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Кіріспе 

 

Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша 

құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша 

пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Магистрант мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны 

компонентінің  пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау 

бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. 

Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Магистрант 

эдвайзермен бірлесе отырып, магистранттың жеке оқу жоспарын құру үшін 

пәндерге жазылу нысанын толтырады.  

Құрметті магистрант! Білім беру траекториясының біртұтастығының 

ойластырылуы Сіздің болашақта маман ретінде кәсіби дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

Введение 

 

При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог 

элективных дисциплин, который представляет собой систематизированный 

перечень дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание. 

Наряду с изучением дисциплин обязательного / вузовского компонента, 

магистрант должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору. 

Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с 

ним магистрант заполняет форму записи на дисциплины для составления ИУП 

(индивидуального учебного плана). 

Уважаемые магистранты! Важно помнить, что от того, насколько 

продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.  

 

 

Introduction  

 

At the credit technology of education the catalog of elective disciplines which 

represents the systematized list of disciplines of a component by choice and contains 

their brief description is developed. 

Along with the study of the disciplines of the compulsory/university component, 

a graduate student must choose to study the disciplines of the elective component. 

Advising on the choice of elective disciplines gives the adviser. Together with 

him a Master student fills in an enrollment form for disciplines for making up an IEP 

(individual study plan). 

Dear Master's students! It is important to remember that the level of your 

professional preparation as a future specialist depends on how thought-out and 

integral your educational pathway will be.  
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Семестр бойынша элективті пәндерді бӛлу / 

Распределение элективных дисциплин по семестрам /Distribution of elective 

courses by semester 

Пәннің атауы / Наименование дисциплины /Course name 

Кредиттер 

саны / 

Кол-во 

кредитов/ 

Numberofcr

edits 

Академия

лық 

кезең/ 

Акад 

период/ 

Academic

period 

Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару 

мен мемлекеттік қызмет мәселелері / Проблемы государственного 

управления и государственной службы в Республике Казахстан на 

современном этапе / Modern Problems of State Management and Public 

Service in the Republic of Kazakhstan 

5 

 

1 

 

Құқықтық талдаудың методологиясы / Методология правового 

анализа / Methodology of legal analysis 

Азаматтық және азаматтық-процестік заңнаманы колданудың теориясы 

және практикасы / Теория и практика применения гражданского и 

гражданско-процессуального законодательства / Theory and Practice of 

Civil and Civil Procedural Legislation Execution 

5 1 

Қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнаманы құқықтық колдану 

тәжірибесінің ӛзекті мәселелері/ Актуальные проблемы 

правоприменительной практики уголовного и уголовно-

процессуального законодательства / Actual problems of law enforcement 

practice of criminal and criminal procedure legislation 

5 2 

Әкімшілік-процестік заңнаманы қолдану мәселері / Проблемы 

применения административно-процессуального законодательства / 

Problems of application of the administrative procedural law 

5 2 

Қазақстан Республикасының халқының қаржылық сауаттылығының 

құқықтық ерекшеліктері / Правовые особенности финансовой 

грамотности  населения Республики Казахстан / Legal features of 

financial awareness of the population of the Republic of Kazakhstan 

5 2 

Қылмыстық заңнаманы жетілдірудің құқықтық техникасы / 

Юридическая техника совершенствования уголовного 

законодательства / Juridical technique improvement of criminal legislation 

5 2 

Конституциялық - процестік құқығы/ Конституционно-процессуальное 

право / Constitutional Procedural Law   

5 2 

Қазақстан Республикасының салық заңнамасын қолданудың ӛзекті 

мәселелері / Актуальные вопросы применения налогового 

законодательства Республики Казахстан / Topical issues of application of 

the tax legislation of the Republic of Kazakhstan 

5 2 

Қылмыстық жазаларды орындау / Исполнение уголовных наказаний / 

Execution of criminal penalties 

5 3 

Пробация қызметі жұмысының мәселелері / Проблемы деятельности  

службы пробации /  Problems of activity of service of a probation 

5 3 
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Нарықтық экономика жағдайындағы еңбек құқығының даму мәселелері 

/ Проблемы развития трудового права в условиях рыночной экономики 

/ Problems of development of labor law in the conditions of market-driven 

economy 

5 3 

Адам құқықтарын қорғаудың ӛзекті мәселелері/ Актуальные вопросы 

защиты прав человека / Opical issues of human rights protection 

4 3 

Қылмыстық құқықтағы жауаптылық мәселесі / Проблемы 

ответственности в уголовном праве / Рroblem of liability in criminal law 

5 3 

Қылмыстық құқық бұзушылықтарды виктимологиялық алдын алу /  

Виктимологическая профилактика  уголовных правонарушений / 

Victimological prevention of criminal offenses 

5 3 

Зандылық жауапкершіліктің мәселелері / Проблемы юридической 

ответственности / Problems of legal responsibility 

5 3 

Қазақстандық неке-отбасы және мұрагерлік құқықтың қолдану 

теориясы мен практикасының ӛзекті мәселелері /Актуальные проблемы 

теории и практики  применения казахстанского брачно-семейного и 

наследственного права / Topical problems of the theory and practice of 

application of the Kazakhstan matrimonial and inheritance law 

4 3 

Вариативтік пәндер/Вариативные дисциплины/Varianarian 

disciplines 

10 2 

Интеллектуалды дарынды білім алушылардың  дамуын басқару/ 

Управление развитием интеллектуально одаренных обучающихся/ 

Managing the Development of Intellectually Gifted Learners 

5,5 2 

Оқу іс-әрекетінің инновациялық формаларының әдістемесі / 

Методология инновационных форм учебной деятельности / 

Methodology of Innovative Forms of Educational Activity 

2 

Білім беруді жекелендіру /Персонализация образования/Personalization 

of education 

2 

Интернет технологии / Интернет технологиялары / Internet technology 2 

Современные технологии управления проектами / Жобаларды 

басқарудың қазiргi технологиясы / Modern technologies of project 

management 

2 

Использование облачных технологий / Бұлтты технологияларды 

пайдалану / The use of cloud computing 

2 

IT-сервисменеджмент/IT-сервисменеджменті /IT-servicemanagement 2 

Конструктивті қарым-қатынас психологиясы/Психология 

конструктивного общения/ Psychology of сonstructive сommunication. 

2 

Риторика. Іскерлік қарым-қатынас / Риторика. Деловое общение / 

Rhetoric. Business Communication 

2 

Іскерлік  риторика / Деловая риторика/Business rhetoric 2 

Іскерлік қазақ тілі / Деловой казахский язык /Business Kazakh language 2 

Арнайы мақсаттар үшін шет тілі/ Иностранный язык для специальных 

целей/ Foreign language for specific purposes 

2 
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1   1 оқу жылына  арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для 1 года обучения/ Elective courses for 

year 1 

 
Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік басқару мен мемлекеттік қызмет мәселелері / Проблемы 

государственного управления и государственной службы в Республике Казахстан на современном этапе / Modern Problems of State 

Management and Public Service in the Republic of Kazakhstan 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

магистранттарда басқару, басқару еңбегін 

ұйымдастыру, сондай-ақ басқару 

практикасын ғылыми талдау саласында білім 

мен қажетті біліктер мен дағдылардың тұтас 

жүйесін қалыптастыру. 

формирование целостной системы знаний,   

необходимых умений и навыков в области 

управления, организации управленческого 

труда, а также  научного анализа 

управленческой практики 

formation of a complete system of knowledge 

among students of magistracy and necessary skills 

in the field of management, organization of 

managerial work, as well as scientific analysis of 

managerial practice. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

Конституцияны, заңдарды және ҚР 

Мемлекеттік қызмет институтын реттейтін 

ӛзге де нормативтік құқықтық актілерді білу; 

 - ҚР мемлекеттік қызметшілерінің құқықтық 

мәртебесінің ерекшеліктерін түсіну; 

 - мемлекеттік қызметті ӛткерудің мазмұны 

мен тәртібін білу; 

- ҚР Мемлекеттік қызмет және кадр саясатын 

реформалау бойынша білімді меңгеру; 

 - сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтарға қарсы күрес негіздерін 

зерделеу;  

- ақпараттық-библиографиялық істі талдау,  

- ғылыми және библиографиялық әдебиетпен 

жұмыс істеу дағдысының болуы. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

- знать Конституцию, законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие институт государственной 

службы РК; 

-понимать особенности правового статуса 

государственных служащих РК; 

-знать   содержание и порядок 

прохождения государственной службы; 

-овладеть знаниями в области   

реформирования государственной службы 

и кадровой   политики в РК; 

-изучить основы борьбы с 

коррупционными  правонарушениями; 

-анализировать  информационно - 

библиографического дела, 

-иметь навыки работы с научной и 

библиографической литературой. 

After successful completion of the course, 

students will be: 

-to know the Constitution, laws and other 

normative legal acts regulating the institute of civil 

service of the Republic of Kazakhstan;  

- to understand the specifics of the legal status of 

civil servants of the Republic of Kazakhstan; 

 - to know the content and procedure of passing the 

civil service;  

- to master the knowledge of civil service reform 

and personnel policy in the Republic of 

Kazakhstan;  

- to learn the basics of combating corruption 

offenses;  

- to analyze the information and bibliographic 

business,  

- to have the skills to work with scientific and 

bibliographic literature. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 
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Мемлекеттік басқарудың мәні мен 

ерекшеліктері. Мемлекеттік басқару 

принциптері. Мемлекеттік басқарудың 

ұйымдық құрылымын жетілдіру мәселелері. 

Нормативтік құқықтық актілерді дайындау 

және басып шығару тәртібі. Әкімшілік 

рәсімдер. Мемлекеттік қызмет 

институтының қалыптасуы мен дамуы. 

Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық 

мәртебесін жетілдірудің ӛзекті мәселелері. 

Мемлекеттік қызметке кіру. Мемлекеттік 

қызметшілердің жауапкершілігі. Қазіргі 

кезеңдегі мемлекеттік қызметтің жағдайы. 

Сущность и особенности государственного 

управления. Принципы государственного 

управления. Проблемы совершенствования 

организационной структуры 

государственного управления. Порядок 

подготовки и издания нормативных 

правовых актов. Административные 

процедуры. Становление и развитие 

института государственной службы. 

Актуальные проблемы совершенствования 

правового статуса государственных 

служащих. Поступление на 

государственную службу. Ответственность 

государственных служащих. Состояние 

государственной службы на современном 

этапе. 

The essence and features of public administration. 

Principles of public administration. Problems of 

improving the organizational structure of public 

administration. The procedure for the preparation 

and publication of normative legal acts. 

Administrative procedures. Formation and 

development of the Institute of Public Service. 

Actual problems of improving the legal status of 

civil servants. Admission to the civil service. 

Responsibility of civil servants. The state of the 

civil service at the present stage. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Әкімшілік-процестік заңнаманы қолдану 

мәселері 

Проблемы применения административно-

процессуального законодательства 

Problems of application of the administrative 

procedural law 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Табулденов А.Н. Укин С.К Batyrbekova Diana 
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Құқықтық талдаудың методологиясы / Методология правового 

анализа / Methodology of legal analysis 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

ғылыми-зерттеу және практикалық қызмет 

үшін білікті мамандарды даярлау. Пән құқық 

шығармашылығы және құқық қолдану 

қызметіндегі құқықтың жалпы теориясы 

саласындағы проблемалық сипаттағы 

мәселелерді жариялауға бағытталған. 

подготовка квалифицированных 

специалистов для научно-

исследовательской и практической 

деятельности. Освещение вопросов 

проблемного характера в сфере общей 

теории права в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

training of qualified specialists for research and 

practical activities. The discipline is aimed at 

covering issues of a problematic nature in the field 

of general theory of law in lawmaking and law 

enforcement activities  

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

- білу негізгі құқықтық категориялар мен 

ұғымдардың мазмұны мен мақсатын, оларды 

ӛз қызметінде қолдана және қолдана білу; 

- меңгеруі керек құқықтық құбылыстарды 

бағалауда дүниетанымдық критерийлерді 

тұжырымдау;  

- ғылыми танымның нәтижелерін ұғымдық 

деңгейге дейін жинақтау және оларды жаңа 

білім құралы ретінде пайдалану; 

- кәсіби қызметпен байланысты міндеттерді 

қалыптастыру: ғылыми, педагогикалық; 

ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ресімдеу; 

- ғылыми зерттеулердің мақсаттары мен 

міндеттерін, ғылыми ізденіс тұжырымдамасы 

мен нӛлдік гипотезаны дұрыс тұжырымдау; 

- меңгеруі тиіс: тиісті бағытта кең білім 

беруді талап ететін дербес ғылыми-зерттеу 

және ғылыми-педагогикалық қызмет 

дағдылары; 

- құзыретті болу юриспруденция 

саласындағы ғылыми-педагогикалық 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

- знать содержание и предназначение 

основных правовых категорий и понятий,  

- уметь ими оперировать и пользоваться во 

всей своей деятельности; 

- уметь формулировать мировоззренческие 

критерии в оценке правовых явлений;  

- обобщать до понятийного уровня 

результаты научного познания и 

использовать их как средство нового 

знания;  

- формировать задачи, связанные с 

профессиональной деятельностью: 

научной, педагогической;  

- оформлять результаты научных 

исследований;  

- правильно формулировать цели и задачи 

научных исследований, концепцию 

научного поиска и нулевую гипотезу;  

- владеть навыками самостоятельной 

научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, требующие 

After successful completion of the course, 

students will be: 

- know the content and purpose of the main legal 

categories and concepts, be able to operate and use 

them in all their activities; 

- be able to: formulate worldview criteria in the 

assessment of legal phenomena;  

- generalize to the conceptual level the results of 

scientific knowledge and use them as a means of 

new knowledge;  

- form tasks related to professional activity: 

scientific, pedagogical;  

- formalize the results of scientific research;  

- correctly formulate the goals and objectives of 

scientific research, the concept of scientific 

research and the null hypothesis; 

- possess skills of independent research and 

scientific-pedagogical activity that require 

extensive education in the appropriate direction; 

- be competent: in research and teaching activities 

in the field of law.  
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қызметте 

 

  

 

широкого образования в соответствующем 

направлении; 

- быть компетентными: в научно-

педагогической деятельности в области 

юриспруденции. 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 
Жағдайдың құқықттық анализі. Құжаттардың 

құқықтық анализі. Құқық институттары мен 

нормаларының анализі. Құқықтық 

тәуекелдерінің анализі. Құқықтық қорытынды. 

Құқықтық зерттеу анализі 

Правовой анализ ситуации. Правовой анализ 

документов. Анализ норм и институтов права. 

Анализ юридических рисков. Юридическое 

заключение. Анализ правового исследования 

Legal analysis of the situation. Legal analysis of 

documents. Analysis of the norms and institutions 

of law. Analysisoflegalrisks. Legalopinion. 

