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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;

© Костанайский региональный
университет имени А.Байтурсынова
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Білім беру бағдарламасының паспорты
Паспорт образовательной программы
Passport of thee ducational program
7М04201-Құқықтану/Юриспруденция/Jurisprudence
БББ коды және атауы/
Код и название ОП
OP code and name
7М04Бизнес, басқару және құқық/ Бизнес, управление и
Білім беру саласының коды
право/ Business, Management and Law
және жіктелуі /
Код и классификация
области образования/
Code and classification
the field of education
Даярлау бағытының коды мен 7М042Құқық/ Право/ Law
жіктелуі/ Білім беру
042Құқық/ Право/ Law
бағдарламалары тобы/Білім
беру бағдарламаларының
тобы
Код и классификация
направлений подготовки/
Группа образовательных
программ /
Code and classification
areas of training/ Group of
educational programs
Қолданыстағы/Действующая/Acting
Білім ББ түрі/ Вид ОП/EP type
ББХСЖ бойынша деңгейі/ ББХСШ /МСКО/ISCED 6
Уровень по МСКО/ISCED level
ҰБШ бойынша
деңгейі/Уровень по НРК/NQF
level

ҰБШ /НРК/NQF 6

СБШ/ОРК//ORK 6 (6.1)
СБШ бойынша деңгейі/ Уровень по ОРК/ORK level
Күндізгі/Очное /Full time
Оқыту нысаны/
Форма обучения/
Formofstudy
Оқу
мерзімі/Срок 2 жыл/2 года/2 years
обучения/Training period
Оқыту
тілі/Язык қазақ және орыс/казахскийирусский/kazakh and russian
обучения/Language of instruction
Академиялық кредит/ Академических кредитов
Кредит кӛлемі/
120/Academiccredits 120ECTS
Объем кредитов/Loanvolume
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 of highly qualified specialists with a high level of legal culture and legal awareness,
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fundamental knowledge and professional competencies in the field of law.
Берілетін дәреже / Присуждаемая степень/Awarded degree
"7М04201 Құқықтану" білім беру бағдарламасы бойынша заң ғылымдарының магистрі"
Магистр юридических наук по образовательной программе "7М04201 Юриспруденция"
Master of Laws in the educational program "7M04201 Jurisprudence"
Маман лауазымдарының тізбесі /Перечень должностей по ОП/List of positionson OP
жоғарыоқуорныныңоқытушысы (ассистенті), ҚРІІМ, ҚРҰҚКарнайыоқуорындарының, сыбайласжемқорлыққақарсықызметтің, экономикалықтергеуқызметініңоқытушысы, құқыққорғауоргандарыжанындажұмысістейтінҒЗИкішіғылымиқызметкері, басшылауазымдары: сотжүйесі,
құқыққорғауқызметі, заңқызметіменбайланыстыМемлекеттікқызметсаласында, заңконсультациясымен, нормашығармашылық, басқаружәнесараптамақызметіменбайланыстылауазымдар
преподаватель (ассистент) высшего учебного заведения, преподаватель специальных учебных
заведений МВД РК, КНБ РК, антикоррупционной службы, службы экономических расследований, младший научный сотрудник НИИ, функционирующих при правоохранительных органах,
руководящие должности: в сфере судебной системы, правоохранительной службы, государственной службы, связанной с юридической деятельностью, должности, связанные с юридической консультацией, нормотворческой, управленческой и экспертной деятельностью
teacher (assistant) of a higher educational institution, teacher of special educational institutions of the
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan, KNB of the Republic of Kazakhstan, anticorruption service, economic investigation service, junior researcher of research institutes operating under law enforcement agencies, leading positions: in the judicial system, law enforcement service, civil
service related with legal activities, positions related to legal advice, rule-making, managerial and expert
activities
Кәсіби қызмет объектілері/Объекты профессиональной деятельности/Objects of
professional activity
құқыққорғауоргандары, сот, атқарушыжәнемемлекеттікбилікпенбасқарудыңӛкілдіоргандары,
мемлекеттікжәнемемлекеттікемесұйымдар, адвокатура, білімберуұйымдары.
правоохранительные органы, судебные, исполнительные и представительные органы государственной власти и управления, государственные и негосударственные организации, адвокатура,
организации образования.
law enforcement bodies, judicial, executive and representative bodies of state power and administration,
state and non-state organizations, advocacy, educational organizations.
Кәсіби қызмет түрлері /Виды профессиональной деятельности/Professional activities
- ғылыми-зерттеу;
- білімберу;
- ұсынылғаннемесетабылғанфактілердіқұқықтықбағалау;
- нақтыақпараттыіздеу, тексеру, бағалаубағдарламалау;
- құқықтықақпараттыіздеу;
- процесінбақылаужәненәтижелеріменбіреудіңқызметі.
- научно-исследовательская;
- образовательная;
- правовая оценка представленных или найденных фактов;
- программирование поиска, проверки, оценки фактической информации;
- поиск правовой информации;
- контроль за процессом и результатами чьей-либо деятельности.
- research;
- educational;
- legal assessment of the presented or found facts;
-programming of search, verification, evaluation of actual information;
- search for legal information;
- control over the process and the results of someone's activities.
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Кәсібиқызметінің функциялары /Функции профессиональной деятельности/Functions of
professional activity
- құқыққорғау;
- құқыққорғау;
- ұйымдастырушылық-басқарушылыққызмет;
- педагогикалық;
-заңдардынақты сақтау,жеке және заңдытұлғалардың заңалдындатеңдігі қағидаттарын
дақұқық қолдану қызметін жүзеге асыру;
- құқық қолдану тәжірибесінің проблемаларынанықтау және ұлттық заңнаманы жетілдіру
- правоохранительная;
- правозащитная;
- организационно-управленческая;
- педагогическая;
- осуществление правоприменительной деятельности на принципах точного соблюдения
законов, равенства физических и юридических лиц перед законом;
- выявление проблем правоприменительной практики и совершенствование национального
законодательства
- law enforcement;
- human rights;
- organizational and managerial;
- pedagogical;
- implementation of law enforcement activities on the principles of strict observance of laws, equality of
individuals and legal entities before the law;
- identification of problems of law enforcement practice and improvement of national legislation
БББ бойынша оқу нәтижелері/Результаты обучения по ОП/EP learning outcomes
Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті:
ON1 Ғылыми коммуникацияны ана тілі және шет тілінде жүзеге асыру;
ON2 Ғылыми танымның әдіснамасын білу; ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен
құрылымын білу, ғылыми-зерттеу қызметінің дағдысы болу;
ON3 Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды тарта отырып, ақпараттық-аналитикалық
және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізу; кәсіби қызмет саласында
ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану;
ON 4 ғылыми және кәсіби міндеттерді шешу;
ON 5 ұйымдардың заң қызметін ұйымдастыру мен басқарудағы практикалық мәселелерді талдау;
ON 6 Құқық саласындағы мәселелерді зерттеу және алынған нәтижелерді ұйымды басқару,
кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация әдістерін жетілдіру үшін пайдалану;
ON 7 шешендік ӛнер, ауызша және жазбаша түрде ӛз ойларын дұрыс және логикалық рәсімдеу
дағдысын меңгеру;
On 8 күнделікті кәсіби қызметке және докторантурада білімін жалғастыруға қажетті білімді
кеңейту және тереңдету;
ON 9 кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды қолдану
После успешного завершения этой программы обучающийся будет способен:
ON1Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке
ON2Знать методологию научного познания; принципы и структуру организации научной
деятельности, иметь навыки научно-исследовательской деятельности
ON3Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
ON4Решать научные и профессиональные задачи;
ON5Анализировать практические проблемы в организации и управлении юридической деятельностью организаций;
ON6Исследовать проблемы в области права и использовать полученные результаты для совер6

