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Білім беру бағдардамасының паспорты  

БББ коды және атауы 7М04201 Құқықтану 

Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 

7М04 Бизнес, басқару және құқық 

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі 

7М042 Құқық 

Білім беру 

бағдарламасының түрі 

Қолданыстағы 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 

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

кәсіби құзыреттілігі бар жоғары білікті мамандарды даярлау 

Берілетін дәреже 

«7М04201 Құқықтану" білім беру бағдарламасы бойынша заң ғылымдарының магистрі 

Маман лауазымдарының тізбесі 

жоғары оқу орнының оқытушысы (ассистенті), ҚР ІІМ, ҚР ҰҚК арнайы оқу орындарының, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің, экономикалық тергеу қызметінің оқытушысы, құқық 

қорғау органдары жанында жұмыс істейтін ҒЗИ кіші ғылыми қызметкері, басшы лауазымдары: 

сот жүйесі, құқық қорғау қызметі, заң қызметімен байланысты Мемлекеттік қызмет саласында, 

заң консультациясымен, норма шығармашылық, басқару және сараптама қызметімен 

байланысты лауазымдар 

Кәсіби қызмет объектілері 

құқық қорғау органдары, сот, атқарушы және мемлекеттік билік пен басқарудың өкілді 

органдары, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар, адвокатура, білім беру ұйымдары 

Кәсіби қызмет түрлері 

- ғылыми-зерттеу;  

- білім беру;  

- ұсынылған немесе табылған фактілерді құқықтық бағалау; 

- нақты ақпаратты іздеу, тексеру, бағалау бағдарламалау; 

- құқықтық ақпаратты іздеу; 

- процесін бақылау және нәтижелерімен біреудің қызметі. 

Кәсіби қызметінің функциялары 

- құқық қорғау; 

- құқық қорғау; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет; 

- педагогикалық;  

- заңдарды нақты сақтау, жеке және заңды тұлғалардың заң алдында теңдігі қағидаттарында 

құқық қолдану қызметін жүзеге асыру; 

- құқық қолдану тәжірибесінің проблемаларын анықтау және ұлттық заңнаманы жетілдіру 

БББ бойынша оқу нәтижелері 

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 өнер, ауызша және жазбаша түрде өз 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 

 

Жоғары білім берудің еуропалық кеңістігінің (ҚР-ЖББК) біліктілік шеңберінің 

аясындағы екінші деңгейдегі дескрипторлар 

 

Білім беру бағдарламасын аяқтағаннаң кейін түлектер: 
1) зерттеу контекстінде идеяларды әзірле және қолдану кезінде оқытылып отырған 

саланың озық білімдеріне негізделген осы саладағы дамытылатын білімдер мен түсініктерді 

көрсете білу; 

2) жаңа ортада, барынша кең пәңаралық контексте проблемаларды шншу үшін өз 

білімін, түсінігі мен қаблетін кәсіби деңгейде пайдалана білу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пікір қалыптастыру 

үшін ақпараттық жинауды және түсінік беруді жүзеге асыру;  

4) мамандарға, сондай-ақ маман еместере ақпаратты, идяны; қорытындыларды, 

проблемаларды және шешімдерді нақты және тиянаөты түрде хабарлау; 

5) зерделеніп отырған салада оан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқу 

дағдыларының болу қаблетін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді. 

 



Білім беру бағдарласының мазмұны  

Модульдің 

атауы 

Компон

ент 

цикілі 

(МК, 

ЖООК, 

ТК) 

Пәндер Пәннің /тәжірибенің 

атауы 

Пәннің қысқаша мазмұны Кредитт

ер саны 

Семестр  Қалыпта

сатын 

компете

нциялар 

(кодттар

ы) 

Жалпы кәсіби 

пәндер 

БП 

ЖООК 

GТF 

5201 

 

Ғылым тарихы мен 

философиясы 

Пән ғылым феноменінде арнайы философи-

ялық талдау пәні ретінде қаралады, ғылым-

негіздері 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 

рөлі туралы білімді қалыптастырады. 

3 1 ON1 

ON2 

ON4  

БП 

ЖООК 

ShT 

5202 

Шет тілі (кәсіби) Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер 

оқытылатын лексикалық және 

грамматикалық тақырыптар шегінде шет 

тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет 

саласында арнайы және ғылыми әдебиетті 

түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл 

бөлінеді. 