Legalresearchanalysis 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Укин С.К. Укин С.К. Ukin Symbat 
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Қылмыстық және қылмыстық-процестік заңнаманы құқықтық колдану тәжірибесінің өзекті мәселелері/ Актуальные проблемы 

правоприменительной практики уголовного и уголовно-процессуального законодательства / Actual problems of law enforcement practice 

of criminal and criminal procedure legislation 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Қылмыстық және қылмыстық процессуалдық 

қатынастарды реттейтін құқық нормаларын 

қолдану саласындағы қызметті жүзеге асыру, 

қылмыстық және қылмыстық процессуалдық 

құқық теориясын меңгеру, қылмыстық және 

қылмыстық процессуалдық құқық 

нормаларын қолданудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Формирование навыков для 

осуществления деятельности в сфере 

применения норм права, регулирующих 

уголовные и уголовно-процессуальные 

отношения, усвоении теории уголовного и 

уголовно-процессуального права, 

приобретении практических навыков 

применения норм уголовного и 

уголовного-процессуального права 

Training of specialists for the implementation of 

activities in the field of application of the norms of 

law regulating criminal and criminal procedure 

relations, mastering the theory of criminal and 

criminal procedure law, acquiring practical skills in 

the application of the norms of criminal and 

criminal procedure law 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

 қылмыстық-құқықтық салада және 

қылмыстық-құқықтық ықпал етудің ӛзге де 

шараларын іске асыруда болып жатқан 

процестерге дұрыс және объективті баға 

беру; қылмыстық-құқықтық ықпал ету 

шараларын регламенттейтін қолданыстағы 

заңнаманы қолдану проблемаларын егжей-

тегжейлі зерделеуді жүзеге асыру; құқықтық 

актілер нормалары арасындағы 

коллизияларды анықтау және оларды 

жоюдың құқықтық жолдарын әзірлеу; 

қылмыстық заңнаманы және оны қолдану 

практикасын жетілдіру жолдарын 

тұжырымдау және негіздеу; қылмыстық 

саясат мәселелері бойынша ӛз ұстанымын 

білдіру және негіздеу; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут:  
-давать правильную и объективную оценку 

процессам, происходящим в уголовно-

правовой сфере и реализации иных мер 

уголовно-правового воздействия;  

-осуществлять детальное изучение 

проблем применения действующего 

законодательства, регламентирующего 

меры уголовно-правового воздействия;  

-выявлять коллизии между нормами 

правовых актов и вырабатывать правовые 

пути их устранения; формулировать и 

обосновывать пути совершенствования 

уголовного законодательства и практики 

его применения; выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам уголовной 

политики 

 

After successful completion of the course, 

students will be: Training of specialists for the 

implementation of activities in the field of 

application of the norms of law regulating criminal 

and criminal procedure relations, mastering the 

theory of criminal and criminal procedure law, 

acquiring practical skills in the application of the 

norms of criminal and criminal procedure law to 

give a correct and objective assessment of the 

processes taking place in the criminal law sphere 

and the implementation of other measures of 

criminal law influence; to carry out a detailed study 

of the problems of application of the current 

legislation regulating the measures of criminal law 

influence; to identify conflicts between the norms 

of legal acts and develop legal ways to eliminate 

them; to formulate and justify ways to improve 

criminal legislation and the practice of its 

application; to express and justify their position on 

criminal policy issues 
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Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Қылмыстық заңнаманы реформалау 

аясындағы Қазақстан Республикасының 

қылмыстық саясаты. Қылмыстық құқық 

бұзушылық институтын заңнамалық 

тұрғыдан бекіту және оның құқық қолдану 

практикасының проблемалары. Қылмыстық 

құқық бұзушылық жасауға сыбайлас 

қатысуды және осы институттардың іс-

әрекетінің қылмыстылығын және құқық 

қолдану практикасының проблемаларын 

болғызбайтын мән-жайларды заңнамалық 

тұрғыдан бекіту. Қылмыстық процестік 

заңнаманы реформалау тұрғысынан 

Қазақстан Республикасының қылмыстық 

процестік саясаты. Қылмыстық процестік 

қызметті жүзеге асырудың жекелеген 

ұйымдық-құқықтық аспектілері. 

Уголовная политика Республики 

Казахстан в свете реформы уголовного 

законодательства. Законодательное 

закрепление института уголовного 

правонарушения и проблемы его 

правоприменительной практики. 

Законодательное закрепление соучастия в 

совершении уголовного правонарушения и 

обстоятельств, исключающие 

преступность деяния и проблемы 

правоприменительной практики данных 

институтов. Уголовно-процессуальная 

политика Республики Казахстан в свете 

реформы уголовно-процессуального 

законодательства. Отдельные 

организационно-правовые аспекты 

осуществления уголовно-процессуальной 

деятельности. 

Criminal policy of the Republic of Kazakhstan in 

the light of the reform of criminal legislation. 

Legislative consolidation of the institution of 

criminal offense and the problems of its law 

enforcement practice. Legislative consolidation of 

complicity in the commission of a criminal offense 

and the circumstances that exclude the criminality 

of the act and the problems of law enforcement 

practice of these institutions. Criminal procedure 

policy of the Republic of Kazakhstan in the light of 

the reform of the criminal procedure legislation. 

Certain organizational and legal aspects of the 

implementation of criminal procedural activities. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Қылмыстық жазаларды орындау  Исполнение уголовных наказаний Execution of criminal penalties 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Мизанбаев А.Е. Мизанбаев А.Е. Mizanbayev A. E. 
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Әкімшілік-процестік заңнаманы қолдану мәселері / Проблемы применения административно-процессуального законодательства / 

Problems of application of the administrative procedural law 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

магистранттарды әкімшілік процестің негізгі 

ережелерімен, оның ӛндірісімен және 

олардың мазмұнымен таныстыра отырып, 

ғылыми-практикалық қызметке қажетті 

дағдыларды қалыптастыру 

Формирование навыков для научно-

исследовательской и практической 

деятельности, ознакомление магистрантов 

с основными положениями 

административного процесса, его 

производствами и их содержанием. 

 

training of specialists for research and practical 

activities, familiarization of undergraduates with 

the main provisions of the administrative process, 

its production and their content. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: әкімшілік процессуалдық 

құқықтық қатынастарды реттейтін 

қолданыстағы заңнаманы бағдарлау; 

әкімшілік процестің барлық түрлері мен 

ӛндірісін түсіну; құқықтық құбылыстарды 

бағалау кезінде идеологиялық критерийлер 

тұжырымдау; ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін (мақалалар, баяндамалар, 

баяндамалар, депонирленген қолжазбалар 

және т.б.) рәсімдеу; ғылыми зерттеулердің 

мақсаттары мен міндеттерін, ғылыми зерттеу 

тұжырымдамасын және нӛлдік гипотезаны 

дұрыс тұжырымдау. 

  

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: ориентироваться в 

действующем законодательстве, 

регулирующем административно-

процессуальные правоотношения; 

разбираться во всех видах и производства 

административного процесса; 

формулировать мировоззренческие 

критерии в оценке правовых явлений; 

оформлять результаты научных 

исследований (статьи, доклады, отчеты, 

депонированные рукописи и т.д.); 

правильно формулировать цели и задачи 

научных исследований, концепцию 

научного поиска и нулевую гипотезу. 

After successful completion of the course, 

students will be: 

navigate the current legislation governing 

administrative procedural legal relations; 

understand all types and production of the 

administrative process; to formulate ideological 

criteria in the assessment of legal phenomena; 

formalize the results of scientific research (articles, 

reports, reports, deposited manuscripts, etc.); 

correctly formulate the goals and objectives of 

scientific research, the concept of scientific 

research and the null hypothesis. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазіргі кезеңдегі Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік басқару мен 

мемлекеттік қызмет мәселелері 

Проблемы государственного управления и 

государственной службы в Республике 

Казахстан на современном этапе 

Modern Problems of State Management and Public 

Service in the Republic of Kazakhstan 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 

бойынша іс жүргізу. Әкімшілік құқық 

Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Proceedings in cases of administrative offenses. 

Bodies authorized to consider cases of 
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бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті 

органдар. Әкімшілік іс жүргізуге 

қатысушылар. Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы істерді қозғау, қарау және қайта 

қарау тәртібі. Әкімшілік жаза қолдану 

туралы қаулыларды орындау. Әкімшілік 

заңнаманы жетілдіру және дамыту 

мәселелері. 

Органы, уполномоченные рассматривать 

дела об административных 

правонарушениях. Участники 

административного производства. Порядок 

возбуждение, рассмотрения и пересмотра 

дел об административных 

правонарушениях. Исполнение 

постановлений о наложении 

административных взысканий. Проблемы 

совершенствования и развития 

административного законодательства. 

administrative offenses. Participants in 

administrative proceedings. The procedure for 

initiating, considering and reviewing cases of 

administrative offenses. Execution of decisions on 

the imposition of administrative penalties. 

Problems of improving and developing 

administrative legislation. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Адам құқықтарын қорғаудың ӛзекті 

мәселелері 

 Актуальные вопросы защиты прав 

человека 

Opical issues of human rights protection 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Табулденов А.Н Жусупова Г.Б Жусупова Г.Б 
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Қазақстан Республикасының халқының қаржылық сауаттылығының құқықтық ерекшеліктері / Правовые особенности финансовой 

грамотности  населения Республики Казахстан / Legal features of financial awareness of the population of the Republic of Kazakhstan 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Қаржы саласын құқықтық реттеу 

саласындағы қызметті жүзеге асыру 

үшін практикалық дағдыларды 

қалыптастыру 

Формирование практических навыков для 

осуществления деятельности в сфере правового 

регулирования финансовой сферы 

Formation of practical skills for the implementation 

of activities in the field of legal regulation of the 

financial sector 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learningoutcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

Қаржылық қызметтерді ұсынатын 

мекемелер мен органдар жүйесінде 

олардың құқықтық жағдайына назар 

аударыңыз;  

елдегі қор және инвестициялық 

нарық саласында болып жатқан 

процестерге дұрыс және объективті 

баға беру;  

қаржылық сауаттылық саласында 

құқық қолдану және ғылыми-

зерттеу қызметінің дағдыларына ие 

болу 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

Ориентироваться в системе учреждений и органов, 

которые представляют финансовые услуги их 

правовое положение;  

давать правильную и объективную оценку 

процессам, происходящим в сфере фондового и 

инвестиционного рынка в стране;  

обладать навыками правоприменительной и 

научно-исследовательской деятельности в сфере 

финансовой грамотности 

 

After successful completion of the course, 

students will be: 

Navigate the system of institutions and bodies that 

represent financial services and their legal status;  

give a correct and objective assessment of the 

processes taking place in the field of the stock and 

investment market in the country; 

have the skills of law enforcement and research 

activities in the field of financial literacy 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Азаматтықжәнеазаматтық-

процестікзаңнаманыколданудыңтео

риясыжәнепрактикасы 

Теория и практика применения гражданского и 

гражданско-процессуального законодательства  

Theory and Practice of Civil and Civil Procedural 

Legislation Execution 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Қаржылықсауаттылықтыңқұқықтық

негіздері. 

Халықтыңқаржылықсауаттылығын

ыңәлеуметтік, 

экономикалықжәнеқұқықтықерекше

Правовые основы финансовой грамотности. 

Социальные, экономические и правовые 

особенности финансовой грамотности населения. 

Нормы национального и международного права. 

Обеспечение правовой регламентации 

Legal foundations of financial literacy. Social, 

economic and legal features of financial literacy of 

the population. Norms of national and international 

law. Ensuring the legal regulation of existing 

investment principles. Financial literacy as a 
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ліктері. 

Ұлттықжәнехалықаралыққұқықнор

малары. 

Инвестициялаудыңқолданыстағықа

ғидаттарынқұқықтықрегламенттеуд

іқамтамасызету. 

Қаржылықсауаттылыққұрылымдық

құралретінде. 

Макроэкономикалықтұрғыданжәне

микроэкономикалықдеңгейдеқаржы

лықсауаттылықдеңгейінарттырудың

маңызы. Инвестициялар-

олардыңқұқықтықтабиғатыменерек

шеліктері. 

Қаржылықинвестициялар. 

Алыпсатарлықинвестициялар. 

Инвестициялаумақсаттары. 

Инвестициялаумерзімібойыншаинв

естициялардыңтүрлері. 

Инвестициялықресурстарғаменшікн

ысаныбойыншаинвестициялардыңт

үрлері. 

Инвестициянемесеалыпсатарлық. 

Акциялардыңкірістілігі. 

Қазақстанқорбиржасының, 

америкалықжәнересейлікқорнарығы

ныңерекшеліктері. 

существующих принципов инвестирования. 

Финансовая грамотность как структурный 

инструмент. Значение повышения уровня 

финансовой грамотности с макроэкономической 

точки зрения и на микроэкономическом уровне. 

Инвестиции – их правовая природа и особенности. 

Финансовые инвестиции. Спекулятивные 

инвестиции. Цели инвестирования. Виды 

инвестиций по срокам вложения. Виды инвестиций 

по форме собственности на инвестиционные 

ресурсы. Инвестиция или спекуляция. Доходность 

акций. Особенности Казахстанской фондовой 

биржи, американского и российского фондового 

рынка. 

 

structural tool. The importance of improving the 

level of financial literacy from a macroeconomic 

point of view and at the microeconomic level. 

Investments – their legal nature and features. 

Financial investments. Speculative investments. 

Investment objectives. Types of investments by 

terms of investment. Types of investments 

according to the form of ownership of investment 

resources. Investment or speculation. Return on 

shares. Features of the Kazakhstan Stock Exchange, 

the American and Russian stock markets. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Нарықтық экономика 

жағдайындағы еңбек құқығының 

даму мәселелері 

Проблемы развития трудового права в условиях 

рыночной экономики  

Problems of development of labor law in the 

conditions of market-driven economy 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

 Симинин Ю  Симинин Ю Siminin Yu 
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Қылмыстық заңнаманы жетілдірудің құқықтық техникасы / Юридическая техника совершенствования уголовного 

законодательства / Juridical technique improvement of criminal legislation 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

нормативтік құқықтық актілер мен заң 

құжаттарын дайындау, ресімдеу, түсіндіру, 

қолдану және жүйелеу бӛлігінде, ғылыми-

зерттеу және практикалық заң қызметіне 

қажетті білікті қалыптастыру 

Формирование навыков  научно-

исследовательской и практической 

юридической деятельности в части 

подготовки, оформления, толкования, 

применения и систематизации нормативно 

- правовых актов и юридических 

документов 

training of qualified specialists for research and 

practical legal activities in the preparation, 

registration, interpretation, application and 

systematization of normative legal acts and legal 

documents 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

құқықтық нормаларды іске асырудың негізгі 

сипаттамаларын білу; пәнді меңгеру 

мақсаттарына қол жеткізу үшін қажетті 

ақпаратты қабылдау, қорыту және талдау; 

ауызша және жазбаша тілді анық, дәлелді 

және дұрыс құру; заң ғылымының 

жетістіктерін пайдалану; құқықтық 

құбылыстар мен процестерді талдау; 

ақпаратты алу, пайдалану және сақтау 

құралдарын, тәсілдерін және әдістерін 

меңгеру 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: знать основные 

характеристики реализации правовых 

норм; воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию, необходимую 

для достижения целей освоения 

дисциплины; строить ясно, 

аргументировано и верно устную и 

письменную речь; использовать 

достижения юридической науки; 

анализировать правовые явления и 

процессы; владеть средствами, приемами и 

методами получения, использования и 

хранения информации  

After successful completion of the course, 

students will be: 

to know the main characteristics of the 

implementation of legal norms; to perceive, 

summarize and analyze the information necessary 

to achieve the goals of mastering the discipline; to 

build a clear, reasoned and correct oral and written 

speech; to use the achievements of legal science; to 

analyze legal phenomena and processes; to possess 

the means, techniques and methods of obtaining, 

using and storing information; 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Пробация қызметі жұмысының мәселелері Проблемы деятельности службы пробации Problems of activity of service of a probation 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Құқық техникасының ғылым ретіндегі пәні, 

мәні және әдістері. Құқықтық техника оқу 

пәні ретінде. Құқықтық техниканың түсінігі, 

құрылымы және түрлері. Қылмыстық заңның 

заңнамалық техникасы. Құқықтық норманың 

Предмет, значение и методы юридической 

техники как науки. Юридическая техника 

как учебная дисциплина. Понятие, 

структура и виды юридической техники. 

Законодательная техника уголовного 

The subject, meaning and methods of legal 

technology as a science. Legal technique as an 

academic discipline. The concept, structure and 

types of legal technology. Legislative technique of 

the criminal law. Legal technique of a legal norm. 
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құқықтық техникасы. Құқық қолдану 

актісінің құқықтық техникасы. Құқықтық 

түсіндіру актілерінің құқықтық техникасы. 

Жеке құқықтық құжаттардың құқықтық 

техникасы. Қылмыстық құқық нормаларын 

іске асыру техникасы. 

закона. Юридическая техника правовой 

нормы. Юридическая техника 

правоприменительного акта. Юридическая 

техника правоинтерпретационных актов. 

Юридическая техника отдельных 

юридических документов. Техника 

реализации норм уголовного права. 

