Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (на основе модульно-компетентостного подхода)
Мамандық/Специальность: 6М030100 – Құқықтану
/6М030100 –Юриспруденция
Берілетін дәрежесі/Присуждаемая степень:
«6M030100 –Құқықтану» мамандығы бойынша құқық
магистрі/
магистр права по специальности 6M030100 –
«Юриспруденция»
Оқу мерзімі/Срок обучения: 1 жыл/ 1 год

БЕКІТЕМІН/УТВЕРЖДАЮ
Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ректоры, Ғылыми Кеңестің төрағасы
Ректор КазНПУ имени Абая, председатель Ученого совета
Т.Балыкбаев
"

Оқу түрі/Форма обучения: Күндізгі/Очная
Түсу жылы/Год поступления: 2018

№

1. Базалық модульдер / Базовые модули
1.1 Міндетті модульдер / Обязательные модули

Бақылау түрі/
Форма
итогового
контроля

ECTS

Көлемі/
Объем

KZ

ы
н
ли
п
и
ц
с
и
д

МК/ТК //
ОК/ВК

Пәндер атауы/
Наименование
дисциплины

Пәндер циклі/
Цикл

Пәндер коды/
Код
дисциплины

Семестр

Құзіреттіліктің қалыптасуы/
Формируемые компетенции

2018

Модуль компоненттері/Компоненты модуля

ECTS

Модуль атауы/
Название модуля

KZ

Көлемі/
Объем

"

Коммуникативті
модуль
Коммуникативны
й модуль

Өз көзқарасын, мақсаты мен
міндетін қысқаша дәлелдеп,
айқындай алады, оқиғаны
әңгімелеп немесе кітаптың
сюжетін мазмұндап және
осыған байланысты өз ойпікірін білдіріп, тақырыпқа
байланысты тілдік материал
негізінде құрылған
мәтіндерді түсіндіре
алады/Умеет кратко
обосновать и объяснить свои
взгляды, намерения и
рассказать историю или
изложить сюжет книги и
выразить к этому свое
отношение, понимает
тексты, построен-ные на
языковом материале по
тематике

2

3

1

ShT 5201
/FL5201

/IYa 5201

Шет тілі
/Иностранный язык
/Foreign language

БП/
БД

МК/О
К

2

3

Емтихан
/экзамен

Магистрант должен знать:
сущности менеджмента, его
объекта и условий, в
которых он функционирует,
содержания процесса
менеджмента; социальнопсихологических проблем
менеджмента, проблем
мотивации, лидерства и
руководства; социальных
вопросов и этики
предпринимательства,
проблем управления
развитием, группами и
конфликтами; связующих
процессов менеджмента, а
также форм и методов
обеспечения эффективного
управления.Должен уметь:
определить сущность и
содержание процессов
управления, руководства,
предпринимательства и
менеджмента, провести
анализ внутренней и
внешней среды объекта
менеджмента, социальных и
психологических факторов,
определяющих
эффективность
взаимодействия и
связующих процессов
менеджмента; наладить
процессы коммуникаций,
принятия решений;
обеспечить эффективное
управление организацией

1

2

1

Men 5202 /Men 5202 /Men 5202

Менеджмент
/Менеджмент
/Management

БП/
БД

МК/О
К

1

2

Емтихан/экзаме
н

Психологиялық
модуль /
Психологический
модуль

Психология бойынша ісәрекет, дағды және ғылыми
білім жиынтығының негізгі
түсініктерін, психологиялық
теориялық зерттеулердің
әдіснамалық негіздерін
әдістерін, жеке тұлғаның
қызметі мен дамуының
негізгі заңдылықтары мен
құрылымын білу, түсіну
және ұғыну
/ Знает и понимает
фундаментальные факты и
закономерности
психологической науки.
Владеет теоретикометодологическими
основами, методами и
методиками
психологического
исследования. Понимает и
осознает основные
закономерности и структуры
функционирования и
развития личности,
общества, деятельности.

2

3

5

8

1

Psi 5203 /Psi 5203 /Psy 5203

Психология
/Психология
/Psychology

БП/
БД

МК/О
К

2

3

5

8

3

5

Емтихан/экзаме
н

1.2 Таңдау модульдері / Модули по выбору
Ғылыми-іргелі
модуль 1 /
Научнофундаментальны
й модуль 1

Құқық теориясының
қалыптасқан түсініктерін
бекіте отырып заманауи
тұрғыда салыстырмалы
нәтижелерге қол жеткізу.
/Закрепляя сформированные
понятия теории права
достич результатом путем
сравнительного подхода
современной теории права.

