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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
7М04202-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 1 жыл/1 года/1 years
обучения/Training period
Оқыту
тілі/Язык қазақ және орыс/казахский и русский/kazakh and russian
обучения/Language of instruction
Академиялық кредит/ Академических кредитов
Кредит кӛлемі/
60/Academiccredits 60ECTS
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 жоғарыбілікті 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
«7М04202 Құқықтану»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
басшылауазымдар: сот жүйесі; құқыққорғауқызметі; заңқызметінебайланысты мемлекеттік
қызмет; заңконсультациясына, норма шығармашылық, басқаружәнесараптамақызметінебайланыстылауазымдар.
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 азаматтыңқұқықтары мен бостандықтарынқорғау, қоғам мен мемлекеттің тіршілікәрекетінің барлық салаларында құқық пен заңныңүстемдігінқамтамасызетуфункциясы, ӛзінің
кәсіби деңгейін ұдайыарттыру функциясы, құқықтық заңдарды бұзудың кезкелгенкӛріні
стерінетӛзбеушілікқарым-қатынасфункциясы
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 Ғылымикоммуникацияныанажәнешеттіліндежүзегеасыру
ON2Қазіргізаманғыақпараттықтехнологиялардытартаотырып,
ақпараттықаналитикалықжәнеақпараттық-библиографиялықжұмыстардыжүргізу;
кәсібиқызметсаласындаақпараттықжәнекомпьютерліктехнологиялардыпайдалану
ON3Құқықтыңжетекшірӛлітуралы, сараптама-зерттеужұмысыжүргізілетінқұқықсаласытуралы,
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құқықсалаларыныңғылымижәнетеориялықаспектілерітуралы,
құқықтыңқолданбалытағайындалуытуралытүсініккеие болу
ON4Мемлекеттікқызметжәнеәкімшіліккәсібиқызмет,
азаматтық-құқықтықжәнеқылмыстыққұқықтыққызметсаласындағықолданыстағызаңнаманыбілу
ON5Құқықтыққұжаттардыдайындауережелерінреттейтіннегізгістандарттардыұсыну,
қазақстандық заңнаманы жетілдіру мен дамытудың ӛзекті мәселелері, құқықтық нормаларды
іске асыру тетігі
ON6ҚазақстанРеспубликасыныңқолданыстағызаңнамасынбасшылыққаалу,
құқықтықсаладағыпроцестер мен құбылыстардызерделеудіңқазіргітұжырымдамаларын, теориялары
мен тәсілдерінталдау, эксперименттік-зерттеу қызметі барысындат уындайтын міндеттерді
тұжырымдау және шешу
После успешного завершения этой программы обучающийся будет способен:
ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке
ON2 Проводить информационно-аналитическую и информационно-библиографическую работу с
привлечением современных информационных технологий, использовать информационные и компьютерные технологии в сфере профессиональной деятельности
ON3 Иметь представление о ведущей роли права, об отрасли права, по которой ведется экспериментально-исследовательская работа, о научных и теоретических аспектах отраслей права, о
прикладном назначении права
ON4 Знать действующее законодательство в отрасли государственной службы и административной профессиональной деятельности, гражданско-правовой и уголовно-правовой деятельности
ON5 Иметь представление об основных стандартах, регламентирующих правила подготовки правовых документов, актуальных проблемы совершенствования и развития казахстанского законодательства, о механизмах реализации правовых норм
ON6 Руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан, анализировать
существующие концепции, теории и подходы к изучению процессов и явлений в правовой сфере, формулировать и решать задачи, возникающие в ходе экспериментально-исследовательской
деятельности