шенствования методов управления организацией, профессионального общения и межкультурной коммуникации;
ON7Обладать ораторским искусством, навыками правильного и логичного оформления своих
мыслей в устной и письменной форме;
ON8Расширять и углублять знания, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в докторантуре;
ON9 Использовать информационные и компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности
Upon successful completion of this program, the student will:
ON1 Carry out scientific communication in native and foreign languages
ON2Know the methodology of scientific knowledge; principles and structure of the organization of
scientific activities, have the skills of research activities
ON3 Carry out information-analytical and information-bibliographic work with the involvement of
modern information technologies;
ON4 Solve scientific and professional tasks;
ON5 Analyze practical problems in the organization and management of legal activities of
organizations;
ON6 Investigate problems in the field of law and use the results obtained to improve the methods of
organization management, professional communication and intercultural communication;
ON7 Possess the art of public speaking, the skills of correct and logical presentation of their thoughts in
oral and written form;
ON8 Expand and deepen knowledge necessary for daily professional activities and continuing
education in doctoral studies;
ON9 Use information and computer technologies in the field of professional activities
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Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program
Модульдің
Модуль бойынша ОН/
атауы/ Назва- РО по модулю/Module
ние
learning outcomes
модуля/Modul
e name

Жалпы кәсіби
пәндер /
Общие
профессионал
ьные
дисциплины/
General
professional
discipline /

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:
ON1, ON2, ON3,ON4,
ON6, ON7, ON8, ON9
После успешного
завершения модуля
обучающийся будет:
ON1, ON2, ON3,ON4,
ON6, ON7, ON8, ON9
/ Upon successful
completion of the
module, the studentwill:ON1,ON2, ON3,
ON4.ON6, ON7, ON8,
ON9

Компоне
нт цикілі
(МК,
ЖОО,
ТК)/Цик,
компонен
т
(ОК,
ВК,
КВ)/Cycl
e,
componen
t
(OK,
VK, KV)

Пәндер
коды
/Код
дисциплины/
The
code
disciplin
es

Пәннің /тәжірибенің Пәннің қысқаша мазмұны/
Кред
атауы/
Краткое описание дисциплины /Brief description итте
Наименование
of the discipline
р
дисциплины
саны
/практики/
/
Name
Колdisciplines / practices
во
кредитов/
Num
ber
of
credi
ts

БП
ЖООК

GТF
5201

Ғылым тарихы мен
философиясы

БД ВК

IFN
5201

История и философия науки

Пән ғылым феноменінде арнайы философиялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылымнегіздері мен теориясы туралы, ғылымның
даму заңдылықтары мен ғылыми білімнің
құрылымы
туралы,
мамандық
және
әлеуметтік институттар ретіндегі Ғылым
туралы, ғылыми зерттеулер жүргізу әдістері
туралы, қоғамның дамуындағы ғылымның
рӛлі туралы білімді қалыптастырады.
Дисциплина вводит в проблематику феномена науки как предмета специального философского анализа, формирует знания об
истории и теории науки, о закономерностях
развития науки и структуре научного знания, о науке как профессии и социальном
институте, о методах ведения научных ис-

3

Се
мес
тр/
Se
me
ster

1

Қалыпт
асатын
компете
нциялар
(кодтта
ры)/Фо
рмируе
мые
компете
нции
(коды)/
Formed
compete
ncies
(codes)

ON1
ON2
ON4

следований, о роли науки в развитии общества.
BD UC

HPhS
5201

Pedagogy of higher
education

The discipline introduces into the problematics of
the phenomenon of science as a subject of special
philosophical analysis, forms knowledge about the
history and theory of science, about the laws of development of science and the structure of scientific
knowledge, about science as a profession and a social institution, about methods of conducting scientific research, about the role of science in the development of society.

БП
ЖООК

ShT
5202

Шет тілі (кәсіби)

Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер
оқытылатын
лексикалық
және
грамматикалық тақырыптар шегінде шет
тілінде ауызша және жазбаша қарымқатынас дағдыларын меңгереді. Кәсіби
қызмет саласында арнайы және ғылыми
әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға кӛп
кӛңіл бӛлінеді.

БД ВК

IYa520
2

Иностранный язык
(профессиональный)

При изучении данной дисциплины магистраты овладевают навыками устного и
письменного общения на иностранном языке в пределах изучаемых лексических и
грамматических тем. Большое внимание
уделяется развитию навыков понимания
специальной и научной литературы в сфере
профессиональной деятельности.

