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Элективті пәндер каталогы (ЭГЖ) - зерттеу мақсатын, қысқаша мазмұнын
(негізгі тараулардың) жэне зерттеуден күтілетін нэтижелерді (білім алушылардың
алатын білімі, біліктілігі, дағдысы мен құзыреттерін) көрсете отырып, пэннің қысқаша
сипаттамасы берілетін таңдау компоненттері бойынша барлық пәндердің жүйеленген
аннотациялық тізбесі. ЭГЖ-да эр оқу пэнінің пререквизиттері мен постреквизиттері
көрдетіледі. ЭПК білім алушыларға элективті оқу пәндерін баламалы түрде таңдау
мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Элективті пэндер каталогы Академик 3. Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-гехникалық университеті оқытушылары мен студенттеріне арналған.
МАГИСТРАНТҚА ЖАДНАМА
Академик 3. Алдамжар атындағы Қостанай элеуметтік-техникалық университеті
құрметті МАГИСТРАНТ!
Сіздің алдыңызда элективті пэндер каталогы (ЭПК). ЭПК - элективті оқу
пәндерінің жүйеленген аннотациялық тізбесі. Ол Сізге жеке оқу траекториясын өз
бетіңізбен, жедел, икемді және жан-жақты құруға мүмкіндік беру мақсатымен
жасалған. ЭПК Сіздің жеке оқу жоспарыңызды құрудағы көмекшіңіз.
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша барлық оқу пәндері 3 циклға бөлінеді:
Жалиы білім беретін пэндер циклы (ЖБП), Базалық пэндер циклы (БП) жэне
Кәсіптендіру пэндер циклы (КП). Әр циклдіц ішінде оку пэндері 2 түрге бөлінеді:
міндетті компонент жэне таңдау бойынша компонент (элективті, яғни таңдалатын оқу
пәндері).
Міндетті компоненттің пәндері мамандық бойынша типтік оқу жоспарымен
бекітілген жэне тиісті мамандық бойынша міндетті түрде барлық студенттерге
эқытылады.
Элективті оқу пэндері тізбесінің ішінен Сіз озіңізге қызықты пәндерді таңдай
шасыз. Соның негізінде оқу пэндерінің эр циклы бойынша Сіздің жеке оқу
жоспарыңыз 2 бөлімнен түратын болады: міндетті компонент жэне таңдау бойынша
компонент (элективті оқу пәндері).
Элективті пэндер каталогыныц көмегімен қажетті курсты таңдау
1. Тізімде сіздің курс пен оқу семестріңіз бойынша кестені тауып алыңыз.
2. Элективті оқу пэндеріне типтік оку жоспары бойынша қанша кредит берілгенін
үғып алыңыз.
3. Элективті оқу пэндері тізбесінің өзімен танысыңыз. Оқу пәндері сэйкесінше
нөмері бар таңдау бойынша курстарға біріктірілгендігіне назар аударыцыз. Әр
элективті пэндер тобынан тек қана бір элективті оқу пэнін таңдауға болады.
Л. Сізді қызықтырған элективті оқу пэндерінің мазмүнын оқып, өз таңдауыңызды
жасацыз.
5. Сіз таңдаған кредит саныныц типтік оқу жоспарындағы қажетті санға сәйкес келіп
түрғандығын тексеріңіз.
5. Сізге элективті оқу пэндерін тацдау жасауда эдвайзер көмектеседі.
ПАМЯТКА МАГИСТРАНТУ
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Уважаемый МАГИСТРАНТ Костанайского социально-технического университета
имени академика 3. Алдамжар!
Перед Вами находится Каталог элективных дисциплин (КЭД). КЭДгистематизированный аннотированный перечень элективных учебных дисциплин.
Он составлен с целью создания для Вас возможности самостоятельного,
оперативного, гибкого и всестороннего формирования индивидуальной траектории
обучения. КЭД - Ваш помощник в составлении Вашего индивидуального учебного
плана.
При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 3
цикла -цикл общеобразовательных дисциплин (ООД), цикл базовых дисциплин (БД) и
цикл профилирующих дисциплин (ПД). Внутри каждого из этих циклов учебные
дисциплины подразделяются на 2 вида - Обязательный компонент и Компонент по
выберу (элективные, т. е. выбираемые учебные дисциплины).
Дисциплины обязательного компонента установлены типовым учебным
-планом по специальности и изучаются всеми без исключения студентами данной
специальности.
Из всего перечня элективных учебных дисциплин Вы можете выбрать те,
которые интересны именно Вам. Таким образом, Ваш индивидуальный учебный
план по каждому циклу учебных дисциплин будет включать в себя 2 раздела:
обязательный компонент и компонент по выбору (элективные учебные дисциплины).
Выбор необходимого курса при помощи Каталога элективных дисциплин
1. В Перечне найдите таблицу Вашего курса и семестра обучения.
2. Уясните себе, сколько всего кредитов отводится Типовым учебным планом
на элективные учебные дисциплины.
-3 . Ознакомьтесь с самим перечнем элективных учебных дисциплин. Обратите
внимание на то, что учебные дисциплины объединены в курсы по выбору с
соответствующим номером. Из каждой группы элективных дисциплин можно
выбрать только одну элективную учебную дисциплину.
4. Прочитайте Описание заинтересовавших Вас элективных учебных дисциплин и
сделайте Ваш выбор.
5. Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов соответствовало
количеству, требующемуся по Типовому учебному плану.
6. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет эдвайзер.
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Приложение 3
к государственному общеобязательному
стандарту послевузовского образования
Структура образовательной программы магистратуры
по профильному направлению
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Теоретическое обучение
Цикл базовых дисциплин
(БД)
Вузовский компонент (ВК)
в том числе:
Иностранный
язык
(профессиональный)
Менеджмент
Психология управления
Компонент по выбору (КВ)
■Цикл
профилирующих
дисциплин (ПД)
Вузовский компонент (ВК)
Компонент по выбору (КВ)
Производственная практика
Экспериментально
исследовательская работа
Экспериментально
исследовательская работа
магистранта,
включая
прохождение стажировки и
выполнение магистерского
проекта (ЭИРМ)
Дополнительные
виды
обучения (ДВО)
Итоговая аттестация (ИА)
Оформление
и
защита
магистерского
проекта
(ОиЗМП)
Итого