5 1 ON1 

ON6 

ON7 

ON9 

БП 

ЖООК 

ZhMF 

5203 

Жоғары мектептің 

педагогикасы 

Педагогикалық ғылым саласы, педагогикалық 

заңдылықтарды және білім беру процесін 

ұйымдастыру және жүзеге асыру (өз білімін 

жетілдіру), оқыту, тәрбиелеу (өзін-өзі 

тәрбиелеу), даму (өзін-өзі дамыту) және сту-

денттердің белгілі бір қызмет түрі мен 

қоғамдық өмірге кәсіби даярлығын зерттейді. 

4 1 ON1 

ON3 

ON7 

ON8  

БП BP Басқару Пән магистранттардың басқару психологи- 4 1 ON1 



ЖООК 5204 психологиясы ясының теориялық-әдіснамалық негіздерін 

түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі 

тұлғаның рөлі мен орны туралы түсінігін 

береді, басқару қызметінің және басқаруөзара 

әрекетінің мәнін ашады. Магистранттар 

персоналды басқару принциптері мен 

әдістерін, мотивация теориясын, 

басқарушылық шешімдерді қабылдауды 

зерттейді, басқару-ортасындағы басшылық, 

көшбасшылық және тұлғааралық 

коммуникация дағдыларын алады. 

ON3 

ON6 

ON7 

ON8  

Мамандықтың 

жалпы пәндері 

БП ТК KKKR

MBMK

M  

5205 

 

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 ала отырып, басқару 

тәжірибесін ғылыми талдау саласында білім 

мен қажетті дағды жүйесін қалыптастырады. 

5 1 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 

ON7  

БП ТК KTM 

5205 

Құқықтық талдау 

әдіснамасы 

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. 

ON2 

ON4 

ON6 

ON7 

ON8  

КП 

ЖООК 

AAPZ

KTP 

5301 

Азаматтық және 

азаматтық-процестік 

заңнаманы 

колданудың 

теориясы және 

практикасы 

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 

5 1 ON1 

ON3 

ON4 

ON5 

ON7 

ON8  



қалыптасатын түрлі жағдайларға құқықтық 

нормаларды дұрыс қолдану дағдыларын 

қалыптастырады. 

КП 

ТК 
KKPZ

KKT

OM 

5302 

Қылмыстық және 

қылмыстық-

процестік заңнаманы 

құқықтық колдану 

тәжірибесінің өзекті 

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 ON1 

ON3 

ON4 

ON5 

ON7  

КП 

ТК 

KTITP 

5302 

Қылмыс туралы 

ілімнің теориялық 

проблемалары 

Бұл пән магистранттарды ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына, педагогикалық және 

практикалық іс-әрекетке дайындау 

шеңберінде қылмыс құрамы мен қылмысты 

теориялық іске асыру мәселелері бойынша 

тереңдетілген кәсіби білімді қалыптастыруға 

бағытталған 

ON1 

ON2 

ON4 

ON7 

ON8 

ON9 

1 "Мемлекеттік қызмет және әкімшілік қызмет" білім траекториясының модульдері" 

Конституциялы

қ іс жүргізу 

КП 

ТК 

SKSP 

5303 

Сайлау құқығы және 

сайлау процесі 

Пән мемлекеттік билік органдары мен 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 

сайлауды ұйымдастыру және өткізу тәртібін, 

сайлау заңнамасын дамытудың негізгі 

бағыттарын және оның қазіргі заманғы 

мәселелерін, сайлаушының құқықтық 

мәртебесінің кепілдігін, ҚР Сайлау жүйесі 

туралы ғылыми түсініктерді, сайлау 

процесінің кезеңділігін және мазмұнын 

бекітетін нормативтік-құқықтық актілерді 

терең зерттеуге бағытталған. 

5 2 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 

ON8  



КП 

ТК 

KPК 

5304 

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. 

5 2 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON8  

Жеке тұлғаның 

құқықтық 

жағдайы 

КП 

ТК 

AKR 

6305 

Азаматтықты 

конституциялық-

құқықтық реттеу 

Пән магистранттарда азаматтық саласындағы 

құқықтық және мемлекеттік құбылыстарды 

салыстырмалы талдау дағдыларын баулуға 

бағытталған. Бұл пәнді оқу кезінде 

магистранттар қазақстандық азаматтық 

ұстанымдарын, Қазақстан азаматтығын 

алатын тұлғаларға қойылатын цензаларды 

және азаматтық мәселелері бойынша ҚР 

халықаралық шарттарын тереңдете оқытады. 