9

5

1

ON1
ON6
ON7
ON9

BD UC

FL
5202

Foreign language
(professional)

When studying this discipline, masters master the
skills of oral and written communication in a foreign language within the studied lexical and grammatical topics. Much attention is paid to the development of skills for understanding special and scientific literature in the field of professional activity.

БП
ЖООК

ZhMP
5203

Жоғары мектептің
педагогикасы

БД ВК

PVSh
5203

Педагогика высшей школы

Педагогикалық
ғылым
саласы,
педагогикалық заңдылықтарды және білім
беру процесін ұйымдастыру және жүзеге
асыру (ӛз білімін жетілдіру), оқыту,
тәрбиелеу (ӛзін-ӛзі тәрбиелеу), даму (ӛзінӛзі дамыту) және сту-денттердің белгілі бір
қызмет түрі мен қоғамдық ӛмірге кәсіби
даярлығын зерттейді
Изучение данной дисциплины позволяет
сформировать у магистрантов систему знаний и представлений о педагогической
науке как одной из важнейших областей современного знания, необходимой для преподавательской деятельности в высшей
школе. В содержании дисциплины рассматриваются научные, теоретические основы
педагогической теории, дающие представление о месте, роли и значении педагогики
высшей школы

BD UC

РVЕ
5203

Pedagogy of higher
education

10

The study of this discipline makes it possible to
form a system of knowledge and ideas about pedagogical science among undergraduates as one of the
most important areas of modern knowledge necessary for teaching in higher education. The content
of the discipline examines the scientific, theoretical
foundations of pedagogical theory, giving an idea

4

1

ON1
ON3
ON7
ON8

of the place, role and significance of higher education pedagogy.

БП
ЖООК

BP
5204

Басқару
психологиясы

БД ВК

PU
5204

Психология управления

11

Пән магистранттардың басқару психологиясының теориялық-әдіснамалық негіздерін
түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі
тұлғаның рӛлі мен орны туралы түсінігін
береді,
басқару
қызметінің
және
басқаруӛзара әрекетінің мәнін ашады.
Магистранттар
персоналды
басқару
принциптері мен әдістерін, мотивация
теориясын, басқарушылық шешімдерді
қабылдауды
зерттейді,
басқаруортасындағы басшылық, кӛшбасшылық
және
тұлғааралық
коммуникация
дағдыларын алады.
Дисциплина дает осмысление и понимание
магистрантами теоретико-методологических
основ психологии управления, представление о роли и месте личности в системе
управленческих процессов, раскрывает
сущность управленческой деятельности и
управленческого взаимодействия. Магистранты изучат принципы и методы управления персоналом, теории мотивации, принятия управленческих решений, получат
навыки руководства, лидерства и межличностной коммуникации в управленческой
среде.

4

1

ON1
ON3
ON6
ON7
ON8

BD UC

Мамандықбойын
шажалпыпәндер / Общиедисциплиныспециальности/General
disciplines of
the specialty

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:
ON1, ON3, ON4, ON5
ON6 ON7, ON8
После успешного
завершения модуля
обучающийся будет:
ON1, ON3, ON4, ON5
ON6 ON7, ON8
/ Upon successful
completion of the
module, the studentwill:ON1, ON3,
ON4, ON5 ON6 ON7,
ON8

РМ 5204

Psychology of management

The discipline gives the undergraduates an understanding and understanding of the theoretical and
methodological foundations of management psychology, an idea of the role and place of the individual in the system of management processes, reveals the essence of management activities and
management interaction. Master's students will
study the principles and methods of personnel management, the theory of motivation, managerial decision-making, get the skills of leadership, leadership
and interpersonal communication in a managerial
environment.

ҚазіргікезеңдегіҚаз
ақстанРеспубликасындағымемлекеттікбасқаруменмемлекеттікқызметмәселелері

5
Пәнмагистранттардамемлекеттікбасқару,
басқаруеңбегінұйымдастыру,
соныменқатармемлекеттікқызметпенмемлекеттікбасқарудымодернизациялаудыңқазіргітенденцияларынесепкеалаотырып, басқарутәжірибесінғылымиталдаусаласындабілімменқажеттідағдыжүйесінқалыптастырады.
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.

БПТК

KKKR
MBMK
M
5205

БД КВ

PGUG Проблемы госуSRKSE дарственного
5205
управления и государственной службы в Республике
Казахстан на современном этапе

BD UC

MPSM
PSRK
5205

Modern Problems of
State Management
and Public Service

12

The discipline forms a holistic system of
knowledge and necessary skills and abilities in
the field of public administration, the

1

ON1
ON4
ON5
ON6
ON7

БПТК

KTM
5205

БД КВ

MPA
5205

BD UC

MLA
5205

in the Republic of
KazakhstanModern
Problems of State
Management and
Public Service in the
Republic of
Kazakhstan
Құқықтық талдау
әдіснамасы

Методология правового
анализа

Methodology of
legal analysis

13

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.
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.
Дисциплина направлена на углубление знаний магистрантов о содержании важнейших
конституционных и законодательных институтов, о способах их влияния на поведение людей, освещение вопросов проблемного характера в сфере общей теории права в
правотворческой и правоприменительной
деятельности.
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

Арнайыпәндер / Специальныедисциплины /
Arnay pәnder /

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:
ON1, ON3, ON4. ON5,
ON6, ON7, ON8

AAPZK
TP 5301

Азаматтық және
азаматтықпроцестік заңнаманы колданудың
теориясы және
практикасы

Бұл пән юриспруденция магистрін меңгеру
кезінде кәсіби білім мен іскерлікті, азаматтық құқық саласындағы қызметті жүзеге 5
асыруды; азаматтық және азаматтық іс
жүргізу заңнамасының мәнін ашу; азаматтық-құқықтық қатынастар саласында қалыптасатын түрлі жағдайларға құқықтық нормаларды дұрыс қолдану дағдыларын қалыптастырады.
Данная дисциплина формирует профессиональные знания и умения при освоении специальности магистра юриспруденции, позволяет осуществление деятельности в областигражданского права; раскрытие значения
гражданского
и
гражданскопроцессуального законодательства; формирование навыков правильного применения
правовых норм к различным ситуациям,
складывающихся в сфере гражданскоправовых отношений.