Общая трудоемкость
с типичным сроком обучения
с типичным сроком обучения
1,5 года
1 год
в
академических
часах
3

в
академических
кредитах
4

в
академических
часах
5

в
академических
кредитах
6
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10
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50
15
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6

180

6

120
750

4
25

270
1350

9
45
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13
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18
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13
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18
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360

12
12
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360

12
12

1800

60

2700
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Пәндердің атауы
Наименование дисциплины
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Модульдің атауы
Наименование модуля
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Пэннің коды
Код
дисциплины
Со<Зе о? Іһе
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№
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циклі Сусіе оҒ сіізсірііпез
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Таңдау бойынша компоненттер (ТК)/Компонент по выбору (КВ)/Е1есііүе сошропепі (ЕС)
1

2

БПТ-ТК
БДВ-КВ
ВОС-ЕС

Модуль 2 Қылмыстық құқық
Модуль 2 Уголовное право
Моёиіе 2 Сгішіпаі Ьаш

БПТ-ТК
БДВ-КВ
ВӘС-ЕС

Модуль 3 Азаматтық құқық
Модуль 3 Гражданское право
Мосіиіе 3 С іүіі 1а\ү

ҚҚМ 5204
АРЦР 5204
АРСЬ 5204

Қылмыстық құқықтың озекті мэселелері
Актуальные проблемы уголовного права
АсШаІ ргоЫешз оҒ сгішіпаі 1а\ү

ҚЕӘ5205
МРА5205
МЬА 5205

Құқықтық талдау әдіснамасы
Методология правового анализа
МеІһосіо1о§у оПе§а1 апаіузіз

Барлығы БПТ -ТК/ Всего БДВ-КВ Тоіаі ВІ)СЕС :
Кәсіптендіру пэндер цпклі (КП)/Цикл профилирующих дисциплин (ПД) /Маіп зиЪіесізоГ сусіез (М8)
Ф КСТУ 703-14-16 Каталог элективных дисциплин.

4

Таңдау бойынша компоненттер (ТК)/Компонент по выбору (КВ)/Е1есгіуе сотроп еп і (ЕС)
1
ТКП-ТК

пдв-кв

Модуль 3 Азаматтық құқық
Модуль 3 Гражданское право
Мосіиіе 3 С іуіі 1а\ү

М8-ЕС
2
ТКП-ТК
ПДВ-КВ

Модуль 3 Азаматтық құқық
Модуль 3 Гражданское право
Мосіиіе 3 С іуіі 1а\ү

М8-ЕС

АҚҒМ 5309
8РОТО
5309
МРОЬЗ
5309
ҚРӘОБМ
5310
А Р Ш ІІу К К
5310
АРУ.ТВКК
5310

Азаматтық кұқық ғьшымының қазіргі мэселелері /
Современные проблемы гаржданско-правовой науки
/
Мосіегп ргоЫ етз оГ Іһе ОагсУап 1е§а1 зсіепсе
ҚР эділет органдарыньщ басқармасының өзекті
мэселелері
Актуальные проблемы управления органами
юстиции в РК
Асіиаі ргоЫ етз оі' та п а§ е те п І о^іизіісе Ьосііез іп Іһе
КериЫіс оҒКагакһзІап
Барлы ғы ТКП -ТК/ Всего ПДВ-КВ Тоіаі М8-ЕС
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2

5

1
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Пәндердің атауы
Наименование дисциплины
Иаше оҒ іһе сІізсірИпе

Количество кредитов
ЕСТ8

Модульдің атауы
Наименование модуля
Ыаше оҒ Іһе шоёиіе

Пэннің коды
Код дисциплины
СосІе оҒ іһе
сіізсірііпе

№

Цикл дисциплин
Пәндердің циклі
Сусіе оҒ сіізсірііпез

ТРАЕКТОРИЯ 2
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Таңдау бойынша компоненттер (ТК)/Компонент по выбору (КВ)/Е1есіІуе сошропепі (ЕС)
1

2

БПТ-ТК
БДВ-КВ
ВОС-ЕС

Модуль 2 Қылмыстық құқық
Модуль 2 Уголовное право
Мосіиіе 2 Сгішіпаі Ьалү

БПТ-ТК
БДВ-КВ
ВБС-ЕС

Модуль 3 Азаматтық құқық
Модуль 3 Гражданское право
Мосіиіе 3 С іүіі 1а\у

ҚФ 5204
ҒІ1Р5204
РЬ 5204

Құқық философиясы
Философия права
Рһііозорһу оҒ Ьа\у

ҚЕӘ5205
МРА5205
МЬА 5205

Құқықтық талдау әдіснамасы
Методология правового анализа
МеЙіо<іо1о§у оҒ 1е§а1 апаіузіз
Барлығы БПТ -ТК/ Всего БДВ-КВ Тоіаі ВБС-ЕС

4

Кәсіптендіру пэндер циклі (КП)/Цикл профилирующих дисциплин (ПД) /Маіп $иЬ]ес($о^ сусіе» (М8)
Тацдау бойынша компоненттер (ТК)/Компонент по выбору (КВ)/Е1есйуе сошропепі (ЕС)
1
ТКП-ТК
ПДВ-КВ
М8-ЕС

Модуль 3 Азаматтық кұқық
Модуль 3 Гражданское право
Моёиіе 3 С іүіі 1а\ү
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ӘҚИ 5309
РБА Р 5309
РАО 5309

Әкімшілік кұқық бұзушылық туралы іс жүргізу/
Производство по делам об административных
правонарушениях/ Ргосееёігщз оп аётіпізігаііүе
ойепзез