5 3 ON1 

ON4 

ON5 

ON7 

ON8  

КП 

ТК 

AKKO

M 6306 

Адам құқықтарын 

қорғаудың өзекті 

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 3 ON1 

ON4 

ON6 

ON8 

ON9 

Әкімшілік 

процесс және 

заңдық 

жауапкершілік 

КП 

ТК 

APZK

M 6307 

Әкімшілік-процестік 

заңнаманы қолдану 

мәселері 

Пән магистранттардың әкімшілік-

процессуалдық процедураларына қойылатын 

заманауи талаптарды, оны қолдану 

практикасын, сонымен қатар әкімшілік іс-

5 3 ON1 

ON3 

ON5 

ON6 



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. 

ON8  

КП 

ТК 

ZZhM 

6308 

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 рөлін меңгеруге; 

құқықтық жауапкершілікті іске асырудың 

әлеуметтік салдарын, заңдық жауапкершілікті 

жүзеге асыру аспектісінде құқық қолдану 

тәжірибесін бағалау әдістер мен тәсілдерін 

меңгеруге бағытталған. 

4 3 ON1 

ON3 

ON4 

ON8  

2 "Азаматтық-құқықтық қызмет" білім траекториясының модульдері" 

Қаржылық 

қатынастарды 

құқықтық 

реттеу 

КП 

ТК 

KRHK

SKE 

5303 

Қазақстан 

Республикасы 

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 

өзара іс-қимыл жасау; ҚР-да қаржылық 

сауаттылықтың құқықтық негіздерін қолдану 

саласындағы білім қалыптасады. 

5 2 ON1 

ON3 

ON5 

ON7 

ON8  

КП KRSZ Қазақстан Бұл пән салық салу саласында болып жатқан 5 2 ON1 



ТК KOM 

5304 

Республикасының 

салық заңнамасын 

қолданудың өзекті 

мәселелері 

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 өз ұстанымын 

білдіру және түсіндіру. 

ON4 

ON5 

ON6  

ҚР Еңбек және 

отбасылық 

заңнамасы 

КП 

ТК 

NEZhE

KDM 

6305 

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. 

5 3 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 

ON8  

КП 

ТК 

KNMK

KTPO

M 6306 

Қазақстандық неке-

отбасы және 

мұрагерлік 

құқықтың қолдану 

теориясы мен 

практикасының 

өзекті мәселелері 

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. 

5 3 ON1 

ON3ON4 

ON6 

ON7 

ON8  

Кәсіпкерлікті 

заңды 

сүйемелдеу 

КП 

ТК 

KRKR

KM 

6307 

Қазақстан 

Республикасындағы 

кәсіпкеркерлікті 

реттеудің құқықтық 

Бұл пән азаматтық құқықтағы тауар-ақша, 

мүліктік және жеке мүліктік емес 

қатынастарды реттеу мәселелерін, сондай-ақ 

мемлекеттік реттеу, шарттар, жарнама жасау, 

5 3 ON1 

ON3 

ON4 

ON5 



мәселелері лицензиялау, кредит беру және т. б. 

саласындағы кәсіпкерлік қызмет субъектілері 

арасындағы қатынастарды зерттеумен 

айналысады. 

ON7 

ON8  

КП 

ТК 

KZZhK

T 6308 

Келісім-шарттық 

қатынастарды 

құқықтық реттеу 

мәселелері 

Бұл пән шарттық қатынастарды реттейтін 

құқық нормалары саласындағы қызметті 

жүзеге асыру, Шарттық құқық теориясын 

меңгеру, магистранттардың шарттық құқық 

нормаларын қолданудың практикалық 

дағдыларын алуы үшін кәсіби білім мен 

іскерлікті қалыптастырады. 

 

4 3 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 

ON8  

3 "Қылмыстық-құқықтық қызмет" білім траекториясының модульдері" 

Қылмыстық-

құқықтық 

модуль 

КП 

ТК 

KZZhK

T 5303 

Қылмыстық 

заңнаманы 

жетілдірудің 

құқықтық техникасы 

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. 

5 2 ON1 

ON4 

ON6 

ON7 

ON8  

КП 

ТК 

KKZh

M 5304 

Қылмыстық 

құқықтағы 

жауаптылық 

мәселесі 

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 өзекті 

мәселелерін зерттеуге бағытталған. 