ПД ВК

TPPGG
PZ 5301

Теория и практика
применения гражданского и гражданско-процессуального
законодательства

PD UC

TPCCP
LE 5301

Practice of Civil and
Civil Procedural Legislation Execution

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 relations.

КП
ТК

KKPZK
KTOM
5302

Қылмыстық және
қылмыстықпроцестік заңнаманы құқықтық колдану тәжірибесінің

Бұл пән қылмыстық және қылмыстықпроцестік қатынастарды реттейтін құқық
нормаларын қолдану саласындағы қызметті
жүзеге асыру үшін мамандарды даярлауға,
қылмыстық және қылмыстық-процестік
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1

5

2

ON1
ON3
ON4
ON5
ON7
ON8

ON1
ON3
ON4
ON5
ON7

Special disciplines

После успешного
завершения модуля
обучающийся будет:
ON1, ON3, ON4. ON5,
ON6, ON7, ON8
/ Upon successful
completion of the
module, the studentwill:
ON1, ON3, ON4. ON5,
ON6, ON7, ON8

ӛзекті мәселелері

құқық теориясын меңгеруге, қылмыстық
және қылмыстық-процестік құқық нормаларын қолданудың практикалық дағдыларын
алуға бағытталған.
Данная дисциплина направлена на подготовку специалистов для осуществления деятельности в сфере применения норм права,
регулирующих уголовные и уголовнопроцессуальные отношения, усвоении теории
уголовного
и
уголовнопроцессуального права, приобретении практических навыков применения норм уголовного и уголовного-процессуального права

ПД КВ

APPPU
UPZ
5302

Актуальные проблемы правоприменительной практики уголовного и
уголовнопроцессуального
законодательства

PD UC

APLEP
CCPL
5302

Actual problems of
law enforcement practice of criminal and
criminal procedure
legislation

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

APZK
МM
5303

Әкімшілікпроцестік заңнаманы қолдану мәселері

Пән
магистранттардың
әкімшілікпроцессуалдық процедураларына қойылатын заманауи талаптарды, оны қолдану
практикасын, сонымен қатар әкімшілік ісәрекет 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.

КП
ТК
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5

2

ON1
ON3
ON5
ON6
ON8

ПД КВ

PPAPZ
5303

Проблемы применения административнопроцессуального
законодательства

Дисциплина направлена на углубленное
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 административнопроцессуального 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

KRHK
SKE
5304

Қазақстан Республикасы халқының
қаржылық сауаттылығының
құқықтық ерек-

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

шеліктері
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5

2

ON1
ON3
ON5
ON7
ON8

ПД КВ

Қылмыстыққұқықтық
модуль/
Уголовноправовой
модуль/Crimi
nal Law
Module

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті: ON1,
ON3. N4, ON5, ON7,
ON8
После успешного
завершения модуля
обучающийся будет:
ON1, ON3. N4, ON5,
ON7, ON8

білім қалыптасады.
Приизучение 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.
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.

POFG
NRK
5304

Правовые особенности финансовой
грамотности населения Республики
Казахстан

PD UC

LFFAP
RK
5304

Legal features of
financial awareness
of the population of
the Republic of
Kazakhstan

КП/TК

KZhO
6305

Қылмыстық жазаларды орындау

ПД КВ

IUN
6305

Исполнение
Дисциплина направлена на изучение проблемуголовных наказаний ных аспектов назначения и исполнения наказаний, а также приобретение навыков решения
практических задач при исполнении наказаний.

17

Пәнжазаларды
тағайындау
мен
орындаудыңпроблемалықаспектілерінзерделеуге,
сондайақжазалардыорындаукезіндепрактикалықміндеттердішешудағдыларынмеңгеругебағытталған.

5

3

ON1
ON4
ON5
ON7
ON8

/ Upon successful
completion of the
module, the studentwill:
ON1, ON3. N4, ON5,
ON7, ON8

PD UC

ECP
6305

Execution of criminal
penalties

The discipline is aimed at studying the problematic
aspects of the appointment and execution of punishments, as well as the acquisition of skills for
solving practical problems in the execution of punishments.

КП
ТК

PKZh
M 6306

ПД КВ

PDSP
6306

Пробация қызметі
жұмысының мәселелері
Проблемы деятельности службы
пробации

Пән пробация қызметінің ӛзекті мәселелерін
зерделеуге және осы проблемаларға ықтимал шешімдерді әзірлеуге бағытталған.
Дисциплина направлена на изучение актуальных проблем деятельности службы пробации и разработку возможных путей решения данных проблем

PD UC

Тұлғаныңқұқ
ықтықжағдай
ы / Правовоеположениеличности/Leg
al status of the
individual

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

КП
ТК

ON1 ON4 ON5 ON6
ON8, ON9
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1 ON4 ON5 ON6
ON8, ON9

ПД КВ

/ Upon successful completion of the module, the student will:

PASP
6306

NEZhE
KDM
6307

Нарықтық экономика
жағдайындағы
еңбек құқығының
даму мәселелері

PRTPR
E
6307

Проблемы развития трудового права в условиях рыночной экономики

PDLLC

3

ON1
ON3
ON5
ON7
ON8

5

3

ON1
ON4
ON5
ON6
ON8

Problems of activity of The discipline is aimed at studying the actual
service of a probation problems of the activity of the probation service
and developing possible ways to solve these
problems

ON1 ON4 ON5 ON6
ON8, ON9
PD UC

5

Problems of develop-

18

Пән нарықтық экономика жағдайында еңбек
құқығы дамуының қазіргі мәселелерінің
ерекшеліктерін білуге мүмкіндік береді;
еңбек құқығы қатынастарының қазіргі жайкүйін талдайды, жастардың жұмысқа орналасуына әсер ететін фактілерді талдау мен
бағалауды жүзеге асырады.
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.
The discipline allows you to learn the features of

ME 6307

КП
ТК

ПД КВ

PD UC

ment of labor law in
the conditions of

AKKO Адам құқықтарын
M 6308 қорғаудың ӛзекті
мәселелері

AVZP
Ch
6308

OIHRP
6308

Актуальные вопросы защиты прав
человека

Opical issues of human rights protection

19

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.