3

5

1

ZhKTZM 5201
/SPOTP 5201

/MPGTL 5201

Жалпы құқық
теориясы-ның
заманауи мәселелері
/ Современные
проблемы общей
теории права
/Modern problems of
general theory of law

БП/
БД

ТК/
КВ

Емтихан
/экзамен

Заманауи қалыптасқан
мемлекет теорияларына
талдау жасап, мемлкеттер
дамуындағы жаңа
бағыттарды интенграциялық
сипатта ұғыну. /Анализируя
современные проблемы
теории государства, уяснит
интеграционную
характеристику развития
государств

MTZM 5201/
SPTG 5201/

3

MPTS 5201

Мемлекет
теориясының
заманауи мәселелері
/Современные
проблемы теории
государства /Modern
problems of the
theory of the state

БП/
БД

ТК/
КВ

5

Емтихан
/экзамен

3

5

1

2

2. Мамандық модульдері / Модули специальности
Ғылыми-кәсіби
модуль 1/
Научнопрофессиональны
й модуль 1

Құқықтық талдау
әдіснамасы дағдыларын
қалыптастыру, арнайы
құралдар мен әдістерді
қолдану. Стандартты
материалдар, сот
практикасы келісімдер
актілеріне, құқықтық
құжаттармен өздік жұмыс
шеберлігін дағдылануға
тәрбиелеу; «құқықтық
талдау» және «құқықтық
сараптама» институттары
мазмұнын оқып игеру..
/Формирование навыков
методологии правового
анализа, использования
специальных средств и
способов. Воспитание у
магистрантов навыков
самостоятельной работы с
нормативным материалом,
актами судебной практики
договорами, правовыми

1

2

2.1 Міндетті модульдер / Обязательные модули
1 KТМ 5301/ МРА 5301/
MLA Құқықтық
талдаудың
5301
методологиясы
/Методология
правового анализа
/Methodology of legal
analysis

КП/
ПД

МК/О
К

Емтихан
/экзамен

документами; усвоение
магистрантами содержания
институтов «правовой
анализ» и «юридическая
экспертиза».

1

2
1
2.2 Таңдау модульдері / Модули по выбору

2

Ғылыми-кәсіби
модуль 2/
Научнопрофессиональны
й модуль 2

Кәсіптік қызметінде білімді
қолдану және қылмыстық
құқықтық мәселемен
ұштастыру және
үйлесімділігі негізгі заңдар
және қылмыстық iс жүргiзу
нысаны. Мәселелерді
тұжырымдау мен
шешімдерді табу
дағдыларын қалыптастыру
және нығайту / Знание и
применение в
профессиональной
деятельности основных
закономерностей сочетания
и совместимости уголовноправовой материи и
уголовно-процессуальной
формы. Формирование и
укрепление навыков
формулирования проблем и
нахождения путей их
решения.
Конституциялық
юстицияның екі моделін
талдау, оны Қазақстан
Республикасында
қалыптастыру жолдарын
айқындау, конституциялық
бақылауды жетілдіру және
осы түсіктерді білім
алушылар жадында
дағдыландыру./Анализирова
ть двух моделей
конституционной
юстиции,определит пути
реализации их в РК,
развивать конституционный
контроль и улучшить
навыки этих понятии у

9

15

1

KKIZhZTTKOM
5301
/APPPUUPZ 5301
/APLEPCCPK5301

Қылмыстық және
қылмыстық іс
жүргізу заңын
теориялық және
тәжірибеде
қолданудың өзекті
мәселелері
/Актуальные
проблемы
правоприменительн
ой практики
уголовного и
уголовнопроцессуального
законодательства
/Actual problems of
law enforcement
practice of criminal
and criminal
procedure legislation

КП/
ПД

ТК/
КВ

3

5

Емтихан
/экзамен

KJsM 5302/
PKJs 5302/ PCJ 5302

Конституциялық
юстиция мәселелері
/ Проблемы
конституционной
юстиции /Problems
of constitutional
justice

КП/
ПД

ТК/
КВ

3

5

Емтихан
/экзамен

обучающиеся.