5 2 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 

ON8  

Криминология

лық модуль 

КП 

ТК 

KRET

KBM 

6305 

Қазақстан 

Республикасында 

экстремизм мен 

терроризмге 

қарсылық білдірудің 

мәселелері 

Бұл пән мемлекеттің террористік сипаттағы 

және экстремизмнің қылмыстық үрдістерін 

зерттеуге, сондай-ақ оларға қарсы күрестің ең 

тиімді шараларын анықтауға бағытталған. 

5 3 ON1 

ON4 

ON5 

ON6 

ON8  



КП 

ТК 

KKBV

AA 

6306 

Қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды 

виктимологиялық 

алдын алу 

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. 

5 3 ON1 

ON3 

ON4 

ON5 

ON8  

Қылмыстық-

атқару модулі 

КП 

ТК 

KOBK

Zh 

6307 

Қоғамнан 

оқшаулауға 

байланысты, 

қылмыстық жаза 

Пән қоғамнан оқшаулаумен байланысты 

жазалау саласында қылмыстық-атқару 

заңының ережелерін терең зерделеуге, 

сондайақ кейінгі зерттеулер мен тәжірибеде 

алынған дағдылар мен қабілеттіліктерді 

пайдалануға бағытталған. 

5 3 ON1 

ON4 

ON5 

ON7 

ON8  

 

ON1 

ON3 

ON5 

ON7 

ON8  

КП 

ТК 

PKZh

M 6308 

Пробация қызметі 

жұмысының 

мәселелері 

Пән пробация қызметінің өзекті мәселелерін 

зерделеуге және осы проблемаларға ықтимал 

шешімдерді әзірлеуге бағытталған. 

4 3 

Вариативті модуль-10 кредит 
Жалпы базалық 

пәндер 

БП ТК AMSh

T 

5206 

5207 

 

Арнайы мақсаттар 

үшін шет тілі 

Пән арнайы сөздікке бағытталған шет тілін 

үйренуге бағытталған, шетелдік әріптестер-

мен кәсіби деңгейде, құжаттамамен және 

іскерлік хат-хабармен диалог жүргізу 

мүмкіндігіне назар аударылады. 

5 2 ON1 

ON7 

 БП ТК IKT 

5206 

5207 

 

Іскерлік қазақ тілі Пән магистранттар арасында сөйлеу 

мәдениетін дамытуға, іскерлік қазақ тілінің 

грамматикасын оқытуға, іскерлік қарым-

қатынасқа байланысты лексикалық 

минимумға бағытталған. Магистранттар 

жұмыс, жұмыс уақыты, қазақ тілінде жұмыс 

күнін жоспарлау туралы есептерді оқып 

үйренеді. 

5 2 ON1 

ON7 

 БП ТК IR 

5206 

Іскерлік риторика Бұл пән қазіргі заманғы жалпы риторика, 

коммуникативтік ынтымақтастық қағидала-

5 2 ON1 

ON7 



5207 

 

ры, сөйлеудің құрылымы туралы заңдарды 

енгізеді. Магистранттар ғылыми және іскери 

қарым-қатынаста түрлі жанрдағы мәтіндерді 

дайындау үшін ақпаратты жүйелеуге және 

синтездеуге үйренеді; Ғылыми және іскери 

қарым-қатынаста логикалық тұрғыдан дұрыс, 

дәлелді және өз көзқарастарын нақты білдіре 

алады. 

 БП ТК IBT 

5206 

5207 

 

Инновациялық білім 

беру технологиялары 

Пән жоғары оқу орнындағы білім беру 

ортасын технологияландыру бойынша білім 

мен біліктерді қалыптастырады.  

Магистранттар оқытудың инновациялық 

технологияларын, олардың жіктелуін 

зерттейді. ЖОО білім беру жағдайында 

оқытудың заманауи технологияларын 

таңдауға және қолдануға үйренеді. 

5 2 ON3 

ON9 

 БП ТК PShN 

5206 

5207 

 

Педагогикалық 

шеберліктің 

негіздері 

Пән тәрбие кәсіби және педагогикалық 

қызмет үшін қажетті педагогикалық 

дағдының негізін құрайды. Магистранттар 

педагогикалық дағдыларды қалыптастыру 

үшін қажетті білімді меңгереді, 

педагогикалық шындықтың құбылыстарын 

талдап, оны ойлауға үйренеді, педагогикалық 

жағдайды тиімді шешу жолдарын меңгереді. 