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.
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 социальноправовых институтов.
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 interna-

4

3

ON1
ON4
ON6
ON8
ON9

tional) for the protection of human and civil rights
and freedoms; to improve in practical professional
activity the skills of a comprehensive analysis of
social and legal institutions.
Конституциялық ісжүргізушілі
к / Конституционнопроцессуальный/Constituti
onalprocedural

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

КП
ТК

KZZhK Қылмыстық
T 5302 заңнаманы
жетілдірудің
құқықтық техникасы

ПД КВ

YuTSU Юридическая техZ
ника совершен5302
ствования уголовного законодательства

ON1, ON2, ON3, ON4,
ON5, ON6, ON7, ON8/
Послеуспешногозавершениямодуляобучающийсябудет:

ON1, ON2, ON3, ON4,
ON5, ON6, ON7, ON8/ /
Upon successful completion of the module, the student will:

ON1, ON2, ON3, ON4,
ON5, ON6, ON7, ON8/
PD UC

КП
ТК

JTICL
5302

AKR
5303

Бұл пән қылмыстық құқық саласында
құқықтық актілер мен құқықтық құжаттарды дайындау, орындау, түсіндіру, қолдану
және жүйелеу тұрғысында ғылыми-зерттеу
және практикалық құқықтық іс-әрекеттерді
жүзеге асыру үшін кәсіби білімдер мен
дағдыларды қалыптастырады.
Данная дисциплина формирует профессиональные знания и умения для осуществления научно-исследовательской и практической юридической деятельности в части
подготовки, оформления, толкования, применения и систематизации нормативно правовых актов и юридических документов
в уголовно- правовой сфере

Juridical technique
improvement of criminal legislation

This discipline forms professional knowledge and
skills for the implementation of research and practical legal activities in terms of preparation, execution, interpretation, application and systematization
of normative legal acts and legal documents in the
criminal law sphere.

Конституциялық процестік құқығы

Пән Қазақстан Республикасының конституциялық-құқықтық заңнамасын құқықтық
реттеудің процессуалдық спектрін кеңейту
үрдістерін,
конституциялық-құқықтық
қатынастардың түрлі субъектілерінің процессуалдық нысандарын регламенттеуді тереңдетуді ескере отырып тереңдетуге
бағытталған.
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5

2

ON1
ON4
ON6
ON7
ON8

5

2

ON1
ON2
ON3
ON4
ON8

ПД КВ

КРRG
5303

Конституционнопроцессуальное
право

Дисциплина направлена на углубленное
изучение конституционно-правового законодательства Республики Казахстан с учетом тенденции расширения процессуального спектра правового регулирования, углубления (детализации) регламентации процессуальных форм деятельности различных
субъектов конституционно-правовых отношений.

PD UC

CRC
5303

Constitutional
Procedural Law

The discipline is aimed at an in-depth study of the
constitutional and legal legislation of the Republic
of Kazakhstan, taking into account the tendency to
expand the procedural spectrum of legal regulation,
deepening (detailing) the regulation of procedural
forms of activity of various subjects of constitutional and legal relations.

КП
ТК

KRSZ
KOM
5304

Қазақстан Республикасының салық
заңнамасын қолданудың ӛзекті мәселелері

AVPN
ZRK
5304

Актуальные вопросы применения
налогового законо-

Бұл пән салық салу саласында болып
жатқан процестерге құқықтық және объективті баға беруге мүмкіндік береді; қолданыстағы салық заңнамасын қолдану мәселелерін егжей-тегжейлі зерделеуді жүзеге
асырады; салық заңнамасы нормалары арасындағы коллизияларды анықтау және
оларды жоюдың құқықтық жолдарын жасау;
салық заңнамасын жетілдіру жолдарын
және оны қолдану практикасын тұжырымдау және негіздеу; салық саясаты мәселелері, салық заңнамасы нормаларын қолдану
проблемалары бойынша ӛз ұстанымын
білдіру және түсіндіру.
Данная дисциплина позволяет давать правильную и объективную оценку процессам,
происходящим в сфере налогообложения;

ПД КВ
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5

2

ON1
ON4
ON5
ON6

дательства Республики Казахстан

осуществлять детальное изучение проблемприменения действующего налогового законодательства; выявлять коллизии между
нормами налогового законодательства и вырабатывать правовые пути их устранения;
формулировать и обосновывать пути совершенствования налогового законодательства и практики его применения; выражать
и обосновывать свою позицию по вопросам
налоговой политики, проблемам применения норм налогового законодательства

Topical issues of application of the tax
legislation of the Republic of Kazakhstan

This discipline allows you to give a correct and objective assessment of the processes taking place in
the field of taxation; carry out a detailed study of
the problems of applying the current tax legislation;
identify conflicts between the norms of tax legislation and work out legal ways to eliminate them; to
formulate and substantiate the ways of improving
tax legislation and the practice of its application;
express and substantiate their position on tax policy
issues, problems of application of tax legislation

КП
ТК

KKZh Қылмыстық
M 6305 құқықтағы жауаптылық мәселесі

ПД КВ

POUP
6305

Бұл пән қылмыстық заңнаманы адамды
қылмыстық жауаптылыққа тартуда, қылмыстық жазалауды белгілеу немесе қылмыстық
құқықтың басқа да шараларын қолдану туралы қылмыстық құқықты дұрыс қолдану
туралы қылмыстық құқықтың ӛзекті мәселелерін зерттеуге бағытталған.
Данная дисциплина направлена на изучение
актуальных проблем уголовного закона по
правильному применению уголовного законодательства при привлечении лица к уголовной ответственности, назначении уго-

PD UC

Криминологиялық модуль/ Криминологический
модуль/Criminol
ogical module

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

ON1, ON3, ON4, ON5,
ON6, ON8
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON3, ON4, ON5,
ON6, ON8
/ Upon successful completion of the module, the stu-

TIATLR
K 5304

Проблемы ответственности в уголовном праве
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5

3

ON1
ON4
ON5
ON6
ON8

ловного наказания или применения иных
мер уголовно-правового характера

dent will:

ON1, ON3, ON4, ON5,
ON6, ON8

PD UC

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

ON1 ON3
ON4 ON6 ON7 ON8

Рroblem of liability in
criminal law

This discipline is aimed at studying topical problems of criminal law on the correct application of
criminal legislation when bringing a person to criminal liability, imposing criminal punishment or applying other measures of a criminal law nature.