2

(

2
ТКП-ТК
ПДВ-КВ

(

1

Модуль 3 Азаматтық құқық
Модуль 3 Гражданское право
Мосіиіе 3 С іүіі 1а\ү

Г

АІЖЗҚ
5310
АРРР 5310
АРЬЕ 5310

М8-ЕС

(

{

Азаматтық жэне азаматтық іс жүргізу заңнамасының
құқық қолдану практикасының өзекті мэселелері
Актуальные проблемы правоприменительной
практики гражданского и гражданскопроцессуального законодательства / Асіиаі ргоЫешз
оГ 1а\ү епҒогсешеп! ргасгісе оіГсіуіі апсі сіүіі ргосесіиге
1е§І8Іа1іоп
Барлығы ТКП -ТК/ Всего ПДВ-КВ ТоіаІ М8-ЕС

ОПИСАНИЕ Э1ЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
______ _______ Траектория 1______________
1 Пэннің шифры: ҚҚМ 5204
Шифр дисциплины: АРЦР 5204
Пэн атауы: Қылмыстық құқықтың өзекті Наименование дисциплины:
мэселелері
Актуальные проблемы уголовного
права
Пэнге берілген қысқаша сипаттама:
Краткое
описание
дисциплины:
қылмыстық құқықтың жалпы
представление об общих положениях
ережелерін түсіну, қылмыстық құқық
уголовного права, знать основные
саласындағы мемлекеттердің
элементы системы сотрудничества
ынтымақтастық жүйесінің негізгі
государств в сфере уголовного права
элементтерін білу
Пререквизиттері: Мемлекет жэне құқық
теориясы, қылмыстық құқық

5

1

10

Сосіе о? Іһе сіізсірііпе: АРСЬ 5204
Ыаше оГІһе сіізсірііпе: АсШаІ
ргоЫетз о£ сгішіпаі 1а\у
ВгіеГ сіезсгірііоп оі'Іһе ёівсірііпе:
ипсіегзіапсііп§ о£ Іһе §епега1
ргоуізіопз оҒ сгітіпаі 1а\у, кпо\ү
Іһе таіп еіетепіз оГ Іһе зузіет о!"
соорегаііоп о£ 8іа1ез іп Іһе йеШ оі'
сгітіпаі 1а\у

Пререквизиты: Теория государства и Ргегеяиізііез: Тһеогу оҒ 8Ше апё
права, Уголовное право
Ьа\у, Сгітіпаі Ьалү
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Постреквизиттері: Қылмыстық жэне
қылмыстық-іс жүргізу құқығын
қолданудың теориясы мен тәжірибесі

ГІостреквизиты: Теория и практика
применения уголовного и уголовно
процессуального права

Розіхеяиізііез: Тһеогу апё ргасіісе
оҒ арріісаііоп оҒ сгітіпаі апсі
сгітіпаі ргосеёигаі 1а\у

Курсты оқу нэтижесінде студент тиіс:
1) Қылмыстық құқықтың өзекті
мэселелері
қылмыстық құқық секцияларының бірі
жэне құқықтық ғылымдар жүйесіндегі
орны.
2) қылмыстық қүқықты қалыптастыру
мен дамыту тарихын зерттеу.
3) қүқық қолдану тәжірибесімен танысу.
4) қылмыстық құқықтың өзекті
мэселелерін анықтау.
Ғылымдағы үсынылған шешімдермен
танысу.
5) біліктІ қылмыстардың әдістерін
түсіну
6) өзекті мэселелер бойынша негіздеу
жэне шешім қабылдау дағдыларын
дамыту, қылмыстық құқық мәселелері
бойынша зерттеулер жүргізу, білім беру
үдерісінде осы мәселелерді қарастыру.

В результате изучения курса студент
должен знать: 1)Уяснение предмета
Актуальные проблемы уголовного
права
как одного из разделов уголовного
права и, его места в системе
юридических наук.
2)Изучение истории формирования
и развития уголовного права.
3)Ознакомление с
правоприменительной практикой.
4)Выявление актуальных проблем
уголовного права.
Ознакомление с предлагаемыми в
науке решениями.
5)Уяснение методики квалификации
преступлений
6)Выработка умений обоснования и
принятия решений по актуальным
вопросам, проведения научных
исследований по проблемам

Аз а гезиһ оҒ зіиёіез оі' Іһе соигзе
зіиёепі тизі: 1) Шёегзіапёіп^ Іһе
зиЪдес! Асіиаі ргоЫетз о£ сгітіпаі
1а\ү
аз опе оі' іһе зесііопз оҒ сгітіпаі
1а\ү апё ііз ріасе іп Іһе зузіет оҒ
1е§а1 зсіепсез.
2) 8іиёу оҒ Іһе һізіогу о^ Іһе
іЪгтаііоп апё ёеуеіортепі оҒ
сгітіпаі Іаш.
3) Асциаіпіапсе шііһ Іалу
еп&гсетепі ргасіісе.
4) ІёепІіҒісаІіоп оҒ сшгепі ргоЫетз
оҒ сгітіпаі 1а\ү.
Асциатіапсе \уііҺ іһе ргорозеё
зоіийопз іп зсіепсе.
5) Ипёег8І;апёіп§ Іһе теіһоёз о:Ғ
циа1ііуіп§ сгітез
6) Оеуе1оріп§ зкіііз іо зиһзіапііаіе
апсІ таке ёесізіопз оп Іорісаі
іззиез, сопёисі гезеагсһ оп іһе
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уголовного права, рассмотрения
указанных проблем в
образовательном процессе.
2 Пэннің шифры: ҚЕӘ5205
Пэн атауы: Құқықтық талдау
эдіснамасы
Пэнге берілген қысқаша сипаттама:
«Құқықтық талдау эдіснамасы» курсын
оқып үйрену құқықтық талдау
эдіснамасы мен магистрлік диссертация
дайындау әдістемесін зерттеуге
мүмкіндік береді.
Пререквизиттері: Мемлекет жэне құқық
теориясы
Постреквизиттері:
Курсты оқу нэтижесінде студент тиіс:
құқықтык талдау эдіснамасын
меңгеруге бағытталған теориялық білім
жүйесін меңгеру

3 Пэннің шифры: АҚҒМ 5309
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ргоЫетз оГ сгітіпаі 1а\у, сопзісіег
іһезе ргоЫетз іп Іһе есіисаііопаі
ргосезз.

