйін 

талдайды, жастардың жұмысқа орналасуына 

әсер ететін фактілерді талдау мен бағалауды 

жүзеге асырады. 

ON6 

ON7 

ПД КВ PRTPR

E 

5304 

Проблемы развития 

трудового права в 

условиях рыночной 

экономики 

Дисциплина позволяет узнать особенности 

современных проблем развития трудового права 

в условиях рыночной экономики; правильно 

анализировать современное состояние трудовых 

правоотношений, осуществлять анализ и оценку 

фактов, влияющих на трудоустройство 

молодежи. 

 

PD UC PDLLC

ME 5304 

Problems of 

development of labor 

law in the conditions of 

market-driven economy 

The discipline allows you to learn the features of 

modern problems of the development of labor law 

in a market economy; to correctly analyze the 

current state of labor relations, to analyze and 

assess the facts affecting the employment of young 

people. 

 

КП 

ТК 

PKZhM 

6306 

Пробация қызметі 

жұмысының 

мәселелері 

Пән пробация қызметінің ӛзекті мәселелерін 

зерделеуге және осы проблемаларға ықтимал 

шешімдерді әзірлеуге бағытталған. 

 

ON5 

ON9 

ON12 

ПД КВ PDSP 

6306 

Проблемы 

деятельности службы 

пробации 

Дисциплина направлена на изучение 

актуальных проблем деятельности службы 

пробации и разработку возможных путей 

решения данных проблем 
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PD UC PASP 

6306 

Problems of activity of 

service of a probation 

The discipline is aimed at studying the actual 

problems of the activity of the probation service 

and developing possible ways to solve these 

problems 

 

 Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON4. ON5, ON6 

После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ON4. ON5, ON6 

/ Upon successful 

completion of the module, 

the studentwill: 

ON4. ON5, ON6 

 

КП/ЖОО

К        

OP IP 

5305 

Ӛндірістік практикасы  Теориялық курста алынған білімді бекіту, 

кеңейту, тереңдету және жүйелеу және болашақ 

маманның жұмысын ұйымдастыру бойынша 

алынған білімді, нормативтік материалдарды 

қолданудың практикалық дағдыларын игеру. 

 

5 2 ON4 

ON5 

ON6 

 

ПД/ВК    PP 5305 Производственная 

практика 

Закрепление, расширение, углубление и 

систематизация знаний, полученных в 

теоретическом курсе, и приобретение 

практических навыков применения полученных 

знаний, нормативных материалов по 

организации работы будущего специалиста. 

 

PDUC IP 5305 Industrial practice Consolidation, expansion, deepening and 

systematization of the knowledge gained in the 

theoretical course, and the acquisition of practical 

skills in applying the knowledge gained, normative 

materials for organizing the work of a future 

specialist. 

 

Экспериментт

ік-зерттеу 

жұмысы 

/Эксперимент

ально-

исследовател

ьская работа 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON1 ON2 ON3 

ON4 ON5 ON6 

После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ON1 ON2 ON3 

ON4 ON5 ON6 

/ Upon successful  

МЭЗЖ   5401 Тағылымдамадан ӛту 

мен магистрлік 

жобаны орындауды 

қамтитын 

магистранттың 

эксперименттік-

зерттеу жұмысы 

 

Зерттеу қызметі, стандартты ғылыми 

міндеттерді шешу, күнделікті кәсіби қызмет 

үшін қажетті білімді кеңейту және тереңдету 

дағдылары бар. 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON5  

ON6 

 

 

ЭИРМ 5401 Экспериментально-

исследовательская  

Имеет навыки исследовательской деятельности, 

решения стандартных научных задач,  
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completion of the module, 

the studentwill: 

ON1 ON2 ON3 

ON4 ON5 ON6 

 

 

работа магистранта, 

включая прохождение 

стажировки и 

выполнение 

магистерского проекта 

расширения и углубления знаний, необходимых 

для повседневной профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

ERSM 5401 Experimental research 

work of a master 

student, including 

internship and  writing 

of Master's thesis 

Has the skills of research, solving standard 

scientific problems, expanding and deepening 

knowledge necessary for daily professional 

activities. 

Қорытынды 

аттестация / 

Итоговая  

аттестация 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON1 ON2 ON3 

ON4 ON5 ON6 

После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ON1 ON2 ON3 

ON4 ON5 ON6 

/ Upon successful 

completion of the module, 

the studentwill: 

ON1 ON2 ON3 

ON4 ON5 ON6 

МЖРҚ /     

ОиЗМП 

 Магистрлік жобаны 

рәсімдеу және қорғау  

/ Оформление и 

защита магистерского 

проекта / Writing and 

defending of master's 

project 

 12 2 

 

ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON5 

ON6 

 

 

    Барлығы/Итого/Total  60   

 

 