Бұл пән қылмыстық құқық пен алдын-алу
заңнамасын ғылыми-зерттеу және құқық
қорғау органдарында дұрыс қолдану үшін
жеке тұлғаның қауіпсіздігін қамтамасыз
етудің тиімді жүйесін құруға бағытталған
білім мен дағдыларды қалыптастырады.
Данная дисциплина формирует знания и
умения , направленные на создание эффективной системы обеспечения безопасности
личности для правильного применения в
научно-исследовательской и правоприменительной деятельности уголовно-правового и
предупредительного законодательства

КП
ТК

KKBV
AA
6306

Қылмыстық құқық
бұзушылықтарды
виктимологиялық
алдын алу

ПД КВ

VPUP
6306

Виктимологическая профилактика
уголовных правонарушений

PD UC

Құқықтықолданутеориясыменпрактикасыныңӛзектімәс
елелері
/Актуальныеп
роблемытео-

PLCL
6305

КП
ТК

VPCO
6306

ZZhM
6307

Victimological prevention of criminal
offenses

This discipline forms knowledge and skills aimed at
creating an effective system for ensuring personal
safety for correct application in research and law
enforcement activities of criminal and preventive
legislation

Зандылық жауапкершіліктің мәселелері

Пән магистранттардың заңдық жауапкершіліктің нормативтік негіздерін тереңдете зерттеуге; құқықтық жауапкершіліктің
әлеуметтік табиғатын ғылыми (салыстырмалы) талдау әдістерін, құқықтық реттеу
механизміндегі
осындай
жауапкершіліктің орны мен рӛлін меңгеруге;
құқықтық жауапкершілікті іске асырудың

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
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5

3

ON1
ON3
ON4
ON5
ON8

5

3

ON1
ON3
ON4
ON8

рииипрактикипримененияправа/Act
ual problems
of theory and
practice of the
application of
law

ON1 ON3
ON4 ON6 ON7 ON8/ Upon successful completion of
the module, the student
will:

ON1 ON3
ON4 ON6 ON7 ON8

ПД КВ

PD UC

PYuO
6307

PLR
6307

Проблемы юридической ответственности

Problems of legal
responsibility

24

әлеуметтік салдарын, заңдық жауапкершілікті жүзеге асыру аспектісінде құқық
қолдану тәжірибесін бағалау әдістер мен
тәсілдерін меңгеруге бағытталған.
Дисциплина направлена на углублѐнное исследование магистрантами нормативной основы юридической ответственности; материала, отражающего уровень разработок
понятия, целей, назначения юридической
ответственности; овладение методами научного (сравнительного) анализа социальной
природы юридической ответственности, места и роли такой ответственности в механизме правового регулирования; овладение
приѐмами и способами оценки правоприменительной практики в аспекте реализации
юридической ответственности, социальных
последствий реализации юридической ответственности.
Дисциплина направлена на углублѐнное исследование магистрантами нормативной основы юридической ответственности; материала, отражающего уровень разработок
понятия, целей, назначения юридической
ответственности; овладение методами научного (сравнительного) анализа социальной
природы юридической ответственности, места и роли такой ответственности в механизме правового регулирования; овладение
приѐмами и способами оценки правоприменительной практики в аспекте реализации
юридической ответственности, социальных

КП
ТК

KNMK Қазақстандық неKTPOM ке-отбасы және
6308
мұрагерлік

құқықтың қолдану
теориясы мен
практикасының
ӛзекті мәселелері
ПД КВ

PD UC

БП/ТК

APTPP
KBNP
6308

TPTPAK
MIL
6308

Актуальные проблемы теории и
практики применения казахстанского брачносемейного и
наследственного
права

последствий реализации юридической ответственности.
Бұл
пән
неке-отбасы
заңнамасының
ұғымдық аппараты мен негізгі институттарын қалыптастырады, неке-отбасы және
тұқым
қуалаушылық
қатынастарды
құқықтық реттеудегі олқылықтар мен
қайшылықтарды
анықтау
дағдыларын
қалыптастырады, жетілдіру жолдарын, қолданыстағы неке-отбасы заңнамасын және
оны қолдану практикасын табу.
Данная дисциплина формирует понятийный
аппарат и ключевые институты брачносемейного законодательства, формирует
навыки выявления пробелов и противоречий в правовом регулировании брачносемейных и наследственных отношений,
находить пути совершенствования, действующего брачно-семейного законодательства и практики его применения.

This discipline forms the conceptual apparatus and
key institutions of marriage and family legislation,
forms the skills to identify gaps and contradictions
in the legal regulation of marriage and family and
hereditary relations, find ways to improve the current marriage and family legislation and the practice
of its application.
Вариативтік пәндер/ Вариативные дисциплины
Интеллектуалды Бұл пән дарынды оқушылардың дамуын басқару
дарынды білім
саласындағы
педагог-психологтың
кәсіби
5206
алушылардың
құзыреттіліктерін дамытуға бағытталған. Бұнда
дамуын басқару
дарынды оқушыларға білім беру саласындағы
заманауи тенденциялар, зияткерлік дарынды

4

3

ON1
ON3
ON4
ON6
ON7
ON8

5

2

ON1
ON3
ON6
ON7

Topical problems of
the theory and practice
of application of the
Kazakhstan matrimonial and inheritance
law

25

Управление
развитием
интеллектуально
одаренных
обучающихся
БД/КВ

5206

Managing the
Development of
Intellectually
Gifted Learners
BD/KU

5206

БП/ТК

5206

БД/КВ

5206

BD/KU

5206

БП/ТК

5206

Білім беруді
жекелендіру
Персонализация
образования
Personalization of
education
Конструктивті
қарым-қатынас
психологиясы