Legal technique of the law enforcement act. Legal 

technique of legal interpretation acts. Legal 

technique of individual legal documents. The 

technique of implementing the norms of criminal 

law. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Қылмыстық құқық бұзушылықтарды 

виктимологиялық алдын алу 

  Виктимологическая профилактика 

уголовных правонарушений 

Victimological prevention of criminal offenses 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Бекмагамбетов А.Б. Бекмагамбетов А.Б. Bekmagambetov A. B. 
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Конституциялық - процестік құқығы/ Конституционно-процессуальное право / Constitutional Procedural Law   

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасын ескере отырып, ғылыми-зерттеу 

және практикалық қызмет үшін білікті 

мамандар даярлау, конституциялық іс 

жүргізуде теориялық және практикалық 

ерекшеліктерді анықтау қабылетін 

қалыптастыру 

 

 

Формирование навыков и умений для 

выявление теоретических и практических 

особенностей в конституционном 

производстве, с учетом действующего 

законодательства Республики Казахстан 

training of qualified specialists for research and 

practical activities, identification of theoretical and 

practical features in constitutional proceedings, 

taking into account the current legislation of the 

Republic of Kazakhstan  

 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- білуі керек конституциялық ӛндіріс 

мәселелерін реттейтін Қазақстан 

Республикасының қазіргі заңнамасын; 

ғылыми және библиографиялық әдебиетті; 

құқықтық құжаттарды дайындау ережелерін 

реттейтін негізгі стандарттарды; қазіргі 

заманғы құқықтық ғылымда қолданылатын 

зерттеудің негізгі әдістерін; ЖОО 

педагогикасы мен психологиясының 

негіздері мен ерекшеліктерін, ЖОО-да оқу 

процесін ұйымдастырудың принциптері мен 

тұжырымдамалық негіздерін және әдістерін;  

- құқықтық құбылыстарды бағалауда 

дүниетанымдық ӛлшемдерді тұжырымдау 

қолынан келуі керек; ғылыми танымның 

нәтижелерін ұғымдық деңгейге дейін қорыту 

және оларды жаңа білім құралы ретінде 

пайдалану; кәсіби қызметпен байланысты 

міндеттерді қалыптастыру: ғылыми, 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать современное законодательство 

Республики Казахстан, 

регламентирующего вопросы 

конституционного производства; научную 

и библиографическую литературу; 

основные стандарты, регламентирующие 

правила подготовки правовых документов; 

основные методы исследования, 

используемые в современной правовой 

науке; основы и специфику вузовской 

педагогики и психологии, принципы и 

концептуальные основы и методы 

организации учебного процесса в ВУЗе;  

- уметь формулировать мировоззренческие 

критерии в оценке правовых явлений; 

обобщать до понятийного уровня 

результаты научного познания и 

использовать их как средство нового 

знания; формировать задачи, связанные с 

After successful completion of the course, 

students will be 

- to know: the modern legislation of the Republic 

of Kazakhstan, regulating the issues of 

constitutional proceedings; scientific and 

bibliographic literature; the main standards 

governing the rules of preparation of legal 

documents; the main research methods used in 

modern legal science; the basics and specifics of 

university pedagogy and psychology, the principles 

and conceptual foundations and methods of 

organizing the educational process at the 

university;  

- to be able to formulate ideological criteria in the 

assessment of legal phenomena; to generalize to 

the conceptual level the results of scientific 

knowledge and use them as a means of new 

knowledge; to form tasks related to professional 

activities: scientific, pedagogical; to formalize the 

results of scientific research (articles, reports, 

reports, deposited manuscripts, etc.);  
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педагогикалық; ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін ресімдеу (мақалалар, 

баяндамалар, есептер, сақтауға берілген 

қолжазбалар және т. б.);  

- тиісті бағытта кең білім беруді талап ететін 

дербес ғылыми-зерттеу және ғылыми-

педагогикалық қызмет дағдыларын меңгеру;  

- құқықтану саласындағы ғылыми-

педагогикалық қызметте құзыретті. 

профессиональной деятельностью: 

научной, педагогической; оформлять 

результаты научных исследований (статьи, 

доклады, отчеты, депонированные 

рукописи и т.д.);  

- владеть навыками самостоятельной 

научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, требующие 

широкого образования в соответствующем 

направлении;  

- компетентными в научно-педагогической 

деятельности в области юриспруденции. 

- to possess skills of independent research and 

scientific and pedagogical activities that require 

extensive education in the appropriate direction;  

- competent in scientific and pedagogical activities 

in the field of jurisprudence 

 

 

 

 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Процессуалдық теорияның мәселелері. "Іс 

жүргізу құқығы"санатындағы жүйеде 

конституциялық іс жүргізу құқығы. ҚР 

конституциялық іс жүргізу құқығының пәні. 

ҚР Конституциялық-процестік құқығының 

кӛздері. ҚР Конституциялық-процестік 

құқық жүйесі. ҚР конституциялық-іс жүргізу 

құқығының субъектілері. Конституциялық 

процесс ұғымы. Сайлау және заң шығару 

процестері Конституциялық процестің 

ажырамас бӛлігі ретінде. Азаматтық істер 

бойынша Конституциялық процесс. 

Мемлекеттік билік тармақтарының ӛзара іс-

қимыл мәселелерін реттейтін 

конституциялық процесс: заң шығарушы, 

атқарушы, сот. ҚР Конституциялық 

Кеңесіндегі Конституциялық процесс. 

Конституциялық-құқықтық жауапкершілік 

мәселелерін реттейтін конституциялық 

Проблемы процессуальной теории. 

Конституционно-процессуальное право в 

системе категории «процессуальное 

право». Предмет конституционно-

процессуального права РК. Источники 

конституционно-процессуального права 

РК. Система конституционно-

процессуального права РК. Субъекты 

конституционно-процессуального права 

РК. Понятие конституционного процесса. 

Избирательный и законодательный 

процессы как составная часть 

конституционного процесса. 

Конституционный процесс по делам о 

гражданстве. Конституционный процесс, 

регулирующий вопросы взаимодействия 

ветвей государственной власти: 

законодательной, исполнительной, 

судебной. Конституционный процесс в 

Конституционном Совете РК. 

Конституционный процесс, регулирующий 

Problems of procedural theory. Constitutional 

procedural law in the system of the category 

"procedural law". The subject of constitutional 

procedural law of the Republic of Kazakhstan. 

Sources of constitutional and procedural law of the 

Republic of Kazakhstan. The system of 

constitutional and procedural law of the Republic 

of Kazakhstan. Subjects of constitutional 

procedural law of the Republic of Kazakhstan. The 

concept of the constitutional process. Electoral and 

legislative processes as an integral part of the 

constitutional process. Constitutional process in 

cases of citizenship. The constitutional process 

regulating the issues of interaction between the 

branches of state power: legislative, executive, 

judicial. Constitutional process in the 

Constitutional Council of the Republic of 

Kazakhstan. The constitutional process that 

regulates the issues of constitutional and legal 
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процесс. вопросы конституционно-правовой 

ответственности.  

 

responsibility. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Зандылық жауапкершіліктің мәселелері Проблемы юридической ответственности Problems of legal responsibility 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Укин С.К. Укин С.К. Ukin Symbat 
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Қазақстан Республикасының салық заңнамасын қолданудың өзекті мәселелері / Актуальные вопросы применения налогового 

законодательства Республики Казахстан / Topical issues of application of the tax legislation of the Republic of Kazakhstan 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Қолданыстағы салық заңнамасын қолдану және 

оны практикада қолдану проблемаларын зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру 

Формирование навыков исследования 

проблем применения действующего 

налогового законодательства и его 

применения на практике 

Formation of skills of research of problems 

of application of the current tax legislation 

and its application in practice 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learningoutcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

мемлекеттік бюджет кӛзі ретінде салықтардың 

түсінігі мен маңызын; салықтардың түрлері мен 

мазмұнын; салық міндеттемесінің мәнін; салық 

заңнамасының ерекшеліктерін; салық заңнамасын 

қолдану практикасын жетілдірудің ӛзекті 

мәселелерін білу; 

салық салу саласында болып жатқан процестерге 

дұрыс және объективті баға беру; салық 

заңнамасының нормалары арасындағы 

қайшылықтарды анықтау және оларды жоюдың 

құқықтық жолдарын әзірлеу; салық заңнамасын 

және оны қолдану практикасын жетілдіру 

жолдарын тұжырымдау және негіздеу; салық 

саясаты мәселелері, салық заңнамасының 

нормаларын қолдану проблемалары бойынша ӛз 

ұстанымын білдіру және негіздеу; 

меңгеруі тиіс: құқық қолдану және ғылыми-

зерттеу қызметінің дағдылары 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

знать понятие и значение налогов как 

источника государственного бюджета; виды 

и содержание налогов; сущность налогового 

обязательства; особенности налогового 

законодательства; актуальные проблемы 

совершенствования практики применения 

налогового законодательства; 

давать правильную и объективную оценку 

процессам, происходящим в сфере 

налогообложения;  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; 

владеть: навыками правоприменительной и 

научно-исследовательской деятельности 

After successful completion of the 

course, students will be: 

know the concept and meaning of taxes as 

a source of the state budget; types and 

content of taxes; the essence of the tax 

liability; features of tax legislation; current 

problems of improving the practice of 

applying tax legislation; 

give a correct and objective assessment of 

the processes taking place in the field of 

taxation; identify conflicts between the 

norms of tax legislation and develop legal 

ways to eliminate them; formulate and 

justify ways to improve tax legislation and 

the practice of its application; express and 

justify their position on tax policy issues, 

problems of applying the norms of tax 

legislation; 

possess: law enforcement and research 

skills 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Азаматтықжәнеазаматтық-

процестікзаңнаманыколданудыңтеориясыжәнепра

Теория и практика применения гражданского 

и гражданско-процессуального 

Theory and Practice of Civil and Civil 

Procedural Legislation Execution 
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ктикасы законодательства  

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Қазақстан Республикасы салық заңнамасының 

кейбір нормаларын қолдану проблемалары және 

оны дамыту перспективалары. Қазіргі жағдайда 

салық міндеттемелерін іске асырудың 

инновациялық тәсілдері. Салық салудың құқықтық 

механизміндегі «режим» санаты. Салық кодексі 

нормаларының конституциялық негіздері. Салық 

тӛлеушілердің құқықтарына кепілдік беру 

аспектісіндегі салық дауы. Салықтық 

әкімшілендіруді реттеудегі Қазақстан 

Республикасы экономикалық саясатының 

бағыттары. 

Проблемы применения некоторых норм 

налогового законодательства Республики 

Казахстан и перспективы его развития. 

Инновационные подходы к реализации 

налоговых обязательств в современных 

условиях. Категория «режим» в правовом 

механизме налогообложения. 

Конституционные основы норм Налогового 

Кодекса. Налоговый спор в аспекте гарантий 

прав налогоплательщиков. Направления 

экономической политики Республики 

Казахстан в регулировании налогового 

администрирования. 

Problems of application of some norms of 

the tax legislation of the Republic of 

Kazakhstan and prospects of its 

development. Innovative approaches to the 

implementation of tax obligations in 

modern conditions. The category "regime" 

in the legal mechanism of taxation. 

Constitutional foundations of the Tax 

Code norms. Tax dispute in the aspect of 

guarantees of taxpayers ' rights. Directions 

of the economic policy of the Republic of 

Kazakhstan in the regulation of tax 

administration. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Нарықтық экономика жағдайындағы еңбек 

құқығының даму мәселелері 

Проблемы развития трудового права в 

условиях рыночной экономики  

Problems of development of labor law in 

the conditions of market-driven economy 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Хакимова Г Хакимова Г Khakimova G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Интеллектуалды дарынды білім алушылардың  дамуын басқару/ Управление развитием интеллектуально одаренных обучающихся/ 

Managing the Development of Intellectually Gifted Learners 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

интеллектуалды дарынды оқушылардың 

дамуын басқаруда теориялық және 

практикалық дайындығын қалыптастыру; 

формирование теоретической и 

практической готовности к управлению 

развитием интеллектуально одаренных 

обучающихся  

formation of theoretical and practical readiness to 

manage the development of intellectually gifted 

students 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

- интеллектуалды дарынды оқушыларды 

анықтау мен дамытудың заманауи әдістерін, 

технологияларын білу; 

- интеллектуалды дарындылықты талдай 

білу, адекватты психодиагностикалық 

әдістерді қолдану; 

- интеллектуалды дарынды оқушылардың 

дамуын психологиялық-педагогикалық 

қолдау бағдарламасын құра білу; 

- дарынды оқушыларды қолдаудың 

инновациялық форматтары мен 

технологияларын практикада қолдана білу; 

- интеллектуалды дарынды оқушыларға 

арналған оқу орындарындағы педагогикалық 

үрдісті модельдеу және ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу; 

- әр түрлі жастағы топтардың дарынды 

оқушыларымен және олардың ата-

аналарымен әлеуметтік-психологиялық ӛзара 

әрекеттесу дағдыларын меңгеру; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-знатьсовременные методы, приѐмы и 

технологии выявления и развития 

интеллектуально одарѐнных обучающихся; 

- уметь анализировать интеллектуальную 

одаренность, использовать адекватные  

психодиагностические методики; 

- уметь разрабатывать программу 

психолого-педагогического 

сопровождения развития интеллектуально 

одаренных обучающихся; 

- уметь применять на практике 

инновационные форматы и технологии 

сопровождения одаренных обучающихся; 

- владеть навыками моделирования и 

организации педагогического процесса в 

организациях образования для 

интеллектуально одаренных обучающихся; 

- владеть навыками социально-

психологического взаимодействия с 

одаренными обучающимися различных 

After successful completion of the course, 

students will be 

- know modern methods, techniques and 

technologies for identifying and developing 

intellectually gifted students; 

- be able to analyze intellectual giftedness, use 

adequate psychodiagnostic techniques; 

- be able to develop a program of psychological 

and pedagogical support for the development of 

intellectually gifted students; 

- be able to apply in practice innovative formats 

and technologies for supporting gifted students; 

- possess the skills of modeling and organizing the 

pedagogical process in educational institutions for 

intellectually gifted students; 

- possess the skills of social and psychological 

interaction with gifted students of different age 

groups and their parents; 

- possess the skills of working in a team, producing 

new ideas. 
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- жаңа идеяларды шығара отырып, топта 

жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

 

возрастных групп и их родителями; 

- владеть навыками работы в команде, 

продуцирования новые идеи. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Жоғарымектептіңпедагогикасы. 

Басқарупсихологиясы 

Педагогика высшей школы. Психология 

управления 

Pedagogy of higher education.  Psychology  of 

management  

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Бұл пән дарынды оқушылардың дамуын 

басқару саласындағы педагог-психологтың 

кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға 

бағытталған. Бұнда дарынды оқушыларға 

білім беру саласындағы заманауи 

тенденциялар, зияткерлік дарынды 

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 

педагога-психолога 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. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық практика. Зерттеу 

практикасы. Магистерлік диссертацияны 

орындауды қоса есептегендегі 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Педагогическая практика. 

Исследовательская практика. Научно-

исследовательская работа магистранта, 

включая выполнение магистерской 

диссертации. 

Pedagogical practice. Pedagogical Acmeology. 

Research practice. Scientific-research work of 

master student, including the implementatijn of 

master's work. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

«Қостанай дарыны» Республикалық ғылыми-

практикалық орталығы мен Қостанай 

қаласының НЗМ базасында сабақтарды 

Отражается проведение занятий на на базе 

РНПЦ «Костанай дарыны» и НИШ г. 

Костаная, приглашение специалистов-

Conducting classes on the basis of the Republican 

Scientific and Practical Center "Kostanaydaryny" 

and NIS of Kostanay, inviting practitioners from 
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ӛткізу, инновациялық типтегі оқу 

орындарынан  тәжірибелі мамандарды 

шақыру кӛрсетілген. 

практиков из образовательных учреждений 

инновационного типа.   

educational institutions of an innovative type are 

reflected. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Смаглий Т.И. - п.ғ.к. 

Абдиркенова А.К. - PhD доктор  

Смаглий Т.И. – к.п.н.,  

 Абдиркенова А.К. - PhD доктор 

Smagly T.- Candidate of pedagogical ciences 

Abdirkenova A. K.– Dr. PhD 
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Оқу іс-әрекетінің инновациялық формаларының әдістемесі / Методология инновационных форм учебной деятельности / 

Methodology of Innovative Forms of Educational Activity 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

қазіргі білім беруде болып жатқан 

инновациялық үрдістер саласындағы 

магистранттардың кәсіби құзіреттілігін 

қалыптастыру, білім беру іс-әрекетінің 

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. 

 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

 - инновациялық оқыту әдіснамасын, білім 

беру іс-әрекетінің инновациялық 

формаларының мәні мен психологиялық-

педагогикалық негіздерін біледі және 

түсінеді; 

 - оқу іс-әрекетінің дәстүрлі және 

инновациялық түрлеріне салыстырмалы 

талдау жүргізеді; 

 - оқытудың әртүрлі инновациялық 

формаларының ерекшеліктерін, жаңартылған 

білім беру мазмұны мен тиімділігі 

жағдайында оларды қолдану мүмкіндіктерін 

талдауды біледі; 

 - оқу үрдісін инновациялық оқытудың тұтас 

жүйесі түрінде жобалаға қабілеті; 

 - оқу іс-әрекетінің инновациялық түрлерін 

таңдап, ұтымды қолданады; 

- оқу іс-әрекетінің инновациялық түрлерін 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать методологию инновационного 

обучения, сущность и психолого-

педагогические основы инновационных 

форм учебной деятельности; 

 – проводить сравнительный анализ 

традиционных и инновационных форм 

учебной деятельности; 

- анализировать особенности различных 

инновационных форм обучения, 

возможности их применения в условиях 

обновленного содержания образования и 

эффективность; 

 –демонстририровать умение 

проектировать образовательный процесс в 

виде целостной системы инновационного 

обучения; 

 –отбирать и рационально использовать 

инновационные форм учебной 

After successful completion of the course, 

students will be 

– knows and understands the methodology of 

innovative learning, the essence and psychological 

and pedagogical foundations of innovative forms 

of educational activity; 

  – able to conduct a comparative analysis of 

traditional and innovative forms of educational 

activity; 

 – able to analyze the features of various innovative 

forms of training, the possibilities of their 

application in the conditions of the updated 

educational content and effectiveness; 

 – demonstrates the ability to design the 

educational process in the form of a holistic system 

of innovative education; 

– able to select and rationally use innovative forms 

of educational activity; 

 – owns the skills of designing and conducting 

various types of training sessions using innovative 
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қолдана отырып, әр түрлі оқу сабақтарын 

жобалау және ӛткізу дағдыларына ие; 

 - сындық бағалау, рефлексия технологиясын 

қолдана отырып, оқу іс-әрекетінің 

нәтижелерін қалай бағалау керектігін біледі; 

- инновациялық оқыту мәселелері бойынша 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізе алады, 

білім берудегі инновацияның рӛлі туралы 

әлеуметтік құнды білім қалыптастырады, 

оны ұсына алады, осы мәселе бойынша ӛз 

пікірін дұрыс жеткізе алады. 