Сосіе оҒіһе сіізсірііпе: МЬА 5205
И ате оГ Іһе (іізсірііпе:
МеІһоёоІоёУ оГ Іедаі апаіузіз
ВгіеГ ёезсгірііоп оГ Іһе ёізсірііпе:
8Шс1уіп§ Іһе соигзе “Ме1һоёо1о§у
оі' Ье§а1 Апаіузіз” ргоуіёез ап
оррогШпіІу Іо зіиёу Іһе
теіһоёоіо^у оПе§а1 апаіузіз апё
іһе теІһосіо1о§у іЪг ргерагіп§ а
таз1;ег'8 іһезіз.
Пререквизиты: Теория государства и Ргегедиізііез: Тһеогу оҒ 8іа1е апсі
Ьа\ү
права

Шифр дисциплины: МРА5205
Наименование дисциплины:
Методология правового анализа
Краткое
описание
дисциплины:
Изучение
курса
«Методология
правового анализа» дает возможность
изучить
методологию
правового
анализа т методику подготовки
магистерской диссертацию.

Постреквизиты:
В результате изучения курса студент
должен знать: освоение системы
теоретических знаний, направленных
на овладение методикой правового
анализа

Розігециізііез:
Аз а гезиіі о£ зіиёіез о£ Іһе соигзе
зіиёепі; шизі: таз1егіп§ а зузіет оҒ
Іһеогеіісаі кпо\ҮІеё§е аітеё аі
тазіегіп^ Іһе те!һоёо1о§у оҒ 1е§а1
апаіузіз

Шифр дисциплины: 8РОТО 5309

Соёе оҒІһе ёізсірііпе: МРОЬ8
5309
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Пэн атауы: Азаматтық құқық
ғылымының қазіргі мәселелері

Наименование дисциплины:
Современные проблемы гражданскоправовой науки

Ыаше оҒ Іһе ёізсірііпе: Мосіет
ргоЫетз о£ Іһе Оагс1)ап 1е§а1
зсіепсе

Пэнге берілген қысқаша сипаттама:
азаматтық құқықтың жалпы ережелерін
түсіну, жүйенің негізгі элементтерін
білу, азаматтық құқық ғылымының
қазіргі заманғы мэселелерін білу

Краткое описание дисциплины:
представление об общих положениях
гражданского права, знать основные
элементы системы, уметь
квалифицировать Современные
проблемы гражданско-правовой науки

ВгіеҒ ёезсгірііоп оҒІһе ёізсірііпе:
ипёегз1:апёіп§ оі' Іһе §епега1
ргоуізіопз оҒ сіүіі 1а\¥, кпо\у Іһе
Ьазіс еіетепіз о£ іһе зузіет, Ье
аЫе Іо циаіііу М оёет ргоЫетз оҒ
сіуіі 1а\у зсіепсе

Пререквизиттері: Мемлекет және қүқық
теориясы, Азаматтық қүқық

Пререквизиты: Теория государства и Ргегециізііез: Тһеогу оҒ 8іа1е апё
Ьалу, Сіуіі Ьа\ү
права, Гражданское право

Постреквизиттері: Азаматтық және
азаматтық іс жүргізу қүқығын
қолданудың теориясы мен тәжірибесі

Постреквизиты: Теория и практика
применения гражданского и
гражданско-процессуального права

Розігециізііез: Тһеогу апсі ргасіісе
о£ арріісаііоп оҒ сіуіі апё сіүіі
ргосеёиге 1а\у

Курсты оқу нәтижесінде студент тиіс:

В результате изучения курса студент
должен знать: 1)Уяснение предмета
Современные проблемы
гражданскооправовой науки
как одного из разделов гражданского
права и, его места в системе
юридических наук.

Аз а гезиіі оҒ зіиёіез оҒ Іһе соигзе
зШёепі тизі:
1) Шёегз1апёіп§ Іһе зиЪіесі
Моёегп ргоЫетз оҒ сіүіі 1а\ү
зсіепсе аз опе оі' Іһе зесііопз оі'
сіүіі 1а\ү апё ііз ріасе іп Іһе зузіет
оі' 1е§а1 зсіепсез. 2) 8іиёу оҒ Іһе

1) Тақырыпты түсіну Азаматтық қүқық
ғылымының қазіргі мэселелері
азаматтық қүқық секцияларының бірі
және қүқықтық ғылымдар жүйесіндегі
орны. 2) Азаматтық қүқықтың
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қалыптасуы мен даму тарихын зерттеу.
3) құқық қолдану тәжірибесімен танысу.
4) азаматтық құқық ғылымының қазіргі
заманғы мэселелерін анықтау.
Ғылымдағы ұсынылған шешімдермен
танысу. 5) білікті қылмыстардың
әдістерін түсіну. 6) Азаматтық құқық
ғылымының қазіргі заманғы мэселелері
бойынша негіздеу жэне шешім
қабылдау дағдыларын дамыту м,
азаматтық құкық мәселелері бойынша
зерттеулер жүргізу, білім беру
процесінде осы мәселелерді қарау.

4 Пэннің шифры: ҚРӘОБМ 5310

2)Изучение истории формирования
и развития гражданского права.
3)Ознакомление с
правоприменительной практикой.
4)Выявление современных проблем
гражданско-правовой науки.
Ознакомление с предлагаемыми в
науке решениями.
5)Уяснение методики квалификации
преступлений .
6)Выработка умений обоснования и
принятия решений по современным
проблемам гражданско-правовой
науки
м, проведения научных исследований
по проблемам гражданского права,
рассмотрения указанных проблем в
образовательном процессе.
Шифр дисциплины: АР1ЮИуКК5310

һізіогу оҒ іһе іогтаііоп апё
ёеуеіортепі: оҒ сіүіі Іаш. 3)
Асциаіпіапсе шііһ 1а\ү епіогсетепі
ргасіісе. 4) ІёепіШсаІіоп оҒ тоёегп
ргоЫетз оҒ сіүіі Іаүу зсіепсе.
Асциаіпіапсе \үііҺ Іһе ргорозеё
зоіиііопз іп зсіепсе. 5)
Шёегз1апёіп§ іһе теіһоёз оҒ
циа1і1уіп§ сгітез. 6) Эеуе1орт§
Іһе зкіііз оі' зиЬзІапііаІіоп апё
ёесізіоп такіп§ оп т о ё е т
ргоЫетз оҒ сіүіі Іаш зсіепсе т ,
сопёисІіп§ гезеагсһ оп Іһе
ргоЫетз оҒ сіүі 11а\ү, Іһе
сопзіёегаііоп оҒ Іһезе ргоЫетз іп
Іһе еёисаііопаі ргосезз.