Криминалистикалық теорияның
теорияның дамуына заманауи
үрдістер, ғылыми-зерттеу және
оларды іс жүзінде пайдалану.
Сот-тәжірибесін жетілдірудегі
заңдылықтардың олардың
трансформация үшін өтініш
дағдыларын таңдалған болашақ
криминалистикалық тәжірибе
үрдістерінде пайдалану. /
Знание современных тенденций
в развитии
криминалистической теории,
применение их в научноисследовательской и
практической деятельности.
Умение селектировать
перспективные тенденции,
претендующие на их
трансформацию в
закономерности, для
использования в деле
усовершенствования
криминалистической практики

KKZA 5303/
MSKT 5303/ MMFR 5303

Қазіргі
криминалистикалық
зерттеудің
әдістемесі
/ Методология
современных
криминалистически
х исследований
/Methodology of
modern forensic
research

КП/
ПД

ТК/
КВ

3

5

Емтихан
/экзамен

Ғылыми-кәсіби
модуль 2/
Научнопрофессиональны
й модуль 2
Альтернативный

Кәмелетке толмағандар
арасында және жастардың білім
беру және алдын алу
функцияларын жүзеге асыру
кәсіби қызметінде осы білім
қолдануды туғызатындығын
білу / Знание причин
преступности
несовершеннолетних и
молодежи, применение этих
знаний в профессиональной
деятельности при реализации
воспитательной и
профилактической функций.
Прокурорлық қадағалау
институтын
модернизациялаудағы
конституциялық-құқықтық
мәселелерге байланысты ісшараларға талдау жасау.
Прокурорлық қадағалау
институтын
модернизациялаудағы
конституциялық-құқықтық
мәселелерге байланысты ісшараларға талдау жасау/
Модернизируя проблем
института прокурорского
надзора анализировать
конституционно-правовые
мероприятия модернизируя
проблем института
прокурорского надзора
анализировать конституционноправовые мероприятия

1

KTZhKAAOM
5301APPPNM5301APCPMY
5301

KRPKIMKKM 5302/
KPPMIPNRK 5302/
CLPMIPORK 5302

Кәмелетке
толмағандар мен
жасөспірімдердің
қылмысты-лығын
алдын алудың өзекті
мәселелері.
/Актуальные проблемы
предупреждения
преступности
несовершенноле-тних
и молодежи /Actual
problems of crime
prevention for minors
and youth
ҚР прокурорлық
қадағалау институтын
модернизациялаудың
конституциялыққұқықтық мәселелері
/Конституционноправовые проблемы
модернизации
института
прокурорского надзора
в Республике
Казахстан
/Constitutional and
Legal Problems of
Modernization of the
Institute of Prosecutorial
Oversight in the
Republic of Kazakhstan

КП/
ПД

ТК/
КВ

Емтихан
/экзамен

КП/
ПД

ТК/
КВ

Емтихан
/экзамен

ҚР Қылмыстық-құқықтық саясат
мәнін түсіну мен басқа да
әлеуметтік құнды-лықтарды
адамның және азаматтың
құқықтары мен бостандық-тарының
басымдығы ретінде таниды.
Қазақстанның қазіргі қылмыстыққұқықтық саясат құпиялылығын
қамтамасыз ету үшін құқықтық
жолдарын кәсіби қызметінде
білімді қолдану, азаматтың
денсаулығы мен жылжымайтын
мүлікті, қылмыскерлерге қарсы
тұру үшін шараларды әзірлеу үшін
қылмыстық қызметінің жекелеген
түрлерін криминологиялық
тұрғыдан сипаттауға қабілеті
/ Понимание сущности
современной уголовно-правовой
политики РК, признающей
приоритет прав и свобод человека и
гражданина перед иными
социальными ценностями.
Применение в профессиональной
деятельности знаний правовых
способов обеспечения
неприкосновенности жизни,
здоровья и собственности
гражданина, умение составлять
криминологические характеристики
отдельных видов преступной
деятельности для выработки мер
противодействия криминалитету.