деятельности; 

 –проектировать и проведить  разные типы 

учебных занятий с использованием 

инновационных форм учебной 

деятельности; 

–оценивать результаты учебной 

деятельности, используя технологию 

критериального оценивания,  рефлексию; 

 –осуществлять исследовательскую 

деятельность по проблемам 

инновационного обучения, генерировать 

общественно ценное знание о роли 

инноваций в образовании, презентовать 

его, корректно выражать и 

аргументированно отстаивать собственное 

мнение по данному вопросу 

forms of educational activity; 

 – knows how to evaluate the results of educational 

activities, using the technology of criteria-based 

assessment, reflection; 

 – It is capable of carrying out research activities 

on the problems of innovative learning, generating 

socially valuable knowledge about the role of 

innovation in education, presenting it, correctly 

expressing and arguing for one’s own opinion on 

this issue. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Жоғарымектептіңпедагогикасы. 

Басқарупсихологиясы 

Педагогика высшей школы. Психология 

управления 

Pedagogy of higher education.  Psychology  of 

management  

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Инновациялық оқыту әдістемесі. Білім 

берудегі инновация негізі ретінде 

педагогиканың әдіснамалық тәсілдері. 

Қазіргі білім берудегі дифференциация және 

интеграция үрдістері. Мұғалімнің жаңашыл 

мәдениеті. Оқу іс-әрекеті, оның құрылымы, 

іске қосылу шарттары, тиімділігі мен 

жетістіктері. Оқу іс-әрекетінің инновациялық 

формалары. Белсенді оқыту: түсінігі, 

ерекшеліктері, принциптері, технологиялары. 

Методология инновационного обучения. 

Методологические подходы педагогики 

как основа инноваций в образовании. 

Процессы дифференциации и интеграции в 

современном образовании. Инновационная 

культура педагога. Учебная деятельность, 

ее структура, условия активизации, 

эффективности и успешности. 

Инновационные формы учебной 

деятельности. Активное обучение: 

Methodology of innovative learning. 

Methodological approaches of pedagogy as the 

basis of innovation in education. The processes of 

differentiation and integration in modern 

education. The innovative culture of the teacher. 

Educational activity, its structure, conditions for 

activation, effectiveness and success. Innovative 

forms of educational activity. Active learning: 

concept, features, principles, technologies. 

Visualization of solutions and the construction of 
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Шешімдерді визуализациялау және 

құрылымдық логикалық схемалардың 

құрылысы. Оқытудың ойын формалары. 

Жоба ӛндірістік қызметтің аяқталған циклы 

ретінде. Заманауи білім беру 

практикасындағы ғылыми зерттеулер. Оқу іс-

әрекетінің нәтижелерін бағалаудың заманауи 

құралдары. Білім берудегі оқу іс-әрекетінің 

инновациялық формаларын қолданудың 

тиімділігін талдау. 

понятие, особенности, принципы, 

технологии. Визуализация решений и 

построение структурно-логических схем. 

Игровые формы обучения. Проект как 

завершенный цикл продуктивной 

деятельности. Исследовательское 

обучение в современной образовательной 

практике. Современные средства 

оценивания результатов учебной 

деятельности. Анализ эффективности 

использования инновационных форм 

учебной деятельности в образовании. 

structural logic circuits. Game forms of training. 

The project as a completed cycle of productive 

activity. Research training in modern educational 

practice. Modern means of assessing the results of 

educational activities. Analysis of the effectiveness 

of the use of innovative forms of educational 

activity in education. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық практика. Зерттеу 

практикасы. Магистерлік диссертацияны 

орындауды қоса есептегендегі 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Педагогическая практика. 

Исследовательская практика. Научно-

исследовательская работа магистранта, 

включая выполнение магистерской 

диссертации. 

Pedagogical practice. Research practice. Scientific-

research work of master student, including the 

implementatijn of master's work. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

«Қостанай дарыны» Республикалық ғылыми-

практикалық орталығы мен Қостанай 

қаласының НЗМ базасында сабақтарды 

ӛткізу, инновациялық типтегі оқу 

орындарынан  тәжірибелі мамандарды 

шақыру кӛрсетілген. 

Отражается проведение занятий на на базе 

РНПЦ «Костанай дарыны» и НИШ г. 

Костаная, приглашение специалистов-

практиков из образовательных учреждений 

инновационного типа.   

Conducting classes on the basis of the Republican 

Scientific and Practical Center "Kostanaydaryny" 

and NIS of Kostanay, inviting practitioners from 

educational institutions of an innovative type are 

reflected. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Ӛтегенова Б.М - п.ғ.к., профессор 

Абдиркенова А.К. - PhD доктор  

Утегенова Б.М. – к.п.н., профессор 

 Абдиркенова А.К. - PhD доктор 

Utegenova B. M.- Candidate of pedagogical 

ciences, Professor 

Abdirkenova A. K.– Dr. PhD 
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Білім беруді жекелендіру / Персонализацияобразования / Personalization of education 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

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 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім 

алушылар 

 - білім берудің дербестендірілген моделінің 

мәнін, оны жүзеге асырудың мақсаттары мен 

кезеңдерін білу; 

- білім берудің дербес моделі шеңберінде 

оқушылармен жұмыс істеудің тиімді әдістері 

мен тәсілдерін игеру; 

⎯ дербестендірілген білім беру маңызды 

мазмұнын жобалау дағдыларын ие; 

- студенттердің дамуы үшін жеке 

траекторияларды құра білу; 

- заманауи коммуникация (оның ішінде 

цифрлық) дағдыларын иелену; 

- білім беру процесінің барлық 

қатысушыларының ӛзара тиімді әрекетін 

ұйымдастыра білу. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-знать сущность персонализированной 

модели образования, цели и этапы ее 

внедрения; 

-владеть  эффективными методами и 

приемами работы с учащимися в рамках 

персонализированной модели образования; 

⎯ владеть навыками проектирования 

содержательного контента 

персонализированного образования; 

- уметь разрабатывать индивидуальные 

траектории развития учащихся; 

- владеть навыками современных 

коммуникаций (в том числе и цифровых);- 

уметьорганизовывать эффективное 

взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

After successful completion of the course, 

students will be 

- know the essence of a personalized model of 

education, the goals and stages of its 

implementation; 

-to master effective methods and techniques of 

working with students in the framework of a 

personalized model of education; 

⎯ possess the skills of designing meaningful 

content for personalized education; 

- be able to develop individual trajectories for the 

development of students; 

- possess the skills of modern communications 

(including digital); 

- be able to organize effective interaction of all 

participants in the educational process. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Жоғарымектептіңпедагогикасы. 

Басқарупсихологиясы.  

Педагогика высшей школы. Психология 

управления. 

Pedagogy of higher education. Psychology  of 

management  

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Білім берудегі қазіргі тенденциялар: Современные тренды в образовании: Modern trends in education: personalization, 
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дараландыру, цифрландыру, олардың ӛзара 

байланысы. Даралау факторлары: жобалау 

және зерттеу қызметі, критериалды бағалау, 

аралас оқыту, жеке кесте. Дараланған білім 

беру моделі. Дербес оқытудың принциптері. 

Жеке траектория - бұл оқушының жеке 

әлеуетін іске асырудың жеке тәсілі. 

Дербестендірілген білім берудегі қарым-

қатынас ерекшеліктері. 

персонализация, цифровизация, их 

взаимосвязь.Факторы персонализации: 

проектная и исследовательская 

деятельность, критериальное оценивание, 

смешанное обучение, индивидуальное 

расписание. Персонализированная модель 

образования.Принципы 

персонализированного 

учения.Индивидуальная траектория — 

персональный путь реализации 

личностного потенциала обучающегося. 

Особеннности коммуникации в 

персонализированном образовании. 

digitalization, their relationship. Personalization 

factors: design and research activities, criteria-

based assessment, blended learning, individual 

schedule. Personalized education model. Principles 

of Personalized Teaching. An individual trajectory 

is a personal way of realizing a student's personal 

potential. 

Featuresofcommunicationinpersonalizededucation. 

Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық практика. Зерттеу 

практикасы. Магистерлік диссертацияны 

орындауды қоса есептегендегі 

магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Педагогическая практика. 

Исследовательская практика. Научно-

исследовательская работа магистранта, 

включая выполнение магистерской 

диссертации. 

Pedagogical practice. Research practice. Scientific-

research work of master student, including the 

implementatijn of master's work. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Ол инновациялық типтегі білім беру 

ұйымдарының мұғалімдерін шақыра отырып, 

Қостанай қаласындағы НЗМ негізінде сабақ 

ӛткізуді кӛздейді. 

Предполагает проведение занятий на базе 

НИШ г. Костаная, приглашение учителей 

из образовательных учреждений 

инновационного типа.   

It involves conducting classes on the basis of the 

NIS in Kostanay, inviting teachers from 

educational institutions of an innovative type. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Смаглий Т.И. - п.ғ.к. 

Абдиркенова А.К. - PhD доктор  

Смаглий Т.И. – к.п.н.,  

 Абдиркенова А.К. - PhD доктор 

Smagly T.- Candidate of pedagogical ciences 

Abdirkenova A. K.– Dr. PhD 
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Интернет технологии / Интернет технологиялары / Internet technology 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Интернетті ұйымдастыру және қызмет ету 

технологияларын, принциптерін меңгеру, Интернет 

ортасында қолдану үшін қосымшаларды жобалау 

әдістеріне үйрету. 

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. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

-ғаламторда қолданылатын ақпаратты ӛңдеу технологиясы, 

ұйымдастыру принциптері; 

-қазіргі заманғы интернет технологиялар негізінде 

бағдарламалық қосымшаларды құрастырады; 

-заманауи интернет технологиялармен тиімді жұмыс 

жасайды. 

. 

После успешного завершения 

курса обучающиеся будут 

-знатьпринципы организации, 

функционирования Интернет и 

технологии обработки информации, 

применяемые в Интернет; 

-создавать программные приложения 

на основе современных интернет 

технологий; 

-успешно работать с современными 

интернет технологиями. 

After successful completion of the 

course, students will be 

-Know the principles of organization, 

functioning of the Internet and information 

processing technologies used on the 

Internet; 

-create software applications based on 

modern Internet technologies; 

- successfully work with modern Internet 

technologies. 

 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Интернет технологияларының негіздері. Интернет 

коммуникациясының модельдері. Пайдаланушылардың 

Интернетке қол жеткізуі. Интернет желісіне қатынау 

технологиялары. Интернеттегі WEB-серверлер. WEB-

ресурстарды алу технологиялары. Интернетте іздеу 

технологиясы. Интернет Сервистері. Электрондық пошта. 

Интернет Сервистері. Файл алмасу. Интернеттегі 

ақпаратты қорғау. Интернет пайдаланушыларын 

сәйкестендіру. Интернетке арналған қосымшаларды құру 

технологиялары.  Интернет клиенттік қосымшаларын құру 

технологиялары. Интернеттің серверлік қосымшаларын 

құру технологиялары. Интернет технологиялардың даму 

болашағы. 

Основы интернет технологий. 

Модели коммуникации Интернета. 

Доступ пользователей в Интернет. 

Технологии доступа к сети Интернет. 

WEB - cерверы в Интернете. 

Технологии получения WEB-

ресурсов. Технологии поиска в 

Интернете. Сервисы Интернета. 

Электронная почта. Сервисы 

Интернета. Обмен файлами. Защита 

информации в Интернете. 

Идентификация пользователей в 

Интернета. Технологии создания 

приложений для Интернета.  

Fundamentals of Internet technologies. 

Internet communication models. User 

access to the Internet. Internet access 

technologies. WEB servers on the Internet. 

Technologies for obtaining WEB 

resources. Internet search technologies. 

Internet services. Email. Internet services. 

File sharing. Protection of information on 

the Internet. Identification of users on the 

Internet. Technologies for creating 

applications for the Internet. Technologies 

for creating Internet client applications. 

Technologies for creating Internet server 

applications. Prospects for the 
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Технологии создания клиентских 

приложений Интернета. Технологии 

создания серверных приложений 

Интернета. Перспективы развития 

интернет технологий.  

development of Internet technologies. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Тиістібағдарламалықжасақтаманыпайдаланаотырып, 

университеттіңкомпьютерліксыныптарындасабақтарӛткізу. 

Проведение занятий в компьютерных 

классах университета, с 

использованием соответствующего 

программного обеспечения.  

Conducting classes in computer classes of 

the university, using the appropriate 

software. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Исмаилов А. О. Исмаилов А. О. Исмаилов А. О. 
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Современные технологии управления проектами / Жобаларды басқарудың қазiргi технологиясы / Modern technologies of project 

management 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

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. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

- жобалық қызметтің негізгі принциптерін, жобаларды 

басқару ұғымдары мен терминдерін,жобалық басқару 

саласындағы заманауи технологияларды білу;; 

-- жобалық циклдің әртүрлі кезеңдерінде жобаларды 

басқару технологияларын қолдану қажеттілігін талдау; 

- заманауи экономика мен IT саласындағы жобалық 

менеджмент технологияларының орны мен рӛлін бағалау; 

- IT-те жобалық менеджмент технологиясын қолдануға 

экономикалық бағалау жүргізу; 

- әр түрлі бағдарламалар мен қосымшалармен жұмыс 

жасаңыз. 

 

 

 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-знать основные принципы проектной 

деятельности, понятия и термины 

управления проектами,современные 

технологии в области проектного 

управления;  

-анализировать необходимость 

применения технологий управлений 

проектами на разных этапах 

проектного цикла;  

-оценивать  место и роли технологий 

проектного менеджмента в различных 

сферах современной экономики и IT 

сфере;  

- проводить  экономическую оценку 

применения технологии проектного 

менеджмента в IT; 

- работать с различными 

программами и приложениями. 

After successful completion of the 

course, students will be 

-to know the basic principles of project 

activities, concepts and terms of project 

management, modern technologies in the 

field of project management;  

-analyze the need to apply project 

management technologies at different 

stages of the project cycle;  

- to evaluate the place and role of project 

management technologies in different 

spheres of modern economics and IT 

sphere;  

- conduct an economic assessment of the 

application of project management 

technology in IT; 

- work with various programs and 

applications. 
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Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Жобаларды басқаруды анықтау (ағылш. project 

management) - АҚШ үкіметтері мен Еуроодақ елдері 

қабылдаған ISO 21500 халықаралық стандартының 

анықтамасына сәйкес. Жобаға әдістерді, құралдарды, 

техникаларды және құзыреттілікті қолдану. ANSI ұлттық 

стандартына сәйкес жобаларды басқару. Жоспарды 

анықтау, тәуекелдер мен жоспардан ауытқуларды азайту, 

ӛзгерістерді тиімді басқару (үдерістік, функционалдық 

басқарудан, қызметтер деңгейін басқарудан 

айырмашылығы). Жобаның кәсіби салаларындағы 

жобаларды басқару. Техникалық және басқару әдістерін 

тиімді үйлестіретін жоба ӛнімін құру. 

 

Определение управления проектами 

(англ. projectmanagement) - в 

соответствии с определением 

международного стандарта ISO 21500, 

принятого правительствами США и 

странами Евросоюза. Применение 

методов, инструментов, техник и 

компетенцией к проекту. Управление 

проектами  в соответствии с 

определением национальным 

стандартом ANSI. Определение 

плана, минимизации рисков и 

отклонений от плана, эффективного 

управления изменениями (в отличие 

от процессного, функционального 

управления, управления уровнем 

услуг). Управление проектами в 

профессиональных сферах проекта. 

Создание продукта проекта, 

эффективно сочетающего 

технические и управленческие 

методы. 