26

оқушылардың дамуын басқарудың мазмұны мен
аспаптық
аспектілері,
осы
процесті
психологиялық-педагогикалық
қолдау
бағдарламасын әзірлеу технологиялары және оны
жүзеге асырудың инновациялық форматтары
кӛрсетілген.
Данная дисциплина нацелена на развитие
профессиональных
компетенций
педагогапсихолога в области управления развитием одаренных обучающихся. В нем нашли отражение
современные тенденции в сфере образования одаренных обучающихся, содержательные и инструментальные аспекты управления развитием интеллектуальной одаренных обучающихся, технологии
разработки программы психолого-педагогического
сопровождения данного процесса и инновационные форматы ее реализации.
This discipline is aimed at developing the professional
competencies of a teacher-psychologist in the field of
managing the development of gifted students. It reflects modern trends in the field of education for gifted students, content and instrumental aspects of managing the development of intellectual gifted students,
technologies for developing a program of psychological and pedagogical support for this process and innovative formats for its implementation.
Дербестендірілген білім беру моделін жобалау
және енгізу дағдыларын қалыптастыру
Формирование навыков проектирования и реализации персонализированной модели образования
Formation of skills in the design and implementation
of a personalized education model
Конструктивті қарым-қатынастың негізі болып
табылатын қарым-қатынас құралдарын меңгеру,
тиімді
қарым-қатынас
құралдарын
талдау

БД/КВ

5206

BD/KU

5206

БП/ТК

5206

БД/КВ

5206

BD/KU

5206

БП/ТК

5206

БД/КВ

5206

BD/KU

5206

БП/ТК

5206

мәселелері бойынша теориялық және практикалық
білім мен дағдыларды қалыптастыру
Психология
Формирование теоретических и практических
конструктивного знаний и навыков по вопросам освоения средств
общения
коммуникации, анализа средств эффективной
коммуникации составляющих основу конструктивного общения
Psychology of
Formation of theoretical and practical knowledge and
сonstructive
skills on the issues of mastering the means of commuсommunication.
nication, analysis of the means of effective communication, which is the basis of constructive communication
Риторика.
Ӛндірістегі,
мемлекеттік
және
басқа
Іскерлік қарымқұрылымдардағы маман қызметінде сӛйлеу
қатынас
мәдениеті мен іскери қарым-қатынас дағдыларын
игеру
Риторика.
Овладение навыками культуры речевого и
Деловое общение делового общения в деятельности специалиста на
производстве, государственных и иных структурах
Rhetoric. Business Mastering the skills of culture of speech and business
Communication
communication in the activities of a specialist in manufacturing, government and other agencies
Іскерлік
Риторика туралы теориялық және практикалық
риторика
мәліметтер туралы ой қалыптастыру, шебер
сӛйлеу
дағдыларын
және
риторикалық
технологияларды меңгеру.
Деловая
Формирование представлений о теоретических и
риторика
практических знаниях риторики, овладение
речевыми
навыками
и
риторическими
технологиями.
Business rhetoric
Formation of ideas about theoretical and practical
knowledge of rhetoric, mastering speech skills and
rhetorical technologies.
Іскерлік қазақ
Кәсіби
іс-әрекеттің
әртүрлі
салаларында
тілі
лингвистикалық,
әлеуметтік-мәдени,
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Деловой
казахский язык
БД/КВ

5206

Business Kazakh
language
BD/KU

БП/ТК

БД/КВ

BD/KU

БП/ТК

5206

5207

5207

5207

5207

Оқу іс-әрекетінің
инновациялық
формаларының
әдістемесі
Методология
инновационных
форм учебной
деятельности
Methodology of
Innovative Forms
of Educational
Activity
Интернет
технологиялары
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мәдениаралық, іскерлік байланысты қамтамасыз
ету үшін іскерлік қарым-қатынас кезінде
лингвистикалық
білім
жүйесінде
кәсіби
құзыреттілікті қалыптастыру.
Формирование профессиональных компетенций в
системе лингвистических знаний в деловых
отношениях для обеспечения языковой, социокультурной,
межкультурной,
деловой
коммуникации в различных сферах профессиональной деятельности.
Formation of professional competencies in the system
of linguistic knowledge in business relations to ensure
linguistic, socio-cultural, intercultural, business
communication in various areas of professional
activity.
Қазіргі білім беруде болып жатқан инновациялық
үрдістер саласындағы магистранттардың кәсіби
құзіреттілігін қалыптастыру, білім беру ісәрекетінің инновациялық түрлерін қолдануға
дайындығы.
Формирование профессиональных компетенций в
области инновационных процессов, происходящих
в
современном образовании,
готовности к
использованию инновационных форм учебной
деятельности.
Purpose: the formation of graduate professional competencies in the field of innovative processes occurring in modern education, readiness to use innovative
forms of educational activity.
Интернетті ұйымдастыру және қызмет ету
технологияларын,
принциптерін
меңгеру,
Интернет ортасында қолдану үшін қосымшаларды
жобалау әдістеріне үйрету.

5

2

ON1
ON3
ON6
ON8
ON9

БД/КВ

BD/KU

БП/ТК

БД/КВ

5207

5207

Интернет
технологии

Internet
technology

5207

Жобаларды
басқарудың
қазiргi
технологиясы

5207

Современные
технологии
управления
проектами

BD/KU

5207

БП/ТК

5207

БД/КВ

5207

BD/KU

5207

БП/ТК

5207

Modern
technologies of
project
management
Бұлтты
технологияларды
пайдалану
Использование
облачных
технологий
The use of cloud
computing
IT-
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Освоение технологий, принципов организации и
функционирования Интернета, обучение методам
проектирования приложений для использования в
среде Интернет.
Mastering the technologies, principles of the organization and functioning of the Internet, training in the
methods of designing applications for use in the Internet environment.
Халықаралық және ұлттық талаптарға сәйкес
жобалардың кәсіби менеджерлерін жобалық
қызметтің қазіргі заманғы үрдістері мен
технологияларын басқару бойынша мамандардың
құзыретіне дайындау.
Формирование навыков необходимых для профессиональных менеджеров ув управлении
проектами в соответствии с международными и
национальными требованиями к компетенции специалистов по управлению проектами и современными тенденциями и технологиями проектной деятельности.
Prepare professional project managers in accordance
with international and national requirements for the
competence of project management specialists and
modern trends and technologies of project activity.
Бұлтты технологиялар саласындағы білім мен
дағыдылықты қалыптастыру.
Формирование знаний и навыков в области облачных технологий.
To form undergraduates ' knowledge in the field of
cloud technologies.
IT Service Management ат басқару тәсілі ретінде