Соёе оҒ Іһе ёізсірііпе: АРУІВКК
5310
Пэн атауы: ҚР әділет органдарының
Наименование дисциплины:
Ыате оҒ Іһе ёізсірііпе: Асіиаі
басқармасының өзекті мэселелері
Актуальные проблемы управления
ргоЫетз оҒ тапа§етеп1; оі^изіісе
органами юстиции в РК
Ьоёіез іп Іһе КериЫіс оҒ
Кагакһзіап
Пэнге берілген қысқаша сипаттама: оқу- Краткое
описание
дисциплины: ВгіеҒ ёезсгірііоп о£ Іһе ёізсірііпе:
монографиялық әдебиеттерді, сондай-ақ глубокому изучению учебной и ёеер зіиёу оҒ еёисаііопаі апё

Ф КСТУ 703-14-16 Каталог элективных дисциплин.

жалпы кұқық теориясы,
конституциялық құқык жэне соған
байланысты заң ғылымдары бойынша
ғылыми мақалаларды терең зерттеу.
Сонымен бірге реттеуші көздерді, атап
айтқанда, Конституцияның,
конституциялық жэне қарапайым
заңдардың, басқа нормативтік құқықтык
актілердің ережелерін зерделеу жэне
талдау қажет.

монографической литературы, а также
научных статей по общей теории
права, конституционному праву и
смежным юридическим наукам. В то
же время немаловажным является
изучение и анализ нормативно
правовых источников, в частности
положений Конституции
страны,
конституционных и обычных законов,
иных нормативных правовых актов.

Пререквизиттері: Мемлекет жэне құқық
теориясы, Қазақстан Республикасының
конституциялық құқығы,

Пререквизиты: Теория государства и Ргегедиізііез: Тһеогу оГ 8Ше апё
Ьаш, Сопзіііиііопаі Ьа\ү оҒ Іһе
права, Конституционное право РК,
КериЫіс оҒ Кагакһзіап

Постреквизиттері: Қазіргі кезеңде
Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік басқару жэне мемлекеттік
қызмет мәселелері

Постреквизиты: Проблемы
государственного управления и
государственной службы в РК на
современном этапе

Розігедиізііез: РгоЫетз оі’риЫіс
аётіпізігаііоп апё с т і зегуісе іп
іһе КериЫіс оі' Кахакһзіап аі Іһе
ргезепі з1а§е

Курсты оқу нэтижесінде студент тиіс:
эділет органдарының саласындағы
құқықтық жэне мемлекеттік
құбылыстарды салыстырмалы талдау
дағдыларын қалыптастыру;

В результате изучения курса студент
должен знать: привитие навыков
сравнительного анализа правовых и
государственных явлений в сфере
органов юстиции; привитие

Аз а гезиіі оҒ зіиёіез о£ Іһе соигзе
зіиёепі тизі: Іпз1і11іп§ Іһе зкіііз о£
а сотрагаііуе апаіузіз оҒ 1е§а1 апё
зіаіе рһепотепа іп Іһе зрһеге оі'
3изіісе Ъоёіез; іпсиісаііоп іп

Ф КСТУ 703-14-16 Каталог элективных дисциплин.

топо^гарЫс Ніегаіиге, аз \уе11 аз
зсіепіійс аііісіез оп іһе §епега1
Іһеогу о£ 1а\у, сопзіішііопаі 1а\у апсі
геіаіеё 1е§а1 зсіепсез. Аі Іһе зате
Ііте, іі із ітроііапі Іо зйіёу апё
апаіуге ге^иіаіогу зоигсез, іп
раііісиіаг, Іһе ргоуізіопз оҒ іһе
сошШу'з Сопзіішііоп,
сопзіііиііопаі апсі огёіпагу 1а\уз,
апё оіһег ге§и1аІогу 1е§а1 асіз.

мемлекеттік-құқықтық ойлау
магистранттарына тарту

1 Пэннің шифры: ҚФ 5204
Пэн атауы: Құқық философиясы
Пэнге берілген қысқаша сипаттама:
адамзаттың мәдени дамуының негізгі
идеялары идеясы, элемнің қазіргі
заманғы гылыми бейнесін біледі,
өткеннің көрнекті ойшылдарының
шыгармашылық мұрасына қосылады.
Философияны зерделеу, адамзаттың
зияткерлік тэжірибесімен танысу
адамның рухани дамуына үлес қосады,
оны адам ретінде қалыптастырады,
қабілетті жан-жақты дамыған маман
ретінде.

Пререквизиттері: Мемлекет жэне құқық
теориясы, философия

магистрантам государственно
правового мышления.

Траектория 2
Шифр дисциплины: ҒІ1Р5204
Наименование дисциплины:
Философия права
Краткое
описание
дисциплины:
представление об основных идеях
культурного развития человечества,
получает знания о современной
научной картине мира, приобщается к
творческому наследию выдающихся
мыслителей
прошлого.
Изучение
философии,
знакомство
с
интеллектуальным
опытом
человечества способствует духовному
развитию человека, формирует его как
личность,
как
дееспособного
всесторонне развитого специалиста.

ипёег^гаёиаіез оҒ 8Іа1;е-1е§а1
1һіпкіп§

Сойе оҒіһе сіізсірііпе: РЬ 5204
Ш т е оҒ Іһе сіізсірііпе: Рһііозорһу
оҒЬа\ү
ВгіеҒ ёезсгірііоп о£ Іһе сіізсірііпе:
Іһе іёеа оҒ Іһе Ьазіс іёеаз оі' Іһе
сиііигаі с1еуе1ортеп1 оі'тапкіпсі,
гесеіуез кпо\ҮІесі§е оГ Іһе тосіет
зсіепіійс рісіиге оҒ Іһе \үогМ, іоіпз
іһе сгеаііуе һегііа§е оі' рготіпепі
іһткегз оҒ Іһе разі. Тһе зіисіу оі"
рһііозорһу, Ғатіііагііу \үііҺ Іһе
іпіеііесіиаі ехрегіепсе оі' тапкіпсі
сопІгіЬиІез іо Іһе зрігііиаі
сІеуеІортеШ оҒ тап, Гогтз һ іт аз а
регзоп, аз а сараЫе
сотргеһепзіуеіу сіеұеіореё
зресіаіізі.