Definition of project management - in 

accordance with the definition of the 

international standard ISO 21500, 

adopted by the governments of the United 

States and the European Union. Applying 

methods, tools, techniques, and 

competencies to a project. Project 

management in accordance with the 

definition of the national ANSI standard. 

Definition of the plan, minimization of 

risks and deviations from the plan, 

effective change management (as 

opposed to process, functional 

management, service level management). 

Project management in the professional 

areas of the project. Creating a project 

product that effectively combines 

technical and managerial methods. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Тиістібағдарламалықжасақтаманыпайдаланаотырып, 

университеттіңкомпьютерліксыныптарындасабақтарӛткізу. 

Проведение занятий в компьютерных 

классах университета, с 

использованием соответствующего 

программного обеспечения.  

Conducting classes in computer classes of 

the university, using the appropriate 

software. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Исмаилов А. О. Исмаилов А. О. Исмаилов А. О. 
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Использование облачных технологий / Бұлтты технологияларды пайдалану / The use of cloud computing 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

 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. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар 

-бұлт, бұлтты технологиялар, Cloud Computing бағыттарын 

біледі;  

-кәсіби қызмет объектілерін жобалапәдіснамасын таңдайды 

және бағалайды; 

-ӛзінің пәндік саласының негізгі мәселелерін түсіну және 

қалыптастыру;  

-күнделікті қызметте "бұлтты" қолдану мүмкіндігін 

ұйымдастыру үшін кәсіпорынның инфрақұрылымын жобалау; 

 

После успешного завершения 

курса обучающиеся будут 

-знатьоблачные технологии 

инаправление CloudComputing; 

-оценивать и выбирать 

методологию проектирования 

объектов профессиональной 

деятельности; 

-формулировать основные 

проблемы своей предметной 

области;  

-проектировать инфраструктуру 

предприятия, для организации 

возможности применения 

"облака" в повседневной 

деятельности. 

After successful completion of the 

course, students will be 

-know cloud technologies and the 

direction of Cloud Computing; 

-Evaluate and choose the methodology 

of designing objects of professional 

activity;  

-formulate the main problems of their 

subject area;  

-To design the infrastructure of the 

enterprise, to organize the possibility of 

applying the "cloud" in daily activities. 

 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Бұлттытехнологияларжәнеолардыжұмыстапайдалануаспектілері. 

Бұлттықұжатайналымы. GoogleҚұжаттары.SkyDrive 

(office.com).бірлескенқызметкеарналғанқұралдар. Интерактивті 

онлайн-тақта. Бұлттыдеректерқоймасы Dnevnik.ru жәнеDropbox, 

Яндекс. Диск. Microsoft, Amazon, 

Googleжетекшівендорларыныңшешімдеріншолу. 

Виртуалдысынып ElearningApps.org. оқукурстарынқұру. 

Бұлттаоқытупроцесінбасқару. Бұлттысервистердіңмәселелері. 

Бұлттытехнологиялардыоданәрідамыту. 

 

Облачные технологии и аспекты 

их использования в работе. 

Облачный документооборот. 

Документы Google.SkyDrive 

(office.com). Инструменты для 

совместной деятельности. 

Интерактивная онлайн-доска. 

Облачные хранилища данных 

Dnevnik.ru и DropBox, Яндекс. 

Диск. Обзор решений ведущих 

вендоровMicrosoft, Amazon, 

Google. Виртуальный класс 

Cloud technologies and aspects of their 

use in work. Cloud-based document 

management. Google Docs.SkyDrive 

(office.com). Tools for joint activities. 

Interactive online whiteboard. Cloud 

Data Storage Dnevnik.ru and DropBox, 

Yandex. The disk. Review of solutions 

from leading vendors Microsoft, 

Amazon, Google. Virtual Classroom 

ElearningApps.org. Creating training 

courses. Manage the learning process in 

the cloud. Problems with cloud 
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ElearningApps.org. Создание 

учебных курсов. Управление 

процессом обучения в облаке. 

Проблемы облачных сервисов. 

Дальнейшее развитие облачных 

технологий. 

services. Further development of cloud 

technologies. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Тиістібағдарламалықжасақтаманыпайдаланаотырып, 

университеттіңкомпьютерліксыныптарындасабақтарӛткізу. 

Проведение занятий в 

компьютерных классах 

университета, с использованием 

соответствующего программного 

обеспечения.  

Conducting classes in computer classes 

of the university, using the appropriate 

software. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Иванова И.В. Иванова И.В. Иванова И.В. 
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IT-сервисменеджмент/IT-сервисменеджменті /IT-servicemanagement 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

IT Service Management ат басқару 

тәсілі ретінде 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 IT Service Management 

как подхода к управлению ИТ,ознакомление 

ссодержанием  

разделовServiceSupportиServiceDeliveryбиблиотекиI

TIL,систематизировать знания опроцессах 

управления ИТ в организации, дать ключевые 

понятия ITService Management,и 

сравнительныйанализсервисногоипроцессного 

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. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

іскерлікақпаратпенжұмысістеудіңнегіз

гітүсініктері мен қазіргіпринциптерін 

біледі, сондай-

ақкорпоративтікақпараттықжүйелер 

мен 

деректербазаларытуралытүсініккеие 

болу; 

-

эмпирикалықжәнеэксперименталдымә

ліметтердіӛңдеу; 

басқарушылықміндеттердішешуүшіна

қпараттықтехнологиялардықолдану. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

знать:основныепонятияисовременныепринципырабо

тысделовойинформацией,атакжеиметьпредставление

окорпоративныхинформационныхсистемах ибазах 

данных; 

-обрабатывать эмпирические и экспериментальные 

данные;применять информационныетехнологии для 

решенияуправленческих задач. 

 

After successful completion of the course, 

students will be 

- know basic concepts and modern principles of 

working with business information, as well as 

have an understanding of corporate information 

systems and databases; 

-process empirical and experimental data; apply 

information technology to solve management 

problems. 

 

 

 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

ITSM (IT ServiceManagement, ат-

Қызметтердібасқару) - 

ITSM(ITServiceManagement,управлениеИТ-

услугами)-подходкуправлениюиорганизацииИТ-

ITSM (IT ServiceManagement, IT service 

management) is an approach to the management 
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бизнестіңқажеттіліктерінқанағаттанды

руғабағытталғанат - 

Қызметтердібасқаружәнеұйымдастыр

утәсілі. Адамдардың, 

үдерістердіңжәнеақпараттықтехнолог

иялардыңоңтайлыүйлесімінпайдалану

арқылы АТ 

қызметтерінжеткізушілерменіскеасыр

ылатын АТ қызметтерінбасқару. ITIL 

құжаттарыныңсериясынпайдаланатын 

АТ 

қызметтерінбасқарутәсілініскеасыру. 

ITSM принциптері: 

инциденттердібасқару, 

конфигурациялардыбасқару, 

қауіпсіздіктібасқаружәне т. б. 

Атбӛлігінденарықсубъектісінқұрылым

даумодельдері: инсорсинг-АТ-

қызметтерінкӛрсетуүшінішкімамандан

дырылғанат-бӛлімшелерінпайдалану; 

аутсорсинг - ат-

функцияларыннарықсубъектісінеқаты

стысыртқымамандандырылғансервист

ікұйымғаорындауға беру; аралас 

модель 

(бірқатарсервистернарықсубъектісінің

сервистікбӛлімшесі (инсорсинг) 

ұсынады, 

басқасервистердісыртқысервистікұйы

м (аутсорсинг) ұсынады. 

услуг,направленныйнаудовлетворениепотребностейб

изнеса.УправлениеИТ-

услугамиреализуемыепоставщикамиИТ-

услугпутѐмиспользованияоптимальногосочетаниялю

дей,процессовиинформационныхтехнологий.Реализа

цииподходакуправлениюИТ-

услугиспользующаясериюдокументовITIL.Принцип

ыITSM:управлениеинцидентами,управлениеконфигу

рациями,управлениебезопасностьюит.д. 

МоделиструктурированиясубъектарынкавчастиИТ:и

нсорсинг–

использованиевнутреннихспециализированныхИТ-

подразделенийдляоказанияИТ-услуг;аутсорсинг–

передачаИТ-

функцийнаисполнениевовнешнююпоотношениюксу

бъектарынкаспециализированнуюСервиснуюОргани

зацию;смешаннаямодель(рядсервисовпредоставляетс

ясервиснымподразделениемсубъектарынка(инсорсин

г),другиесервисыпредоставляютсявнешней 

сервиснойорганизацией(аутсорсинг). 

and organization of IT services, aimed at 

meeting the needs of the business. IT service 

management implemented by IT service 

providers through the use of an optimal 

combination of people, processes, and 

information technology. Implement an IT service 

management approach using the ITIL document 

series. ITSM principles: incident management, 

configuration management, security 

management, etc. Models of structuring a market 

entity in terms of IT: insourcing – the use of 

internal specialized IT departments to provide IT 

services; outsourcing – the transfer of IT 

functions to a specialized Service Organization 

external to the market entity; a mixed model (a 

number of services are provided by the service 

division of the market entity (insourcing), other 

services are provided by an external service 

organization (outsourcing). 
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Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Тиістібағдарламалықжасақтаманыпай

даланаотырып, 

университеттіңкомпьютерліксыныпта

рындасабақтарӛткізу. 

Проведение занятий в компьютерных классах 

университета, с использованием соответствующего 

программного обеспечения. 

Conducting classes in computer classes of the 

university, using the appropriate software. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Иванова И.В. Иванова И.В. Иванова И.В. 
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Конструктивті қарым-қатынас психологиясы/Психология конструктивного общения/ Psychology of сonstructive сommunication. 

 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

- Конструктивті қарым-қатынастың негізі 

болып табылатын қарым-қатынас 

құралдарын меңгеру, тиімді қарым-қатынас 

құралдарын талдау мәселелері бойынша 

теориялық және практикалық білім мен 

дағдыларды қалыптастыру 

Формирование теоретических и 

практических знаний и навыков по 

вопросам освоения средств коммуникации, 

анализа средств эффективной 

коммуникациисоставляющих основу 

конструктивного общения 

-Formation of theoretical and practical knowledge 

and skills on the issues of mastering the means of 

communication, analysis of the means of effective 

communication, which is the basis of constructive 

communication  

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

 - коммуникация дағдыларын меңгеру 

- коммуникацияның тиімді стратегиясын 

қолдану 

- жанжалды жағдайларды сәтті шешу 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- владеть навыками коммуникации 

- применять эффективные стратегия 

коммуникации 

- успешно решать конфликтные ситуации 

After successful completion of the course, 

students will be 

- possess communication skills 

- apply effective communication strategy 

- successfully resolve conflict situations 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Конструктивті қарым-қатынас 

психологиясына кіріспе. Қарым қатынас 

құрылымы. Қарым-қатынастың 

коммуникативті жағы. Қарым-қатынастың 

перцептивті жағы. Қарым-қатынастың 

интерактивті жағы. Тұлғааралық қатынастар. 

Қарым-қатынаста практикалық бағдарлану. 

Есту және тыңдау. Тұлғааралық конфликт 

және оны шешудің тәсілдері. Қарым-қатынас 

стильдері. 

Введение в психологию конструктивного 

общения. Структура отношений. 

Коммуникативная сторона общения. 

Перцептивная сторона общения. 

Интерактивная сторона общения. 

Межличностные отношения. Практическая 

ориентация в общении. Слышать и 

слушать. Межличностный конфликт и 

способы его разрешения. Стили общения. 

Introduction to the psychology of constructive 

communication. Relationship structure. The 

communicative side of communication. The 

perceptual side of communication. The interactive 

side of communication. Interpersonal relationships. 

Practical orientation in communication. Hear and 

listen. Interpersonal conflict and ways to resolve it. 

Communication styles. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Урдабаева Л. Е Урдабаева Л. Е Urdabayeva L.Y 
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Риторика. Іскерлік қарым-қатынас / Риторика. Деловое общение / Rhetoric. Business Communication 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Ӛндірістегі, мемлекеттік және басқа 

құрылымдардағы маман қызметінде сӛйлеу 

мәдениеті мен іскери қарым-қатынас 

дағдыларын игеру 

Овладение навыками культуры речевого и 

делового общения в деятельности 

специалиста на производстве, 

государственных и иных структурах 

Mastering the skills of culture of speech and 

business communication in the activities of a 

specialist in manufacturing, government and other 

agencies 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learningoutcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- коммерциялық секторда, мемлекеттік 

құрылымдарда, ӛндірістік, қоғамның 

қоғамдық-саяси, мәдени-білім беру 

салаларында іскерлік риториканың негізгі 

принциптері мен әдістерін қолдану; 

- дауласу, талқылау, дәлелдерді таңдау, 

сендіру әдісін игеру; 

- іскери келіссӛздер, презентациялар кезінде 

аудиториямен, іскери серіктеспен ӛзара 

әрекеттесу тәсілдерін табу; 

- әр түрлі пресс-релиздер дайындау. 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- использовать основные принципы и 

методы деловой риторики в коммерческом 

секторе, государственных структурах, на 

производстве, общественно-политической, 

культурной и образовательной сферах 

жизни общества; 

- владеть методикой ведения спора, 

дискуссии, подбора аргументов, 

убеждения; 

- применять способы взаимодействия с 

аудиторией, с деловым партнером при 

проведении деловых переговоров, 

презентаций; 

- готовить различные виды пресс-релизов. 

After successful completion of the course, 

students will be 

-use the basic principles and methods of business 

rhetoric in the commercial sector, government 

agencies, production, socio-political, cultural and 

educational spheres of society; 

- to master the methods of argument, discussion, 

selection of arguments, and persuasion; 

- apply methods of interaction with the audience, 

with a business partner during business 

negotiations, presentations; 

- prepare various types of press releases. 

 

 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Басқарупсихологиясы Психологияуправления  Psychology  of management 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Маманның кәсіби іс-әрекетіндегі 

риторикалық мәдениет. Сӛйлеу мәдениеті 

және оның іскери коммуникациядағы рӛлі. 

Риторическая культура в 

профессиональной деятельности 

специалиста.  Культура речи и ее роль в 

Rhetorical culture in the professional activity of a 

specialist.  Speech culture and its role in business 

communication. Speech etiquette. Psychological 
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Сӛйлеу этикеті. Сӛйлеу коммуникациясының 

психологиялық аспектілері. Риторикалық 

құрылғылар. Сӛйлеудің ауызша кӛрінісі. 

Сендіру дағдысы, іскери әңгіме, дәлел. 

Дәлелдеу түрлері және дәлелдемелер 

құрылымы. Ауызша емес қарым-қатынас. 

Іскери жазбаша сӛйлеу. 

деловом общении. Речевой этикет. 

Психологические аспекты речевого 

общения. Риторические приемы. 

Словесное выражение речи. Мастерство 

убеждения, ведения деловой беседы, 

спора. Виды аргументации и структура 

доказательств. Невербальные средства 

общения. Деловая письменная речь.  

aspects of speech communication. Rhetorical 

devices. Verbal expression of speech. Mastery of 

persuasion, business conversation, argument. 

Types of argumentation and the structure of 

evidence. Non-verbal means of communication. 

Business written speech 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Практикалық сабақтарды тренинг негізінде 

ӛткізу 

Проведение практических занятий  в 

форме тренингов 

Conducting practical classes in the form of training 

sessions 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Профессор Кунгурова О.Г. Профессор Кунгурова О.Г. Профессор Кунгурова О.Г. 
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Іскерлік  риторика / Деловая риторика/Business rhetoric 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Риторика туралы теориялық және 

практикалық мәліметтер туралы ой 

қалыптастыру, шебер сӛйлеу дағдыларын 

және риторикалық технологияларды меңгеру. 

Формирование представлений о 

теоретических и практических знаниях 

риторики, овладение речевыми навыками 

и риторическими технологиями. 

Formation of ideas about theoretical and practical 

knowledge of rhetoric, mastering speech skills and 

rhetorical technologies. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-риториканың әлемдік диалогына бағдар 

жасайды; салыстырмалы талдау жұмысы мен 

салыстырмалы талдау жүргізеді;  

- қолда бар ғылыми ақпарат негізінде 

риторика саласындағы шұғыл зерттеу 

мәселелерін шешеді; 

 - риторика мүмкіндіктерін күнделікті ӛмірде 

және тәжірибеде қолданады; 

-риториканың жалпы қолданыстағы 

заңдылықтарын, коммуникативті ӛзара 

әрекет ету принциптерін талдайды. 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-ориентируется в мировом диалоге 

риторики; проводит сравнительно-

аналитическую работу и 

сопоставительный анализ; 

- решает актуальные исследовательские 

задачи в области риторики  с опорой на 

имеющуюся научную информацию; 

 - использует возможности риторики в 

повседневной жизни и на практике; 

- анализирует действующие законы общей 

риторики, принципы коммуникативного 

взаимодействия. 