5 2 ON1 

ON2 

ON7 

ON8 

 БП ТК KKKP 

5206 

5207 

 

Конструктивті 

қарым-қатынас 

психологиясы 

Пән келесі мәселелерді зерттеуге 

бағытталған: тұлғааралық қарым-

қатынас,адам коммуникациясының 

ерекшеліктері, коммуникативті құзыреттілік, 

адамдармен қарым-қатынас барысында бір-

бірін тану және түсіну, қарым-қатынас 

процесіндегі өзара іс-қимыл, әлеуметтік-

психологиялық қарым-қатынас сипаттамасы. 

Магистранттар конструктивті (тиімді) қарым-

5 2 ON6 

ON7 

ON8 



қатынас тәсілдері мен тәсілдерін меңгереді. 

 БП ТК IT 

5206 

5207 

 

Интернет 

технологиялары 

Пәндерді оқыған кезде магистранттар 

интернет технологияларын, ұйымдастыру 

және жұмыс істеу принциптеріне үйренеді, 

интернеттегі орталарда қолдану үшін 

қосымшаларды жобалауды үйренеді, 

интернеттегі технологияларды дамытудың 

интернет-технологиялары, қызметтері және 

перспективалары туралы біледі. 

5 2 ON3 

ON9 

 БП ТК GBZT 

5206 

5207 

 

Жобаларды 

басқарудың 

заманауи 

технологиялары 

Пән халықаралық және ұлттық талаптарға 

сәйкес жобаларды және жобалық қызметтің 

қазіргі заманғы үрдістері мен 

технологияларын басқару бойынша 

мамандардың құзыреттілігіне сәйкес 

жобалардың кәсіби менеджерлерін 

дайындауға бағытталған. 

5 2 ON3 

ON9 

 БП ТК RIKK 

5206 

5207 

 

Риторика. Іскерлік 

қарым-қатынас. 

Курсты меңгеру барысында магистранттар 

риториканың негізгі принциптері мен 

әдістерін, сөйлеу мәдениетінің негіздерін, дау 

жүргізу әдістемесін, дискуссияларды, 

дәлелдерді таңдауды үйренеді. 

Магистранттар қажетті ақпаратты табуға, 

аудиторияның алдында сөз сөйлеуге, іскерлік 

келіссөздер жүргізуге, аудиториямен өзара іс-

қимыл жасау дағдыларын үйренеді. 

5 2 ON1 

ON2 

 БП ТК BTP 

5206 

5207 

 

Бұлтты 

технологияларды 

пайдалану 

Пән магистранттарға бұлтты технологиялар 

саласындағы білім мен дағды-ларды 

дамытуға бағытталған. Магистранттар 

бұлтты технологияларды және олардың 

жұмысында қолданылатын аспектілерді, 

бұлтты құжат айналымын, Google 

құжаттарын оқиды. SkyDrive (office.com), 

ынтымақтастық құралдары Dnevnik.ru және 

5 2 ON3 

ON9 



DropBox, Yandex сияқты бұлт қоймасын 

қалай пайдалану керектігін үйренеді. 

Кәсіби 

практикалар 

БП 

ЖООК 

 Педагогикалық 

практика 

Педагогикалық тәжірибе оқыту және оқыту 

әдістемесінің практикалық дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында жүргізіледі. Бұл 

ретте магистранттар бакалавриатта сабақ 

өткізуге тартылады" 

4 3 ON1 

ON2 

КП 

ЖООК 

 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. 

10 4  ON2 

ON3 

ON4 

ON5   

ON8 

ON9 
Ғылыми 

зерттеушілік 

жұмыс 

МҒЗЖ  Тағылымдамадан 

өту мен магистрлік 

диссертацияны 

орындауды 

қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

Ғылыми-зерттеу қызметінің дағдысы, 

стандартты ғылыми міндеттерді шешу; 

күнделікті кәсіби қызметке қажетті білімді 

кеңейту және тереңдету және докторантурада 

білім алуды жалғастыру. 

24 1-4  ON2 

ON3 

ON4  

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

Қорытынды 

аттестаттау 

ҚА  Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және 

қорғау (МДРҚ) 

Кәсіби саладағы ғылыми жобалар мен 

зерттеулерді орындауда; қолданбалы білімді 

тұрақты жаңартуды қамтамасыз ету, кәсіби 

дағдылар мен іскерлікті кеңейту тәсілдерінде 

Құзыретті.  

Өз тұжырымдары мен білімдерін және 

олардың негіздемесін мамандар мен маман 

емес адамдарға анық және анық жеткізе 

алады; оқытуды өз бетінше жалғастыра 

алады. 

12 4  ON2 

ON3 

ON4  

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

    Барлығы 120   

 



 

 

 

 

 