Пререквизиты: Теория государства и Ргегецшзкез: Тһеогу оҒ 8Ше апё
права, Философия
Ьалү, Рһііозорһу
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Постреквизиттері: Қазіргі кезеңде
Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік басқару жэне мемлекеттік
қызмет мәселелері
Криминалдық экстремизмнің
қылмыстық заңдылықтары және
криминологиялық аспектілері, қарсы
түру мәселелері
Дауыс беру және сайлау процесі
Есірткі бизнесіне қарсы қылмыстық
құқық

Курсты оқу нэтижесінде студент тиіс:
философиялық ойлау ерекшеліктерін
түсіну, жалпыландыру дағдыларын
игеру, логикалық тұжырымдау
қабілеттілігін меңгеру, пікірталаста
өздерінің позицияларын дэлелдеу,
пікірталас жүргізу;
- әмбебап жэне ресейлік мэдени-тарихи
үдерістің контексінде әлемдік жэне
ұлттық философияның негізгі
кезеңдерінің мазмүны туралы түрақты
идеяларды қалыптастыру;

Постреквизиты: Проблемы
государственного управления и
государственной службы в РК на
современном этапе
Виды криминального экстремизма
уголовно-правовые и
криминологические аспекты,
проблемы противодействия
Избирательное право и избирательный
процесс
Уголовно-правовая борьба с
незаконным оборотом наркотических
средств
В результате изучения курса студент
должен знать: - выработке понимания
особенностей философского
мышления, освоению навыков
обобщения, умению логично
формулировать, излагать,
аргументировано отстаивать свою
позицию в дискуссии, вести полемику;
- формированию устойчивых
представлений о содержании
основных этапов развития мировой и
отечественной философии в контексте
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Розігедиізііез: РгоЫетз оі' риЫіс
асітіпізігаііоп апё с іү іі зегуісе іп
іһе КериЫіс оҒ Кагакһзіап аі іһе
ргезепі; з1а§е
Турез оҒ сгітіпаі ехігетізт
сгітіпаі 1а\¥ апё сгітіпо1о§іса1
азресіз, Іһе ргоЫетз оі' соипі:егіп§
8ийга§е апё еіесіогаі ргосезз
Сгітіпаі 1а\ү й§һ1 а§аіпзІ ёги§
ІгаШскіп§

Аз а гезиіі оҒ зіиёіез оҒ Іһе соигзе
зіиёепі тизі: - Іо ёеуеіор ап
ипёегз1апёіп§ оҒ Іһе іеаіигез оі'
рһііозорһісаі 1һіпкіп§, тазіегіп§
іһе зкіііз о£ ^епегаіігаііоп, Іһе
аЪіІіІу іо 1о§іса11у іогтиіаіе,
ргезепі, геазопаЫу ёе Гепё Іһеіг
розіііоп іп Іһе ёеЪаІе, Іо ёеЬаІе;
- іЪгтаІіоп оі' зизІаіпаЫе іёеаз
аЬоиІ Іһе сопіепі оҒіһе таіп зіа^ез
оҒ Іһе ёеуеіортепі; оҒ \уог1ё апё
паііопаі рһііозорһу іп Іһе сопіехі

- философиялық жэне ғылыми
мектептер мен бағыттардағы адам
өмірінің философиялық мәселелерін,
элемді білуді, мәдениет құндылықтарын
жэне идеалдарын білу; - қоғамның,
мемлекеттің, элеуметтік
институттардың және адамның
дамуының жэне жұмыс істеуінің
мэселелерін зерттеу үшін жалпы
ғылыми әдіснаманы дербес пайдалану
дағдыларын игеру.

общечеловеческого и российского
культурно-исторического процесса;
- освоению современных знаний о
философских проблемах
человеческого бытия, познания мира,
ценностей и идеалов культуры в
условиях многообразия философских
и научных школ и направлений;
- овладению навыками
самостоятельного использования
общенаучной методологии
исследования проблем развития и
функционирования общества,
государства, социальных институтов и
человеческой личности.

оГІһе шііуегзаі апсІ Яшзіап сиііигаі
апё һізіогісаі ргосезз; - Іһе
ёеуеіортепі оҒ тоёегп кпо\УІеё§е
оі' Іһе рһііозорһісаі ргоЫетз оҒ
һитап ехізіепсе, кпо\у1её§е оҒ Іһе
шогіё, уаіиез апё іёеаіз оі' сиііиге
іп а уагіеіу оҒ рһііозорһісаі апё
зсіепііҒіс зсһооіз апё ёігесііопз;
- тазіегіпд, Іһе зкіііз оіГіпёерепёепі:
изе о£ Іһе §епега1 зсіепіійс
теІһоёо1о§у і'ог зШёуіп§ Іһе
ргоЫетз оҒ Іһе ёеуеіортепі; апё
йдпсІіопіп§ оҒ зосіеіу, Іһе зіаіе,
зосіаі іпзіііиііопз апё іһе һитап
регзоп.

2 Пэннің шифры: ҚЕӘ5205
Пэн атауы: Құқықтық талдау
эдіснамасы
Пэнге берілген қысқаша сипаттама:
«Құқыктық талдау әдіснамасы» курсын
оқып үйрену қүқықтық талдау
әдіснамасы мен магистрлік диссертация
дайындау әдістемесін зерттеуге
мүмкіндік береді.

Шифр дисциплины: МРА5205
Наименование дисциплины:
Методология правового анализа
Краткое
описание
дисциплины:
Изучение
курса
«Методология
правового анализа» дает возможность
изучить
методологию
правового
анализа т методику подготовки
магистерской диссертацию.