After successful completion of the course, 

students will be 

- is guided in the world dialogue of rhetoric; 

conducts comparative analytical work and 

comparative analysis; 

- solves urgent research problems in the field of 

rhetoric based on the available scientific 

information; 

- uses the possibilities of rhetoric in everyday life 

and in practice; 

- analyzes the current laws of general rhetoric, the 

principles of communicative interaction. 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Риторика ӛнерінің қалыптасуы, дамуы. 

Риториканың түрлері. Ойдың және сӛйлеудің 

дамуы. Тіл туралы халық даналығы. Қазіргі 

шешендердің сӛйлеу мәдениетіне қойылатын 

шарттар мен талаптар. Сӛз дұрыстығы әр 

сӛздің, әр сӛйлемнің дұрыс жұмсалуынан 

кӛрінетіндігі. Қазіргі шешен сӛздерінің тіл 

тазалығы, сӛз дәлдігі, сӛз әсерлігі, әдебі 

жӛнінде. Ауызша сӛйлеуді дайындау 

кезеңдері: тақырыбы, мақсаты, түрі және 

сӛйлеу түрі. Монолог және диалог сӛйлеудің 

негізгі түрлері ретінде. Риторика түрлері 

Становление и развитие искусства 

риторики. Виды риторики. Развитие мысли 

и речи. Народная мудрость о языке. 

Условия и требования к речевой культуре 

современных ораторов. Правильность слов 

отражается в правильном употреблении 

каждого слова, каждого предложения. О 

чистоте языка, точности речи, 

эффективности речи, словесности 

современной ораторской речи. Этапы 

подготовки к устной речи: тема, цель, вид 

и тип речи. Монолог и диалог как 

Formation and development of the art of rhetoric. 

Types of rhetoric. Development of thought and 

speech. Folk wisdom about language. Conditions 

and requirements for the speech culture of modern 

speakers. The correctness of words is reflected in 

the correct use of each word, each sentence. On the 

purity of language, accuracy of speech, efficiency 

of speech, literature of modern oratorical speech. 

Stages of preparation for speaking: topic, purpose, 

type and type of speech. Monologue and dialogue 

as the main forms of speech. Types of rhetoric and 

types of rhetoric: general and individual rhetoric. 
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және риторика түрлері: жалпы және жеке 

риторика. Сӛйлеуді жүйелеу. Тақырыпты 

кеңітудің мағыналық идеялары. Тұтас 

мәтіннің логикалық тезисі (мазмұны, 

құрылымы, мәтіндік қойылым). Мәтінді 

сипаттау және талқылау. Аргумент туралы 

түсінік, аргументтер түрлері (логикалық, 

аргумент-факт, кӛркем түрдегі аргумент), 

аргументтерді ұсыну тәсілдері; аргументтер 

және контраргументтер. Мәтін құрылымы 

коммуникативтік стратегияның кӛрінісі 

ретінде. Мәтіннің типтері: қарапайым және 

күрделі.  Сӛйлеу және оның мақсаты 

бойынша диалогтардың жүйеленуі. Диалог 

риторикасы - тікелей сӛйлеу қарым-

қатынасындағы әдепті мінез-құлық 

ережелері. Даулы диалог және оның жалпы 

ерекшеліктері. Полемика жанрлары: 

дискуссия. 

основные формы речи. Виды риторики и 

виды риторики: общая и индивидуальная 

риторика. Систематизация речи. 

Содержательные идеи для расширения 

темы. Логический тезис всего текста 

(содержание, структура, текст). Описание 

и обсуждение текста. Понятие аргумента, 

типы аргументов (логический, аргумент-

факт, художественный аргумент), способы 

представления аргументов; аргументы и 

контраргументы. Структура текста как 

проявление коммуникативной стратегии. 

Типы текста: простой и сложный. 

Систематизация диалогов по речи и ее 

цели. Диалоговая риторика - это правила 

этикета в прямом речевом общении. 

Спорный диалог и его общие черты. 

Спорные жанры: дискуссия. 

Systematization of speech. Substantial ideas for 

expanding the theme. The logical thesis of the 

entire text (content, structure, text). Description 

and discussion of the text. The concept of an 

argument, types of arguments (logical, fact-

argument, artistic argument), ways of presenting 

arguments; arguments and counterarguments. The 

structure of the text as a manifestation of the 

communication strategy. Types of text: simple and 

complex. Systematization of dialogues by speech 

and its purpose. Dialogue rhetoric is the rules of 

etiquette in direct speech communication. 

Controversial dialogue and its common features. 

Controversial genres: discussion. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Кафедраның филиалдарында сабақ ӛткізу, 

тәжірибелі мамандарды шақыру, ӛнер, 

мәдениет ӛкілдерімен іскери кездесулер 

ӛткізу және т.б. сипатталады. 

Проведение занятий на филиалах кафедры, 

приглашение специалистов-практиков, 

проведение деловых встреч с 

представителями искусства, культуры и 

др.  

Conducting classes at the branches of the 

department, inviting practitioners, holding business 

meetings with representatives of art, culture, etc. is 

reflected. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Досова А.Т. Досова А.Т. Dossova A.T. 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

Іскерлік қазақ тілі / Деловой казахский язык /Business Kazakh language 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Кәсіби іс-әрекеттің әртүрлі салаларында 

лингвистикалық, әлеуметтік-мәдени, 

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. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- сӛйлеу коммуникациясы практикасында 

қазақ әдеби тілінің негізгі орфоэпиялық, 

лексикалық, грамматикалық нормаларын 

қолданады; 

- алған білімі мен дағдыларын тәжірибеде 

және күнделікті ӛмірде пайдаланады; 

- тілдік бірліктерді қолданудың дұрыстығы, 

дәлдігі, орындылығы тұрғысынан талдайды; 

- қазіргі саяси, экономикалық және мәдени 

ортада қазақ тілінің жазбаша және ауызша  

негізін меңгеру деңгейін  кӛрсетеді. 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- применять в практике речевой 

коммуникации  основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

казахского литературного языка; 

- использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности, 

уместности употребления. 

- демонстрировать уровень владения 

письменными и устными осовами 

казахского языка в современной 

политической, экономической и 

культурной среде. 

After successful completion of the course, 

students will be 

- applies in the practice of speech communication 

the basic orthoepic, lexical, grammatical norms of 

the Kazakh literary language; 

- uses the acquired knowledge and skills in practice 

and everyday life; 

- analyzes linguistic units from the point of view of 

correctness, accuracy, appropriateness of use. 

- demonstrates the level of proficiency in written 

and oral wasps of the Kazakh language in the 

modern political, economic and cultural 

environment. 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Ұлттық кадрлар - мемлекеттің негізі. Жұмыс 

күнін жоспарлау. Жұмыс аптасын жоспарлау. 

Национальные кадры - основа государства. 

Планирование рабочего дня. 

National cadres are the foundation of the state. 

Planning a working day. Planning the work week. 
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Тіл мәдениетін дамыту бағыттары. Жоғары 

білімді маманның сӛйлеу мәдениеті. 

Сәлемдесу -  сӛз басы. Іскер адамның сӛйлеу 

стилі. Іссапарда. Келіссӛздер. Ресми стильдің 

жалпы сипаттамасы. Ресми стильдің 

қалыптасуы. Ресми стильдің тілдік 

ерекшеліктері. Іскерлік қатынастардың 

түрлері. Қазақстан Республикасындағы 

ресми мерекелер. Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік қызметі. 

Мемлекеттік қызмет принциптері. Қызметтік 

хаттар. Қызметтік хаттардың мазмұны мен 

мақсаты. Мемлекеттік тілдегі ресми 

қабылдаулар. Ресми кездесулер. Ресми 

кездесу жоспары. Ресми кездесулердегі 

құжаттарды рәсімдеу. Дипломатиялық 

қатынас.  Заң актілерін мемлекеттік тілде 

қолдану. Қазақстан Республикасының 

Конституциясы. 

Планирование рабочей недели. 

Направления развития языковой культуры. 

Культура речи специалиста с высшим 

образованием. Приветствие - это главное 

слово. Стиль речи делового человека. В 

командировке. Переговоры. Общее 

описание официального стиля. 

Формирование официального 

стиля.Лингвистические функций 

официального стиля. Типы деловых 

отношений.  Официальные праздники в 

Республике Казахстан. Государственная  

служба Республики Казахстан.  Принципы 

государственной службы.  Служебные 

письма. Содержание и цель служебных 

писем. Официальные приемы на 

государственном языке. Официальные 

встречи. План официальной встречи. 

Оформление документов на официальных 

встречах. Дипломатические отношения. 

Применение законодательных актов на 

государственном языке. Конституция 

Республики Казахстан.  

 

Directions for the development of language 

culture. Speech culture of a specialist with higher 

education. Greeting is the main word. Business 

man speech style. On business trip. Conversation. 

General description of the official style. Formation 

of the official style. Linguistic features of the 

official style. Types of business relationships. 

Official holidays in the Republic of Kazakhstan. 

State service of the Republic of Kazakhstan. Civil 

Service Principles. Service letters. Content and 

purpose of service letters. Official receptions in the 

state language. Official meetings. Official meeting 

plan. Registration of documents at official 

meetings. Diplomatic relations. Application of 

legislative acts in the state language. Constitution 

of the Republic of Kazakhstan. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Coursefeatures 

Кафедраның филиалдарында сабақ ӛткізу, 

тәжірибелі мамандарды шақыру, бизнес, 

мемлекеттік қызмет ӛкілдерімен іскери 

кездесулер ӛткізу және т.б. сипатталады. 

Проведение занятий на филиалах кафедры, 

приглашение специалистов-практиков, 

проведение деловых встреч с 

представителями бизнеса, 

государственной службы и др.  

Conducting classes at the branches of the 

department, inviting practitioners, holding business 

meetings with representatives of business, public 

service, etc. is reflected. 
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Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Досова А.Т. Досова А.Т. Dossova A.T. 
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Арнайы мақсаттар үшін шет тілі/ Иностранный язык для специальных целей/ Foreign language for specific purposes 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бағдарламасы шеңберінде шет тілін меңгеру 

дағдыларын одан әрі қалыптастыру. 

Дальнейшее формирование   навыков 

владения иностранным языком в рамках 

изучаемой образовательной программы 

послевузовского обучения. 

Further development of foreign language 

proficiency skills on the studied Master educational 

program. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения/ Learningoutcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-арнайы әдебиеттерді оқу, талдау, шет 

тіліндегі арнайы мәтіндерді аудару 

дағдыларын меңгеру; 

- арнайы кәсіби лексика мен терминологияны 

білу; 

- шет тілінде жазу, соның ішінде 

академиялық жазу дағдыларын меңгеру; 

- кәсіби бағыттағы сұрақтарға ауызша және 

жазбаша жауап беру;; 

- жалпы кәсіптік сипаттағы мәтіндерді 

тыңдау дағдыларын меңгеру. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-владеть навыками чтения специальной 

литературы, анализа, перевода 

иноязычных спецтекстов; 

-знать  специальную профессиональную 

лексику и терминологию; 

-владеть навыками иноязычного письма, в 

том числе академического письма; 

-устно и письменно отвечать на вопросы 

профессиональной направленности; 

-владеть навыками аудированиятекстов 

общепрофессионального характера. 

After successful completion of the course, 

students will  

- master reading skills of special literature, 

analysis, translation of professional texts; 

- know special professional lexis and 

terminology; 

- master writing skills in a foreign language, 

as well as academic writing; 

- orally and in writing answer the questions 

on professional themes; 

- masterlistening skills on the general 

professional texts. 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

 Иностранный язык (профессиональный) Foreign language (professional) 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Professional terminology. Reading special texts. 

Academic writing (articles, essay, resume etc). 

Scientific style. Reading and translating 

scientific articles. Listening and speaking on 

professional themes, general topics etc. 

Professional terminology. Reading special 

texts. Academic writing (articles, essay, 

resume etc). Scientific style. Reading and 

translating scientific articles.Listening and 

speaking on professional themes, general 

topics etc. 

Professional terminology. Reading special texts. 

Academic writing (articles, essay, resume etc). 

Scientific style. Reading and translating scientific 

articles. Listening and speaking on professional 

themes, general topics etc. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

- Бұл пәнді оқу магистранттардың ӛзіндік 

жұмысының едәуір кӛлемін, оның ішінде 

сӛйлеу, тыңдау және оқу дағдыларын 

дамытуға арналған қосымша онлайн-

Изучение данной дисциплины 

предполагает значительный объем 

самостоятельной работы магистрантов, в 

том числе с дополнительными он-лайн 

The given course presupposes a great amount of 

the learners’ independent work with additional on-

line resources for the development of speaking, 

listening and reading skills. 
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ресурстарды қамтиды. ресурсами для развития навыков 

говорения, аудирования и чтения. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

С.С.Жабаева, шетел филология 

кафедрасының доценті 

С.С.Жабаева, доцент кафедры 

иностранной филологии 

S.S.Zhabayeva, associate professor of Foreign 

Philology Chair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

2 2оқу жылына  арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для 2 года обучения/ Elective courses for year 

2  
 

Қылмыстық жазаларды орындау / Исполнение уголовных наказаний / Execution of criminal penalties 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Қылмыстық – құқықтық және қылмыстық – 

атқару саласындағы қызметті жүзеге асыру 

үшін білім мен біліктілікті қалыптастыру 

Формирование знаний и навыков 

осуществления деятельности в уголовно – 

правовой и  уголовно – исполнительной 

сфере 

Training of specialists for the implementation of 

activities in the criminal law and penal 

enforcement sphere 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

  

қылмыстық-құқықтық және қылмыстық – 

атқару саласында болып жатқан процестерге 

дұрыс және объективті баға беру; 

қылмыстық жазалардың орындалуын 

регламенттейтін қолданыстағы заңнаманы 

қолдану проблемаларын егжей-тегжейлі 

зерделеуді жүзеге асыру. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: давать правильную и 

объективную оценку процессам, 

происходящим в уголовно-правовой и 

уголовно – исполнительной сфере; 

осуществлять детальное изучение проблем 

применения действующего 

законодательства, регламентирующего 

исполнение уголовных наказаний. 

After successful completion of the course, 

students will be: to give a correct and objective 

assessment of the processes taking place in the 

criminal law and penal enforcement sphere; to 

carry out a detailed study of the problems of 

applying the current legislation regulating the 

execution of criminal penalties. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Қылмыстық және қылмыстық-процестік 

заңнаманы құқықтық колдану тәжірибесінің 

ӛзекті мәселелері 

Актуальные проблемы 

правоприменительной практики 

уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства  

Actual problems of law enforcement practice of 

criminal and criminal procedure legislation 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Сотталғанды қоғамнан оқшаулауға 

байланысты емес жазаларды орындау. 

Айыппұл түріндегі жазаны орындау. 

Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі 

жазаны орындау. Түзеу жұмыстары түріндегі 

жазаны орындау. Белгілі бір лауазымды 

атқару немесе белгілі бір қызметпен 

Исполнение наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества. 

Исполнение наказания в виде штрафа. 

Исполнение наказания в виде привлечения 

к общественным работам. Исполнение 

наказания в виде исправительных работ. 

Исполнение наказаний в виде лишения 

Execution of punishments that are not related to the 

isolation of the convicted person from society. 

Execution of the penalty in the form of a fine. 

Execution of the penalty in the form of community 

service. Execution of punishment in the form of 

correctional labor. Execution of punishments in the 

form of deprivation of the right to hold a certain 
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айналысу құқығынан айыру түріндегі 

жазаларды орындау. Қосымша жазаларды 

орындау. 

права занимать определенную должность 

или заниматься определенной 

деятельностью. Исполнение 

дополнительных наказаний.   

position or to engage in a certain activity. 

Execution of additional punishments. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Мизанбаев А.Е. Мизанбаев А.Е. Mizanbayev A. E. 
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Пробация қызметі жұмысының мәселелері / Проблемы деятельности  службы пробации /  Problems of activity of service of a probation 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

магистранттарға сотталғандарды қоғамнан 

оқшаулауға және қылмыстық-құқықтық 

ықпал етудің ӛзге де шараларына 

байланысты емес қылмыстық жазаларды 

қолдану мен орындауды реттейтін 

қылмыстық және атқарушылық заңнама 

нормаларының мазмұнын бағдарлауға, 

оларға түсінік беруге және дұрыс қолдануға 

біліктілік пен дағдылықты қӛалыптастыру. 