Upon successful completion of this program, the student will:
ON1 Carry out scientific communication in native and foreign languages
ON2 Carry out information-analytical and information-bibliographic work with the involvement of
modern information technologies, use information and computer technologies in the field of
professional activity
ON 3 To have an idea of the leading role of law, about the branch of law in which experimental research
work is carried out, about the scientific and theoretical aspects of the branches of law, about the applied
purpose of law
ON 4Know the current legislation in the field of civil service and administrative professional activities,
civil and criminal law activities
ON 5 Have an idea of the basic standards governing the rules for the preparation of legal documents,
topical problems of improving and developing Kazakhstani legislation, about the mechanisms for the
implementation of legal norms
ON 6 Be guided by the current legislation of the Republic of Kazakhstan, analyze existing concepts,
theories and approaches to the study of processes and phenomena in the legal sphere, formulate and
solve problems arising in the course of experimental research 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/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

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

ShT
5201

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

IYa
5201

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.
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2

Се
мес
тр/
Se
me
ster

1

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

ON1

BD UC

FL
5201

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.

Пән магистранттардың теориялық ережелерді, әдістемелік негіздерді түсінуін және
заманауи ұйымдардың қызметін басқару
әдістерін меңгеру мүмкіндігін береді. Пән
менеджмент саласындағы жаңағылыми
және практикалық жетістіктермен жәнеменеджмент тізаманауикӛзқараспентаныстырады,
магистранттарғаламдықмасштабтағыжәнешағынбизнестегі
менеджмент
мәселелерін,
ұйымдастырушылықмінезқұлық және кӛшбасшылық стильдерінің динамикасын зерттейді.
Дисциплина дает осмысление и понимание
магистрантами теоретических положений,
методических основ и овладение методами
управления деятельностью современных
организаций. Дисциплина знакомит с новейшими научными и практическими достижениями в области менеджмента и современных взглядов на менеджмент, магистранты изучат проблемы менеджмента в
глобальном масштабе и малом бизнесе, динамику организационного поведения и стилей лидерства.

БП
ЖООК

Men
5202

Менеджмент

БД ВК

Men
5202

Менеджмент
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2

1

ON2
ON5

BD UC

Man
5202

Management

The discipline provides undergraduates with comprehension and understanding of theoretical provisions, methodological foundations and mastery of
methods of managing the activities of modern organizations. The discipline introduces the latest scientific and practical achievements in the field of
management and modern views on management,
master's students will study the problems of management on a global scale and small business, the
dynamics of organizational behavior and leadership
styles.

БП
ЖООК

Psi5203 Басқару
психологиясы

БД ВК

Psi5203 Психология управления

9

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

2

1

ON2
ON6

навыки руководства, лидерства и межличностной коммуникации в управленческой
среде.

BD UC

Мамандықбойын
шажалпыпәндер / Общие
дисциплины
специальности/General
disciplines of
the specialty

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
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

Psy Psy
5203

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.

Қазіргі кезеңдегі
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару мен
мемлекеттік қызмет
мәселелері

Пән магистранттарда мемлекеттік басқару,
басқару еңбегін ұйымдастыру, сонымен
қатар мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік
басқаруды модернизациялаудың қазіргі тенденцияларын есепке алып отырып, басқару
тәжірибесін ғылыми талдау саласында білім
мен қажеттідағды жүйесін қалыптастырады.
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.

БП ТК

KKKR
MBMK
M
5204

БД КВ

PGUG Проблемы государSRKSE ственного управле5204
ния и государственной службы в Республике Казахстан
на современном этапе

10

4

1

ON2
ON3
ON4

BD UC

MPSM
PSRK
5204

БП ТК

KTM
5204

БД КВ

MPA
5204

BD UC

MLA
5204

Modern Problems of
State Management
and Public Service in
the Republic of
KazakhstanModern
Problems of State
Management and
Public Service in the
Republic of
Kazakhstan
Құқықтық талдаудың методологиясы

Методология правового
анализа

Methodology of legal
analysis

11

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.
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

КП/ЖОО
К

AAPZK
TP 5301

Азаматтық және
азаматтық-процестік
заңнаманы колданудың теориясы және
практикасы

general theory of law in lawmaking and law
enforcement.
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.
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 гражданскопроцессуального законодательства

PD UC

TPCCP
LE 5301

Theory and Practice of
Civil and Civil Procedural Legislation Execution

КП
ТК

KKPZK
KTOM
5302

Қылмыстық және
Бұл пән қылмыстық және қылмыстыққылмыстықпроцестік қатынастарды реттейтін құқық
процестік заңнаманы нормаларын қолдану саласындағы қызметті
12

5

1

5

2

ON3
ON4
ON5

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.