ZhAKKKKKKM 5303/
UPKPBPPL5303/CLKPSACAP53
03

Жеке адамға қарсы
қылмыстармен
күресудің қылмыстық
құқықтық және
криминологиялық
мәселелері
/ Уголовно-правовые и
криминологические
проблемы борьбы с
преступлениями
против
личности/Criminallylegal and
kriminologicheskie
problems of struggle
against crimes against
the person /

КП/
ПД

ТК/
КВ

Емтихан
/экзамен

9

15

9

15

18

30

18

30

2

12

3. Қосымша модульдер / Дополнительные модули
Ғылыми-кәсіби
модуль 3/
Научнопрофессиональны
й модуль 3

3.1 Міндетті косымша модульдер / Обязательные дополнительные модули
Ғылыми ақпаратты,
2 12 2 РР/
PP/
TP
Педагогикалық
ОҚТ
/
ғылыми-зерттеу және
практика /
зерттеу пәні бойынша
Педагогическая
ДВО
эмпирикалық деректер
практика/Teaching
жинақтау мен тәуелсіз
practice
талдау дағдыларын қорғау.

МК/
ОК

ДЗ

Закрепление навыков
самостоятельного анализа
научной информации,
поиска и накопления
эмпирических данных по
теме исследования
Ғылыми-зерттеу
модулі 1/ Модуль
научноисследовательско
й работы 1

Ғылыми мәселенің өзін-өзі
түсіну дағдылары деңгейін
қамтамасыз ету, теориялық
курстың меңгеру дәрежесін
анықтау, нормативтік
талаптардың негізгі
ережелерін анықтау үшін
және теориялық бос
заңнамасында және аяқталу
жетілдіру үшін ғылыминегізделген ұсыныстарды да
тұжырымдауқабілеті. /
Определение степени
усвоения теоретического
курса, уровня закрепления
навыков самостоятельного
осмысления научной
проблемы, умения выявлять
ключевые положения
нормативных предписаний и
формулировать научно
обоснованные рекомендации
по усовершенствованию
законодательства и
восполнению теоретических
пробелов.

2

12

4

16

4

16

2

GZZh /NIR

/RW

Ғылыми-зерттеу
жұмысы / Научноисследовательская
работа /Research
work

4. Қорытынды аттестациялау модулі / Модуль итоговой аттестации

ОҚТ
/
ДВО

МК/
ОК

2

12

4

16

4

16

ДЗ

Қорытынды
аттестациялау
модулі/ Модуль
итоговой
аттестации

Результаты обучения по
специальности в
соответствии с
требованиями 7-ого
квалификационного уровня
Национальной рамки
квалификаций:
фундаментальные знания и
умения, ключевые и
специальные компетенции,
личностные способности,
необходимые в
профессиональной
деятельности.

Кешенді емтихан /
Комплексный
экзамен
/Comprehensive exam

ҚА/
ИА

МК/
ОК

1

3

МКЕ/ ГКЭ

Жазу және
магистерлік
диссертацияны
қорғау / Написание
и защита
магистерской
диссертации /Writing
and defense of the
master's thesis

ҚА/
ИА

МК/
ОК

3

9

МДҚ/ ЗМД

12

4

12

70

28

70

1

3

2

KE

/KE

/CE

3

9

2

ZhMDK /NZMD WDMT

4
28

Құрастырушы/ Составитель: Сайлибаева Ж.Ю., Молдахожаев Ш.Ш.
Кафедра отырысында бекітілді/ Утверждено на заседании кафедры
Кафедрасының меңгерушісі/ Заведующий кафедрой
Кафедра отырысында бекітілді/ Утверждено на заседании кафедры

Хаттама/протокол №

от «

»

201 ж./г.

от «

»

201 ж./г.

Б.Х.Толеубекова
Хаттама/протокол №

Кафедрасының меңгерушісі/ Заведующий кафедрой
Е.М.Тилеубергенов
Келісілді/
Согласовано:
Оқу-әдістемелік ісі жөніндегі проректор/ Проректор по учебно-методической работе

Ғ.К.Кенжебаев

Академиялық мәселелер жөніндегі департамент директоры/ Директор департамента по академическим вопросам

Институт директоры/ Директор института

Х.Н.Жанбеков
З.Д.Абдыкадырова
Б.С.

Оқу-әдістемелік бөлімінің бастығы/ Начальник учебно-методического отдела
Жұмағұлов