Формирование умений и навыков 

ориентироваться в содержании норм 

уголовного и уголов-но-исполнительного 

законодательства, регламентирующих 

применение и исполне-ние уголовных 

наказаний не связанных с изоляцией 

осужденных от общества и иных мер 

уголовно-правового  воздействия, их 

комментировать и правильно применять. 

to teach undergraduates to be guided in the content 

of the norms of criminal and penal legislation 

regulating the application and execution of 

criminal penalties not related to the isolation of 

convicted persons from society and other measures 

of criminal law influence, to comment on them and 

to apply them correctly. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

 қылмыстық жазаларды орындау және 

қылмыстық-құқықтық ықпал етудің ӛзге де 

шараларын іске асыру саласында болып 

жатқан процестерге дұрыс және объективті 

баға беру; қылмыстық жазаларды орындау 

және қылмыстық-құқықтық ықпал етудің 

ӛзге де шараларын іске асыру мәселелерін 

реттейтін қолданыстағы заңнаманы қолдану 

проблемаларын егжей-тегжейлі зерделеуді 

жүзеге асыру; қылмыстық жазаларды 

орындау және қылмыстық-құқықтық ықпал 

етудің ӛзге шараларын іске асыру тәртібі мен 

шарттарын реттейтін нормативтік-құқықтық 

актілердің нормалары арасындағы 

коллизияларды анықтау; қылмыстық-атқару 

заңнамасын және оны қолдану практикасын 

жетілдіру жолдарын тұжырымдау және 

негіздеу; қылмыстық-атқару саясаты 

мәселелері, жазаларды орындау және 

қылмыстық-құқықтық ықпал етудің ӛзге де 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: давать правильную и 

объективную оценку процессам, 

происходящим в сфере исполнения 

уголовных наказаний и реализации иных 

мер уголовно-правового воздействия; 

осуществлять детальное изучение проблем 

применения действующего 

законодательства, регламентирующего 

вопросы исполнения уголовных наказаний 

и реализации иных мер уголовно-

правового воздействия; выявлять коллизии 

между нормами нормативно-правовых 

актов, регламентирующие порядок и 

условия исполнения уголовных наказаний 

и реализации иных мер уголовно-

правового воз-действия и вырабатывать 

правовые пути их устранения; 

формулировать и обосновывать пути 

совершенствования уголовно-

исполнительного законодательства и 

практики его применения; выражать и 

After successful completion of the course, 

students will be: to give a correct and objective 

assessment of the processes taking place in the 

sphere of the execution of criminal punishments 

and the implementation of other measures of 

criminal legal effect; to carry out a detailed study 

of the problems of the application of the current 

legislation regulating the execution of criminal 

punishments and the implementation of other 

measures of criminal legal effect; to identify 

conflicts between the norms of normative legal acts 

regulating the procedure and conditions for the 

execution of criminal punishments and the 

implementation of other measures of criminal legal 

effect and to develop legal ways to eliminate them; 

to formulate and justify ways to improve the 

criminal executive legislation and the practice of 

its application; to express and justify their position 

on the issues of criminal executive policy, the 

problems of the execution of criminal 

penalties.punishments and the implementation of 

other measures of criminal law influence. 



 55 

шараларын іске асыру проблемалары 

бойынша ӛз ұстанымын білдіру және 

негіздеу. 

обосновывать свою позицию по вопросам 

уголовно-исполнительной политики, 

проблемам исполнения наказаний и 

реализации иных мер уголовно-правового 

воздействия. 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Қылмыстық және қылмыстық-процестік 

заңнаманы құқықтық колдану тәжірибесінің 

ӛзекті мәселелері 

 Актуальные проблемы 

правоприменительной практики 

уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства 

Actual problems of law enforcement practice of 

criminal and criminal procedure legislation 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Бас бостандығынан айыруға балама жаза мен 

қылмыстық - құқықтық сипаттағы ӛзге де 

шаралар және пробация қызметінің жұмысын 

құқықтық реттеу. Негізгі ретінде 

тағайындалатын бас бостандығынан айыруға 

балама жазаларды қолдану мен орындауды 

құқықтық реттеу проблемалары. Қосымша 

ретінде ғана тағайындалатын жазаларды 

қолдану мен орындауды құқықтық реттеу 

мәселелері. Бас бостандығынан айыру 

түріндегі жазасын ӛтеуден шартты түрде 

және шартты түрде мерзімінен бұрын 

босатылған адамдарды пробациялық 

бақылауды қолдану мен жүзеге асыруды 

құқықтық реттеу проблемалары. Бас 

бостандығынан айыру түріндегі жазаны 

ӛтеуден босатылғандарды жазаны ӛтеу 

кейінге қалдырылған адамдарды және 

пенитенциарлықтан кейінгі бақылауды 

қолдануды құқықтық реттеу және бақылауды 

жүзеге асыру проблемалары 

Наказания и иные меры уголовно-

правового характера альтернативные 

лишению свободы и правовое 

регулирование деятельности служб 

пробации. Проблемы правового 

регулирования применения и исполнения 

наказаний, альтернативных лишению 

свободы назначаемых в качестве 

основных. Проблемы правового 

регулирования применения и исполнения 

наказаний, назначаемых только в качестве 

дополнительных. Проблемы правового 

регулирования применения и 

осуществления пробационного контроля за 

лицами, осужденными условно и условно-

досрочно освобожденными от отбывания 

наказания в виде лишения свободы. 

Проблемы правового регулирования 

применения и осуществления контроля за 

лицами отбывания наказаний которым 

отсрочено и постпенитенциарного 

контроля за освобожденными от 

отбывания наказания  в виде лишения 

свободы   

Penalties and other measures of a criminal nature 

alternative to deprivation of liberty and legal 

regulation of the activities of probation services. 

Problems of legal regulation of the application and 

execution of punishments alternative to deprivation 

of liberty assigned as the main ones. Problems of 

legal regulation of the application and execution of 

punishments imposed only as additional ones. 

Problems of legal regulation of the application and 

implementation of probation control over persons 

convicted on probation and conditionally released 

from serving a sentence of imprisonment. 

Problems of legal regulation of the application and 

implementation of control over persons serving 

sentences that are deferred and post-penitentiary 

control over those released from serving sentences 

in the form of deprivation of liberty 
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Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Мизанбаев А.Е. Мизанбаев А.Е. Mizanbayev A. E. 
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Нарықтық экономика жағдайындағы еңбек құқығының даму мәселелері / Проблемы развития трудового права в условиях рыночной 

экономики / Problems of development of labor law in the conditions of market-driven economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Нақты қатынастарға еңбек құқығы 

нормаларын қолданудың практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Формирование практических навыков 

применения норм трудового права к 

конкретным отношениям. 

 

Formation of practical skills in applying the 

norms of labor law to specific relationships. 

Formation of practical skills in applying the 

norms of labor law to specific relationships. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learningoutcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

нарықтық экономика жағдайында еңбек 

құқығын дамытудың қазіргі заманғы 

мәселелерінің ерекшеліктерін білу; 

еңбек қатынастарының қазіргі жай-күйін 

дұрыс талдау, жастардың жұмысқа 

орналасуына әсер ететін фактілерді талдау 

мен бағалауды жүзеге асыру; 

құқық қолдану және ғылыми-зерттеу 

қызметінің дағдыларын меңгеру 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

знать 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; 

владеть навыками правоприменительной и 

научно-исследовательской деятельности 

After successful completion of the course, 

students will be: 

know the features of modern problems of the 

development of labor law in a market 

economy; 

correctly analyze the current state of labor 

relations, analyze and evaluate the facts that 

affect the employment of young people; 

possess the skills of law enforcement and 

research activities 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Қазақстан Республикасының халқының 

қаржылық сауаттылығының құқықтық 

ерекшеліктері 

Правовые особенности финансовой грамотности 

населения РеспубликиКазахстан 

Legal features of financial awareness of the 

population of the Republic of Kazakhstan 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Еңбек құқығының жалпы бӛлігінің 

мәселелері. Еңбек шарты: құқықтық 

реттеудің негізгі мәселелері. Еңбек шарты: 

құқықтық реттеудің негізгі мәселелері. 

Жұмыс уақыты мен демалыс уақытын 

құқықтық реттеу мәселелері. Еңбекке ақы 

тӛлеу және ынталандыру мәселелері. 

Кепілдіктер мен ӛтемақылар. Еңбекті 

қорғау. Еңбек қатынастары тараптарының 

Проблемы общей части трудового права. 

Трудовой договор: основные проблемы 

правового регулирования. Трудовой договор: 

основные проблемы правового регулирования. 

Проблемы правового регулирования рабочего 

времени и времени отдыха. Проблемы оплаты и 

стимулирования труда. Гарантии и 

компенсации. Охрана труда. Проблемы 

ответственности сторон трудовых отношений. 

Problems of the general part of labor law. 

Employment contract: the main problems of 

legal regulation. Employment contract: the 

main problems of legal regulation. Problems 

of legal regulation of working time and rest 

time. Problems of payment and labor 

incentives. Guarantees and compensations. 

Labor protection. Problems of responsibility 

of the parties to labor relations. Labor 
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жауапкершілігі мәселелері. Еңбек 

даулары, оларды шешу тәртібі. Еңбек 

қатынастары тараптарының еңбек 

құқықтарын қорғау мәселелері. 

Қызметкерлердің жекелеген санаттарының 

еңбегін реттеу ерекшеліктері. Әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығының мәселелері. 

ҚР әлеуметтік сақтандыруды дамыту 

мәселелері. Мемлекеттік әлеуметтік 

қамсыздандыруды дамыту мәселелері. 

Мемлекеттік әлеуметтік кӛмекті дамыту 

мәселелері. Нарықтық экономика 

жағдайында еңбек құқығын дамыту 

мәселелері. 

Трудовые споры, порядок их разрешения. 

Проблемы защиты трудовых прав сторон 

трудовых отношений. Особенности 

регулирования труда отдельных категорий 

работников. Проблемы права социального 

обеспечения. Проблемы развития социального 

страхования в РК. Проблемы развития 

государственного социального обеспечения. 

Проблемы развития государственной 

социальной помощи. Проблемы развития 

трудового права в условиях рыночной 

экономики. 

disputes, the procedure for their resolution. 

Problems of protection of labor rights of the 

parties to labor relations. Features of labor 

regulation of certain categories of employees. 

Problems of social security law. Problems of 

social insurance development in the Republic 

of Kazakhstan. Problems of development of 

state social security. Problems of 

development of state social assistance. 

Problems of the development of labor law in a 

market economy. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Симинин Ю Симинин Ю Siminin Yu 
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Адам құқықтарын қорғаудың өзекті мәселелері/ Актуальные вопросы защиты прав человека / Opical issues of human rights protection 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

Адам құқықтарын қорғау мәселелері туралы, 

Құқық қорғау саласындағы кәсіби заң 

қызметінің аса маңызды бағыттары туралы 

кешенді білім қалыптастыру. 

Формирование комплексных  знаний о 

вопросах защиты прав человека, о 

важнейших направлениях 

профессиональной юридической 

деятельности в правозащитной сфере. 

Formation of undergraduates ' comprehensive 

knowledge of human rights protection issues, the 

most important areas of professional legal activity 

in the field of human rights 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learningoutcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

 

-адамның және азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарының жалпы санаттары мен 

ұғымдарын, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының конституциялық-

құқықтық заңнамасында қолданылатын 

арнайы терминологияны білу ; 

- адам құқығын қорғаудың халықаралық 

тәртібі мен қалыптасу тарихын білу; 

-азаматтарды құқықтық қорғау саласындағы 

конституциялық-құқықтық қатынастардың 

ерекшелігін, осы қатынастар субъектілерінің 

құқықтары мен міндеттерін түсіну; 

-осы Конституциялық-құқықтық институтты 

реттейтін негізгі мемлекетішілік және 

халықаралық құқықтық кӛздерді, олардың 

заңдық күші бойынша арақатынасын талдау; 

- адам құқықтарын қамтамасыз етудегі 

азаматтық қоғам институттары мен 

мемлекеттік билік құрылымдарының рӛлін 

түсіну. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

-знать общие категории и понятия прав и 

свобод человека и гражданина, а также 

специальную терминологию, 

применяемую в конституционно-правовом 

законодательстве РК ; 

-знать историю становления и  

международный порядок защиты  прав 

человека; 

-понимать специфику конституционно-

правовых отношений в сфере правовой 

защиты граждан, права и обязанности 

субъектов этих отношений; 

-анализировать основные 

внутригосударственные и международные 

правовые источники, регулирующие 

данный конституционно-правовой 

институт, их соотношение по юридической 

силе; 

-понимать роль институтов гражданского 

общества и структур государственной 

власти в обеспечении прав человека. 

After successful completion of the course, 

students will be: 

- to know the general categories and concepts of 

human and civil rights and freedoms, as well as the 

special terminology used in the constitutional and 

legal legislation of the Republic of Kazakhstan; 

- to know the history of the formation and the 

international order of human rights protection; 

- to understand the specifics of constitutional and 

legal relations in the field of legal protection of 

citizens, the rights and obligations of the subjects 

of these relations; 

-to analyze the main public and international legal 

sources regulating this constitutional and legal 

institution, and their correlation in legal force; 

- to understand the role of civil society institutions 

and government structures in ensuring human 

rights. 
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Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Конституциялық - процестік құқығы Конституционно-процессуальное право Constitutional Procedural Law   

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Адам құқықтарының даму тарихы. Ежелгі 

ӛркениет дәуіріндегі адам құқықтары. Адам 

құқықтары: адам құқықтарының мәні, 

мақсаты және жүйесі. Адам құқығы және 

мемлекет. Адам құқықтарын қорғаудың ішкі 

нормалары мен ұлттық институттары. ҚР 

Заңнамасындағы адам құқықтарын қорғау. 

Адам және азамат құқықтарын сот арқылы 

қорғау. Атқарушы билік саласындағы адам 

құқықтарын қорғау. Азаматтық және 

қылмыстық сот ісін жүргізуде адамның 

мінез-құлқын қорғау. Халықаралық құқық 

тәртібі және адам құқығы. Адам құқықтары 

саласындағы әмбебап халықаралық 

принциптер мен нормалар. Адам құқықтары 

саласындағы аймақтық сипаттағы 

халықаралық құжаттар. Тӛтенше жағдайлар 

мен қарулы қақтығыстарда адам құқықтарын 

қорғау. Мемлекеттердің Адам құқықтары 

жӛніндегі міндеттемелерін қамтамасыз 

етудің халықаралық тетіктері мен 

халықаралық-құқықтық құралдары. Жеке 

адамның, ұлттар мен халықтардың 

құқықтары мен бостандықтарын қорғауға 

қатысты кейбір ӛзекті мәселелер. Халықтың 

жекелеген санаттарын қорғау жӛніндегі 

халықаралық-құқықтық актілер. 

История развития прав человека. Права 

человека в эпоху античной цивилизации. 

Права человека: сущность, назначение и 

система прав человека. Права человека и 

государство. Внутригосударственные нормы 

и национальные институты защиты прав 

человека. Защита прав человека в 

законодательстве РК. Судебная защита прав 

человека и гражданина. Защита прав 

человека в сфере исполнительной власти. 

Защита нрав человека в гражданском и 

уголовном судопроизводстве. 

Международный правопорядок и права 

человека. Универсальные международные 

принципы и нормы в области прав человека. 

Международные документы регионального 

характера в области прав человека. Защита 

прав человека в чрезвычайных ситуациях и в 

вооруженных конфликтах. Международные 

механизмы и международно-правовые 

средства обеспечения обязательств 

государств по правам человека. Некоторые 

актуальные проблемы, касающиеся защиты 

прав и свобод индивида, наций и народов. 

Международно-правовые акты по защите 

отдельных категорий населения. 

History of human rights development. Human 

rights in the era of ancient civilization. Human 

rights: the nature, purpose and system of human 

rights. Human rights and the state. Public norms 

and national institutions for the protection of 

human rights. Protection of human rights in the 

legislation of the Republic of Kazakhstan. 

Judicial protection of human and civil rights. 

Protection of human rights in the executive 

branch. Protection of human rights in civil and 

criminal proceedings. International legal order 

and human rights. Universal international human 

rights principles and norms. International 

instruments of a regional nature in the field of 

human rights. Protection of human rights in 

emergency situations and in armed conflicts. 

International mechanisms and international legal 

means to ensure the obligations of states under 

human rights. Some actual problems concerning 

the protection of the rights and freedoms of the 

individual, nations and peoples. International 

legal acts for the protection of certain categories 

of the population. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Табулденов А.Н. Шунаева С.М. Batyrbekova Diana 
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Қылмыстық құқықтағы жауаптылық мәселесі / Проблемы ответственности в уголовном праве / Рroblem of liability in criminal law 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

қылмыстық заңның ӛзекті проблемалары 

саласындағы мамандарды қылмыстық 

заңнаманы дұрыс қолдану, адамды 

қылмыстық жауаптылыққа тарту, қылмыстық 

жаза тағайындау немесе қылмыстық-

құқықтық сипаттағы ӛзге де шараларды 

қолдану жӛніндегі кәсіби практикалық 

қызметке даярлау. 