Соёе оі'іһе ёізсірііпе: МЬА 5205
Ыате оҒ іһе ёізсірііпе:
Ме1һоёо1о§у оҒ 1е§а1 апаіузіз
ВгіеҒ ёезсгірііоп оҒІһе ёізсірііпе:
8іиёуіп§ Іһе соигзе “МеІһоёо1о§у
оҒЬе§а1 Апаіузіз” ргоуіёез ап
оррогіипііу Іо зіиёу Іһе
теІһоёо1о§у оГ 1е§а1 апаіузіз апё
Іһе те!һоёо1о§у &г ргерагіп§ а
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Пререквизиттері: Мемлекет жэне құқық
теориясы
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тазіег'» Іһезіз.
Пререквизиты: Теория государства и Ргегециізііез: Тһеогу оі’ 8іа1е апсі
права
Ьа\ү

Постреквизиттері:
Курсты оқу нэтижесінде студент тиіс:
құқықтық талдау эдіснамасын
меңгеруге бағытталған теориялық білім
жүйесін меңгеру

Постреквизиты:
В результате изучения курса студент
должен знать: освоение системы
теоретических знаний, направленных
на овладение методикой правового
анализа

Розігеяиізііез:
Аз а гезиіі оҒ зіиёіез оҒ Іһе соигзе
зйдёепі тизі: тазіегіп^ а зузіет о£
іһеогеіісаі кпо\¥Іеё§е аітеё аі
тазіегіпз, Іһе теІһоёо1о§у оҒ 1е§а1
апаіузіз

Пэннің шифры: ЖП 5309
Пэн атауы: Жазалау практикасы

Шифр дисциплины: Р№\[ 5309
Наименование дисциплины: Практика
назначения наказаний
Краткое
описание
дисциплины:
представление об исполнении всех
видов наказании

Соёе оҒІһе ёізсірііпе: РипР 5309
К ате оҒ іһе ёізсірііпе: Рипізһтепі;
ргасіісе
ВгіеҒ ёезсгірііоп оҒ Іһе ёізсірііпе:
регіЪгтапсе оҒ аіі Іурез оҒ
рипізһтепі;

Пэнге берілген қысқаша сипаттама:
жазаның барлық түрлерін орындау

Пререквизиттері: Мемлекет және құқық
теориясы, Қүқық философиясы,
Қылмыстық қүқық

Пререквизиты: Теория государства и Ргегециізііез: Тһеогу оҒ 8іа1е апё
права, Философия права, Уголовное Ьа\ү, Ье§а1 Рһііозорһу, Сгішіпаі
право
Ьа\ү

Постреквизиттері: Әкімшілік қүқық
бүзушылық туралы іс жүргізу
Қазіргі кезеңде адам қүқықтарын қорғау
тетіктері жэне Қазақстан

Постреквизиты: Производство по
делам об административных
правонарушениях
Механизмы защиты прав человека и
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Розйэдиізііез: Ргосееёіп§з оп
аётіпізігаііуе оіТепзез
Месһапізтз Ғог Іһе ргоіесііоп оҒ
һитап гі§һ1з апё а сііігеп оҒ іһе

Республикасыньщ азаматы
Азаматтық жэне азаматтық іс жүргізу
заңнамасының құқық қолдану
практикасының өзекті мэселелері

гражданина РК на современном этапе
Актуальные проблемы
правоприминительной практики
гражданского и гражданскопроцессуального законодательства

ЯериЫіс оҒКагакһзІап аі Іһе
ргезепі з1а§е
Асіиаі ргоЫетз оҒ 1а\ү епіогсетепі
ргасіісе оҒ сіуіі апсі сіуіі ргосеёиге
1е§із1а1;іоп

Курсты оқу нәтижесінде студент тиіс:
құқықтық жэне мемлекеттік
құбылыстарды салыстырмалы талдау
дағдыларын үйрету
- мемлекетті к-кұқыктық ойлау
магистранттарына енгізу.

В результате изучения курса студент
должен знать: привитие навыков
сравнительного анализа правовых и
государственных явлений
- привитие магистрантам
государственно-правового мышления.

Аз а гезиіі оҒ зіисііез о£ Іһе соигзе
зіисіепі шиз!: іпсиісаііоп оҒ зкіііз оҒ
сотрагаііуе апаіузіз оҒ 1е§а1 апсі
зіаіе рһепотепа
- іпсиІсаПоп іп ипёег^гаёиаіез оҒ
8ІаІе-1е§а11һіпкіп§.

4 Пэннің шифры: АІЖЗҚ 5310
Пэн атауы: Азаматтық жэне азаматтық
іс жүргізу заңнамасының қүқық қолдану
практикасының өзекті мәселелері

Шифр дисциплины: АРРР 5310
Наименование дисциплины:
Актуальные проблемы
правоприменительной практики
гражданского и гражданскопроцессуального законодательства
Краткое
описание
дисциплины:
теория и практика применения
гражданского
процессуального
законодательства;
- правовое положение юридических
лиц;
- правовые вопросы регулирования

Соёе оҒіһе ёізсірііпе: АРЬЕ 5310
Ыате оҒ Іһе ёізсірііпе: Асіиаі
ргоЫетз оҒ 1а\ү епіогсетепі
ргасіісе оҒ сіүіі апё сіүіі ргосеёиге
1е§із1аІіоп

Пэнге берілген қысқаша сипаттама:
азаматтық іс жүргізу қүқығының
теориясы мен практикасы;
- заңды түлғалардың қүқықтық
жағдайы;
- бизнесті реттеудің қүқықтық
мәселелері;
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ВгіеҒ ёезсгірііоп оҒ Іһе ёізсірііпе:
Іһеогу апё ргасіісе о£ арріісаііоп оі'
сіүіі ргосеёигаі 1а\ү;
- 1е§а1 зіаіиз оҒ 1е§а1 епйііез;
- 1е§а1 іззиез оҒЬизіпезз ге§и1аІіоп;
- РгоЫетз оҒ ёеуеіортепі оҒ ІаЬог
Іаш іп а тагкеі есопоту;

- нарықтық экономикадағы еңбек
құқығы дамуының мәселелері;
- элеуметтік қамсыздандыру туралы
заңның өзекті мэселелері;
- Қазақстан Республикасында азаматтық
іс жүргізу заңнамасын дамыту.