ON3
ON4
ON5

құқықтық колдану
тәжірибесінің ӛзекті
мәселелері

Арнайыпәндер / 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:

жүзеге асыру үшін мамандарды даярлауға,
қылмыстық және қылмыстық-процестік
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

Әкімшілік-процестік
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

КП
ТК

13

5

1

ON4
ON5
ON6

ON4. ON5, ON6
ПД КВ

қабылдау үшін.
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.

PPAPZ
5303

Проблемы применения административно-процессуального
законодательства

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
5303

Қазақстан Республикасы халқының
қаржылық сауаттылығының құқықтық

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

ерекшеліктері

14

ПД КВ

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
5303

Правовые особенности финансовой грамотности населения
Республики Казахстан

PD UC

LFFAP
RK
5303

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

КП/TК

KZhO
6305

Қылмыстық жазаларды орындау

Пәнжазаларды тағайындау мен орындаудың
проблемалық аспектілерін зерделеуге, сондайақжазалардыорындаукезінде
практикалық
міндеттерді шешу дағдыларын меңгеруге бағытталған.

ПД КВ

IUN

Исполнение

Дисциплина направлена на изучение проблем15

Арнайыпәндер / 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

6305

уголовных наказаний

ных 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 punishments, as well as the acquisition of skills for
solving practical problems in the execution of punishments.

КП
ТК

AKKO Адам құқықтарын
M 5304 қорғаудың ӛзекті
мәселелері

ПД КВ

AVZP
Ch
5304

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.
Актуальные вопросы Дисциплина позволяет сформировать у мазащиты прав челове- гистрантов системные представления о прака
вах 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.
16

5

1

ON4
ON5
ON6

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 rights
and freedoms; to improve in practical professional
activity the skills of a comprehensive analysis of
social and legal institutions.

NEZhE
KDM
5304

Нарықтық экономика жағдайындағы
еңбек құқығының
даму мәселелері

PRTPR
E
5304

Проблемы развития
трудового права в
условиях рыночной
экономики

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.

PDLLC
ME 5304

Problems of development of labor law in the
conditions of

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

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 ре-
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Тағылымдамадан
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жұмысы
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Экспериментальноисследовательская
работа магистранта,
включая прохожде18

The discipline is aimed at studying the actual
problems of the activity of the probation service
and developing possible ways to solve these
problems
Теориялық курста алынған білімді бекіту,
кеңейту, тереңдету және жүйелеу және болашақ
маманның жұмысын ұйымдастыру бойынша
алынған білімді, нормативтік материалдарды
қолданудың практикалық дағдыларын игеру.
Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных в теоретическом
курсе, и приобретение практических навыков
применения полученных знаний, нормативных
материалов по организации работы будущего
специалиста.
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.
Зерттеу қызметі, стандартты ғылыми міндеттерді шешу, күнделікті кәсіби қызмет үшін
қажетті білімді кеңейту және тереңдету дағдылары бар.

Имеет навыки исследовательской деятельности, решения стандартных научных задач,
расширения и углубления знаний, необходимых для повседневной профессиональной
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ние стажировки и
выполнение магистерского проекта
Experimental research
work of a master student, including internship and writing of
Master's thesis
Магистрлік жобаны
рәсімдеу және
қорғау /
Оформление и
защита
магистерского
проекта / Writing and
defending of master's
project

Барлығы/Итого/Total

19

деятельности.

Has the skills of research, solving standard scientific problems, expanding and deepening
knowledge necessary for daily professional activities.
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