Формирование знаний в области 

актуальных проблем уголовного закона к 

профессиональной практической 

деятельности по правильному применению 

уголовного законодательства привлечении 

лица к уголовной ответственности, 

назначении уголовного наказания или 

применения иных мер уголовно-правового 

характера. 

training of specialists in the field of topical 

problems of criminal law for professional practical 

activities on the correct application of criminal 

legislation, bringing a person to criminal 

responsibility, assigning criminal penalties or 

applying other measures of a criminal legal nature. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

  

қылмыстық-құқықтық салада және 

қылмыстық-құқықтық ықпал етудің ӛзге де 

шараларын іске асыруда болып жатқан 

процестерге дұрыс және объективті баға 

беру; қылмыстық-құқықтық ықпал ету 

шараларын регламенттейтін қолданыстағы 

заңнаманы қолдану проблемаларын егжей-

тегжейлі зерделеуді жүзеге асыру; құқықтық 

актілер нормалары арасындағы 

коллизияларды анықтау және оларды 

жоюдың құқықтық жолдарын әзірлеу; 

қылмыстық заңнаманы және оны қолдану 

практикасын жетілдіру жолдарын 

тұжырымдау және негіздеу; қылмыстық 

саясат мәселелері бойынша ӛз ұстанымын 

білдіру және негіздеу; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: давать правильную и 

объективную оценку процессам, 

происходящим в уголовно-правовой сфере 

и реализации иных мер уголовно-

правового воздействия; осуществлять 

детальное изучение проблем применения 

действующего законодательства, 

регламентирующего меры уголовно-

правового воздействия; выявлять коллизии 

между нормами правовых актов и 

вырабатывать правовые пути их 

устранения; формулировать и 

обосновывать пути совершенствования 

уголовного законодательства и практики 

его применения; выражать и обосновывать 

свою позицию по вопросам уголовной 

политики 

 

After successful completion of the course, 

students will be: 

give a correct and objective assessment of the 

processes taking place in the criminal legal sphere 

and the implementation of other measures of 

criminal legal influence; carry out a detailed study 

of the problems of applying the current legislation 

regulating measures of criminal legal influence; 

identify conflicts between the norms of legal acts 

and develop legal ways to eliminate them; 

formulate and justify ways to improve criminal 

legislation and the practice of its application; 

express and justify their position on criminal 

policyrealization of criminal responsibility: 

concept and forms. Incentive norms of criminal 

law and their role in the implementation of positive 

criminal responsibility. Implementation of positive 

criminal liability in the current criminal legislation 

and perspective. 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Қылмыстық жазаларды орындау Исполнение  уголовных наказаний Execution of criminal penalties 
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Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Қазіргі қылмыстық құқықтағы қылмыстық 

жауапкершілік мәселесінің маңызы. 

Қылмыстық жауапкершілік 

тұжырымдамасының пайда болу және даму 

тарихы. Қылмыстық жауапкершілік 

анықтамаларын қалыптастыру. Қылмыстық 

жауапкершілік-проблеманың қазіргі жай-

күйі. Қылмыстық жауапкершіліктің оң 

аспектісі: түсінігі мен мазмұны. Қылмыстық 

жауапкершіліктің негізі: түсінігі мен 

мазмұны. Қылмыстық жауапкершілікті 

жүзеге асыру: түсінігі мен формалары. 

Қылмыстық құқықтың кӛтермелеу 

нормалары және олардың оң қылмыстық 

жауаптылықты іске асырудағы рӛлі. 

Қолданыстағы қылмыстық заңнамада және 

перспективада оң қылмыстық 

жауапкершілікті іске асыру. 

Значение проблемы уголовной 

ответственности в современном уголовном 

праве. История возникновения и развития 

понятия уголовной ответственности. 

Формирование определений уголовной 

ответственности. Уголовная 

ответственность – современное состояние 

проблемы. Позитивный аспект уголовной 

ответственности: понятие и содержание. 

Основание уголовной ответственности: 

понятие и содержание. Реализация 

уголовной ответственности: понятие и 

формы. Поощрительные нормы 

уголовного права и их роль в реализации 

позитивной уголовной ответственности. 

Реализация позитивной уголовной 

ответственности в действующем 

уголовном законодательстве и 

перспективе. 

The significance of the problem of criminal 

liability in modern criminal law. The history of the 

emergence and development of the concept of 

criminal responsibility. Formation of definitions of 

criminal liability. Criminal liability – the current 

state of the problem. Positive aspect of criminal 

responsibility: concept and content. The basis of 

criminal liability: the concept and content. 

Implementation of criminal responsibility: concept 

and forms. Incentive norms of criminal law and 

their role in the implementation of positive 

criminal responsibility. Implementation of positive 

criminal liability in the current criminal legislation 

and perspective. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Турлубеков Б.С. Турлубеков Б.С. Turlubekov B. S. 
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Қылмыстық құқық бұзушылықтарды виктимологиялық алдын алу /  Виктимологическая профилактика  уголовных правонарушений / 

Victimological prevention of criminal offenses 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

қылмыстық-құқықтық және алдын алу 

заңнамасын ғылыми-зерттеу және құқық 

қолдану қызметінде дұрыс қолдану үшін 

жеке адамның қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің тиімді жүйесін құруға бағытталған 

қылмыстық құқық және криминология 

саласындағы білімді қалыптастыру 

Формирование знаний в области  

уголовного права и криминологии, 

направленных на создание эффективной 

системы обеспечения безопасности 

личности для правильного применения в 

научно-исследовательской и 

правоприменительной деятельности 

уголовно-правового и предупредительного 

законодательства 

training of specialists in the field of knowledge of 

criminal law and criminology, aimed at creating an 

effective system for ensuring personal security for 

the correct application of criminal law and 

preventive legislation in research and law 

enforcement activities 

 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар:  
есепке алу-алдын алу істерін жүргізуді қоса 

алғанда, құқық қорғау органдарының 

виктимологиялық алдын алу қызметін 

ұйымдастырумен және іске асырумен 

байланысты қызметтік құжаттаманы жүргізу; 

қылмыстың және онымен байланысты 

жағымсыз әлеуметтік құбылыстардың алдын 

алуда тиімді виктимологиялық 

профилактиканы ұйымдастыруда құқықтық 

және ӛзге де ақпаратты пайдалану; 

практикалық қызметте қылмыстың 

виктимологиялық алдын алудың тактикалық 

тәсілдерін пайдалану; виктимологиялық 

алдын алуды қамтамасыз етуде 

басымдықтарды анықтау. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: вести служебную 

документацию, связанную с организацией 

и реализацией виктимологической 

предупредительной деятельности 

правоохранительных органов, включая 

заведение и сопровождение учетно-

профилактических дел; использовать 

правовую и иную информацию в 

организации эффективной 

виктимологической профилактики в 

предупреждении преступности и 

связанных с ней негативных социальных 

явлений; использовать в практической 

деятельности тактические приемы 

виктимологического предупреждения 

преступлений; определять приоритеты в 

обеспечении виктимологического 

предупреждения 

After successful completion of the course, 

students will be: 

maintain official documentation related to the 

organization and implementation of victimological 

preventive activities of law enforcement agencies, 

including the establishment and maintenance of 

accounting and preventive cases; use legal and 

other information in the organization of effective 

victimological prevention in the prevention of 

crime and related negative social phenomena; use 

in practice tactical techniques of victimological 

crime prevention; determine priorities in providing 

victimological prevention 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Пробация қызметі жұмысының мәселелері Проблемы деятельности  службы пробации Problems of activity of service of a probation 
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Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Виктимология заң және әлеуметтік ғылым 

ретінде. Виктимологияның пайда болуы және 

дамуы. Виктимологияның негізгі түсініктері. 

Қылмыстың алдын алу жүйесі. 

Виктимологиялық профилактиканың 

теориялық негіздері. Жәбірленушінің жеке 

басы мен мінез-құлқы Виктимологиялық 

профилактиканың объектісі ретінде. Зорлық-

зомбылық қылмысының алдын алу. Зорлық-

зомбылықсыз қылмыстық құқық 

бұзушылықтар жеке тұлғалар және олардың 

Виктимологиялық ескерту шаралары. 

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

жекелеген түрлерінің виктимологиясы. 

Виктимология как юридико-социальная 

наука. Возникновение и развитие 

виктимологии. Основные понятия 

виктимологии. Система предупреждения 

преступности. Теоретические основы 

виктимологической профилактики. 

Личность и поведение потерпевшего как 

объект виктимологической профилактики. 

Виктимологическое предупреждение. 

Насильственной преступности. 

Ненасильственные уголовные 

правонарушения личности и меры их 

виктимологического предупреждения. 

Виктимологическая характеристика 

отдельных видов уголовных 

правонарушений. 

Victimology as a legal and social science. The 

emergence and development of victimology. Basic 

concepts of victimology. Crime prevention system. 

Theoretical foundations of victimological 

prevention. The victim's personality and behavior 

as an object of victimological prevention. 

Victimological warning Violent crime. Nonviolent 

criminal offenses of the individual and measures of 

their victimological prevention. Victimology of 

certain types of criminal offenses. 

  

 

 

 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Турлубеков Б.С. Турлубеков Б.С. Turlubekov B. S. 
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Зандылық жауапкершіліктің мәселелері / Проблемы юридической ответственности / Problems of legal responsibility 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

құқықтық және мемлекеттік құбылыстарды 

салыстырмалы талдау дағдыларын үйрету; 

мемлекеттік-құқықтық ойлау дағдыландыру. 

 

привитие навыков сравнительного анализа 

правовых и государственных явлений; 

привитие государственно-правового 

мышления. 

training specialists for research and practical 

activities, instilling skills in comparative analysis 

of legal and state phenomena; instilling state-legal 

thinking in undergraduates. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

- білуі керек ҚР Конституциясын; Әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы Кодексті; ҚР 

Қылмыстық Кодексін; 

- меңгеруі керек заң жауапкершілігі 

саласында ғылыми зерттеулер жүргізу; заң 

жауапкершілігінің қолданылу саласын 

талдау; ҚР қолданыстағы заңнамасында 

еркін бағдарлану; заң жауапкершілігіне әкеп 

соғатын қолданыстағы заңнама нормаларын 

дұрыс қолдану және түсіндіру; 

- құқықтық жауапкершілік саласындағы 

ұғымдық-терминологиялық аппаратты 

меңгеру; құқықтық жауапкершілік саласына 

қатысты проблемалық мәселелерді шешу; 

- құзыретті болу юриспруденция 

саласындағы ғылыми-педагогикалық 

қызметте 

 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут: 

- знать Конституцию РК; Кодекс об 

административных правонарушениях; 

Уголовный Кодекс РК;  

- уметь проводить научные исследования в 

области юридической ответственности; 

анализировать сферу применения 

юридической ответственности; свободно 

ориентироваться в действующем 

законодательстве РК;  

- правильно применять и толковать нормы 

действующего законодательства, 

влекущую юридическую ответственность;  

владеть: понятийно-терминологическим 

аппаратом в сфере юридической 

ответственности; решения проблемных 

вопросов, касающихся сферы 

юридической ответственности;  

- компетентными в научно-педагогической 

деятельности в области юриспруденции. 

After successful completion of the course, 

students will be: 

- know the Constitution of the Republic of 

Kazakhstan; the Code of Administrative Offenses; 

the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan; 

- be able to: conduct research in the field of legal 

liability; analyze the scope of legal liability; freely 

navigate the current legislation of the Republic of 

Kazakhstan; correctly apply and interpret the 

norms of the current legislation entailing legal 

liability; 

- possess the conceptual and terminological 

apparatus in the field of legal responsibility; 

solving problematic issues related to the field of 

legal responsibility; 

- competent in scientific and pedagogical activities 

in the field of jurisprudence. 

 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

Конституциялық - процестік құқығы Конституционно-процессуальное право Constitutional Procedural Law   

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary  

Жауапкершілік: мәселені белгілеу. Құқықтық 

жауапкершіліктің әдіснамалық мәселелері. 

Құқықтық жауапкершілік пен мемлекеттік 

Ответственность: постановка проблемы.  

Методологические проблемы 

юридической ответственности. Проблемы 

Responsibility: problem statement. Methodological 

problems of legal responsibility. Problems of the 

relationship between legal responsibility and state 
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мәжбүрлеудің арақатынасы мәселелері. 

Кінәсіздік презумпциясы 

мәселелері.Конституциялық-құқықтық 

жауапкершілік мәселелері. 

соотношения юридической 

ответственности и государственного 

принуждения.  Проблемы презумпции 

невиновности.Проблемы конституционно-

правовой ответственности. 

coercion. Problems of the presumption of 

innocence. Problems of constitutional and legal 

responsibility. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Укин С.К. Укин С.К. Ukin Symbat 
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Қазақстандық неке-отбасы және мұрагерлік құқықтың қолдану теориясы мен практикасының өзекті мәселелері /Актуальные 

проблемы теории и практики  применения казахстанского брачно-семейного и наследственного права / Topical problems of the theory 

and practice of application of the Kazakhstan matrimonial and inheritance law 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

жеке құзыреттерін дамыту, сондай-ақ 

жалпы кәсіби құзыреттерді 

қалыптастыру 

развитие личностных компетенций, а 

также формирование обще-

профессиональных компетенций 

the development of personal competencies among 

undergraduates, as well as the formation of general 

professional competencies 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learningoutcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар: 

Қазақстан Республикасында да, шет 

елдерде де мұрагерлікті реттеу 

бӛлігінде неке-отбасы заңнамасы мен 

азаматтық заңнаманың ұғымдық 

аппараты мен негізгі институттарын 

білу; неке-отбасы және мұрагерлік 

қатынастарды құқықтық реттеудегі 

олқылықтар мен қайшылықтарды 

анықтау, қолданыстағы неке-отбасы 

және азаматтық заңнаманы және оны 

қолдану практикасын жетілдіру 

жолдарын табу; құқық қолдану және 

ғылыми-зерттеу қызметінің 

дағдыларын меңгеру 

 

После успешного завершения 

курса обучающиеся будут: 

Знать понятийный аппарат и 

ключевые институты брачно-

семейного законодательства и 

гражданского законодательства, в 

части регламентации наследования 

как в Республике Казахстан, так и 

зарубежных стран; выявлять пробелы 

и противоречия в правовом 

регулировании брачно-семейных и 

наследственных отношений, 

находить пути совершенствования, 

действующего брачно-семейного и 

гражданского законодательства и 

практики его применения;владеть 

навыкамиправоприменительной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

After successful completion of the course, students will 

be: 

o know the concepts and institutions of marriage and family 

legislation and civil legislation regarding the regulation of 

inheritance both in the Republic of Kazakhstan and in 

foreign countries; Identify gaps and contradictions in the 

legal regulation of marriage, family and inheritance 

relations, find ways to improve the existing marriage, family 

and civil legislation and its practice; skills in law 

enforcement and science 

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites 

ҚазақстанРеспубликасыныңсалықзаңна

масынқолданудыңӛзектімәселелері 

Актуальные вопросы применения 

налогового законодательства 

Республики Казахстан  

Topical issues of application of the tax legislation of the 

Republic of Kazakhstan 

Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Coursesummary 

Отбасылық құқық мәселелеріне кіріспе. 

Қазақстан Республикасының отбасы 

Введение в проблематику семейного 

права. Актуальные теоретические и 

Introduction to family law. Topical theoretical and practical 

aspects of certain family law institutions of the Republic of 
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құқығының жекелеген 

институттарының ӛзекті теориялық 

және практикалық аспектілері. Ерлі-

зайыпты. Отбасы. Мұрагерлік туралы 

жалпы теориялық ережелер. 

Мұрагерліктегі екінші құқықтар. 

Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыру 

және мұраны бӛлу: теория мен құқық 

қолданудың ӛзекті мәселелері. Мұраға 

құқық туралы дауларға байланысты 

істерді қарау әдістемесі 

практические аспекты отдельных 

институтов семейного права 

Республики Казахстан. Супружество. 

Семья. Общетеоретические 

положения о наследовании. 

Секундарные права в наследовании. 

Осуществление наследственных прав 

и раздел наследства: актуальные 

вопросы теории и правоприменения. 

Методика рассмотрения дел, 

связанных со спорами  о праве на 

наследство 

 

Kazakhstan. Matrimony. Family. General theoretical 

inheritance provisions. Special rights in inheritance. The 

exercise of inheritance rights and the division of inheritance: 

topical issues of theory and law enforcement. Methodology 

for dealing with inheritance disputes 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programmemanager 

Хакимова Г Хакимова Г Khakimova G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