сервисменеджменті

ITсервисменеджмент
БД/КВ

5207

ITservicemanagement
BD/KU

Кәсіби практикалар /
Профессиональные
практики

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/ Up-

БП/ЖОО
К

БД/ВК

5207

Педагогикалық
практика
PP 6208

Педагогическая
практика
PP 6208
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түсінігін қалыптастыру, ITIL кітапханасының
Service Support және Service Delivery бӛлімдерінің
мазмұнымен танысу, ұйымдағы ат басқару
процестері туралы білімді жүйелеу, IT Service
Management негізгі түсініктерін беру, және
сервистік және үдерістік тәсілге салыстырмалы
талдау жасау.
Формирование понимании ITServiceManagement
как подхода к управлению ИТ,ознакомление
ссодержанием
разделов
ServiceSupportиServiceDelivery библиотеки ITIL,
систематизировать знания о процессах управления
ИТ в организации, дать ключевые понятия
ITServiceManagement,и сравнительный анализ
сервисного и процессного подхода.
To form an understanding of IT Service Management
as an approach to IT management, to get acquainted
with the content of the Service Support and Service
Delivery sections of the ITIL library, to systematize
knowledge about IT management processes in the organization, to give the key concepts of IT Service
Management, and a comparative analysis of the service and process approach.

Педагогикалық тәжірибе оқыту және оқыту
әдістемесінің
практикалық
дағдыларын
қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. Бұл
ретте магистранттар бакалавриатта сабақ
ӛткізуге тартылады"
Педагогическая практика проводится с целью
формирования практических навыков методики преподавания и обучения. При этом магистранты привлекаются к проведению занятий
в бакалавриате.

4

3

ON1
ON2
ON3
ON4
ON5
ON6

on successful completion of
the module, the student
will:

BD/UC

Pedagogical
practice

Pedagogical practice is carried out with the aim of
developing practical skills in teaching and learning
methods. At the same time, magicians are involved in
conducting classes in a bachelor's degree.

Зерттеу
практикасы

Ғылыми зерттеулер үдерісін ұйымдастыру,
жоспарлау және іске асыру; қазіргі заманғы
теориялар мен талдау әдістері негізінде дербес
ғылыми зерттеу жүргізу; зерттеудің қазіргі
заманғы әдістемелерін таңдау және тиімді
пайдалану.

Исследовательск
ая практика

Умеет организовывать, планировать и реализовывать процесс научных исследований; проводить самостоятельное научное исследование
на основе современных теорий и методов анализа; выбирать и эффективно использовать
современную методологию исследования.

Research practice

Knows how to organize, plan and implement the process of scientific research; conduct independent scientific research based on modern theories and methods
of analysis; choose and effectively use modern research methodology.

Тағылымдамадан
ӛту мен
магистрлік

Ғылыми-зерттеу
қызметінің
дағдысы,
стандартты ғылыми міндеттерді шешу;

PP 6208

ON1 ON2
ON3 ON4 ON5 ON6
Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

ON3, ON4, ON5,
ON6,ON7,ON8/ После
успешного завершения
модуля обучающийся будет:

ON3, ON4, ON5, ON6,
ON7,ON8/ Upon success-

КП/ЖОО
К

10

4

ON3
ON4
ON5
ON6
ON7
ON8

24

1,2.
3,4

ON1
ON2

ZP 5309

ful completion of the module, the student will:

ON3, ON4, ON5,
ON6,ON7,ON8

ПД/ВК

IP 5309

RP 5309
PD/UC
Ғылымизерттеу
жұмысы

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

МҒЗЖ/

6401
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/Научноисследовательская работа

ON1, ON2, ON3,ON4,
ON5, ON6,ON7,ON8,
ON9/ После успешного
завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON2, ON3,ON4,
ON5, ON6,ON7,ON8,
ON9/ Upon successful
completion of the module,
the student will: ON1,

ON2, ON3,ON4, ON5,
ON6,ON7,ON8, ON9

НИРМ

RWSM

Қорытынды
аттестация /
Итоговая аттестация

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

ON1, ON2, ON3,ON4,
ON5, ON6,ON7,ON8,
ON9/ После успешного
завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON2, ON3,ON4,
ON5, ON6,ON7,ON8,
ON9/ Upon successful

МДРҚ/
ОиЗМД

6401

6401

диссертацияны
орындауды
қамтитын
магистранттың
ғылыми-зерттеу
жұмысы
Научноисследовательска
я работа
магистранта,
включая
прохождение
стажировки и
выполнение
магистерской
диссертации
Research work of
a master student,
including
internship and
writing of
Master's thesis
Магистрліқ
диссертацияны
рәсімдеу және
қорғау /
Оформление и
защита
магистерской
диссертации /
Writing and
defending
Master's thesis

completion of the module,
the student will: ON1,
32

күнделікті кәсіби қызметке қажетті білімді
кеңейту және тереңдету және докторантурада
білім алуды жалғастыру.

ON3
ON4
ON5
ON6
ON7
ON8
ON9

Имеет навыки научно-исследовательской деятельности, решения стандартных научных задач; расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной профессиональной
деятельности и продолжения образования в
докторантуре.

Has the skills of research activities, solving standard
scientific problems; expanding and deepening
knowledge necessary for daily professional activities
and continuing education in doctoral studies.

12

4

ON1
ON2
ON3
ON4
ON5
ON6
ON7
ON8
ON9

ON2, ON3,ON4, ON5,
ON6,ON7,ON8, ON9
Барлығы/ Итого/Total
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120
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