- сштеп! іззиез о£ зосіаі зесигііу
1а\ү;
- ёеуеіортепі: о£ с іу іі ргосесіигаі
1е§І8ІаІіоп іп Іһе КериЫіс оҒ
Кагакһзіап.

Пререквизиттері: Мемлекет және кұқық
теориясы, Қүқықтық философия,
Азаматтық құқық, Азаматтық іс жүргізу
құқығы

предпринимательства;
- проблемы развития трудового права
в условиях рыночной экономики;
актуальные
вопросы
права
социального
обеспечения;
развитие
гражданского
процессуального законодательства в
Республике Казахстан.
Пререквизиты: Теория государства и
права, Философия права, Гражданское
право, Гражданское процессуальное
право

Постреквизиттері: Әкімшілік құкық
бүзушылық туралы іс жүргізу
Қазіргі кезеңде адам қүқықтарын қорғау
тетіктері жэне Қазақстан
Республикасының азаматы
Жазалау практикасы

Постреквизиты: Производство по
делам об административных
правонарушениях
Механизмы защиты прав человека и
гражданина РК на современном этапе
Практика назначения наказаний

Розігедиізііез: Ргосееёіп§з оп
асітіпізігаііуе ойепзез
Месһапізтз &г іһе ргоіесііоп оі'
һитап гі§һ1з апё а сііігеп о£ Іһе
КериЫіс оГКахакһзІап аі Іһе
ргезепі з1а§е
Рипізһтепі; ргасіісе

Курсты оқу нәтижесінде студент тиіс:
осы курстың мемлекеттік стандартына
сэйкес осындай мекемелердің
магистранттарын меңгеру: азаматтық
қүқық пәнін анықтаудың теориялық

В результате изучения курса студент
должен знать: освоении
магистрантами предусмотренных
государственным стандартом по
данному курсу таких институтов как:

Аз а гезиіі оҒ зіиёіез оҒ Іһе соигзе
зіиёепі тизі: таз1егіп§ Ьу
ипёег^гаёиаіез оі' зисһ іпзіііиііопз
аз зііриіаіеё Ьу Іһе зіаіе зіапёагё
£ог Іһіз соигзе: Іһеогеіісаі ргоЫетз
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Ргегецшзііез: Тһеогу оҒ 8іа1е апё
Ьалу, Ье§а1 Рһііозорһу, Сіуіі Ьа\у,
Сіүіі Ргосесіиге Ьаш

мәселелері, азаматтық құқықтық реттеу
әдісі; азаматтық құқық; азаматтыққұқықтық қатынастар; азаматтыққұқықтық тұлға; азаматтық құқық
субъектілері; азаматтық құқық
саласындағы заңды тұлға санаты;
азаматтардың жэне заңды тұлғалардың
заңды тұлға-корреляциясының
мэселелері; мемлекет азаматтық
қүқықтық қатынастардың субъектісі
жэне оның жауапкершілігі мәселелері;
Қазақстан Республикасының заңнамасы
бойынша кәсіпкерлікті анықтау
мэселелері; мемлекеттік кәсіпкерлікті
құқықтық реттеу мэселелері; азаматтық
құқық объектілерінің құқықтық режимі;
жылжымайтын мүліктің құқықтық
режимінің мэселелері; Материалдық
емес тауарларды азаматтық құқықтар
объектілері ретінде қорғау мэселелері;
азаматтық қүқықтарды іске асыру мен
қорғаудың теориялық мэселелері;
азаматтық құқықты дамытудың қазіргі
кезеңінде мэмілені ұйымдастыру;
кэсіпкерлік (сауда) мәмілесін анықтау
мәселелері; мүліктік қатынастарды және

теоретические проблемы определения
предмета гражданского права, метода
гражданско-правового регулирования;
гражданское законодательство;
гражданские правоотношения;
гражданская правосубъектность;
субъекты гражданских прав;
категория юридического лица в
гражданском праве; проблемы
соотношения правосубъектности
граждан и юридических лиц;
государство как субъект гражданскоправовых отношений и проблемы его
ответственности; проблемы
определения предпринимательства по
законодательству Республики
Казахстан; проблемы правового
регулирования государственного
предпринимательства; правовой
режим объектов гражданских прав;
проблемы правового режима
недвижимости; проблемы защиты
нематериальных благ как объектов
гражданских прав; теоретические
проблемы осуществления и защиты
гражданских прав; институт сделки на
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о£ёеІегтіпіп§ іһе зиЪ^ес* оҒсіүіі
1а\ү, Іһе шеіһоё оҒ с іуіі 1а\у
ге§и1аІіоп; с іү іі Іаш; с іү іі 1а\у
геіаііопз; с іу іі 1е§а1 регзопаіііу;
зиЬіесІз оҒ сіүіі гі§Һ і з ; саІе§огу оҒ
1е§а1 епіііу іп сіу іі 1а\у; ргоЫетз оі'
соггеіаііоп оҒ 1е§а1 регзопаіііу оісііігепз апсі 1е§а1 епііііез; Іһе зіаіе
аз а зиЬіесІ оҒ с іу іі Іалу геіаііопз
апё Іһе ргоЫетз о£ ііз
гезропзіЬШіу; ргоЫетз оҒ с1еҒтіп§
епігергепеигзһір ипёег Іһе
1е§ізІаІіоп оҒ Іһе КериЫіс оҒ
Кагакһзіап; ргоЫетз оҒ 1е§а1
ге§и1аІіоп оҒ зіаіе епігергепеигзһір;
1е§а1 ге§іте оҒ с іү іі гі^һіз оһіесіз;
ргоЫетз оҒ Іһе 1е§а1 ге§іте оҒ геаі
езіаіе; ргоЫетз оҒ ргоІесІіп§
іпІап§іЫе §оо<1з аз оЬ]есІз оГ с іү іі
гі§һ1з; іһеогеіісаі ргоЫетз оҒ
ехегсізіп§ апсі ргоІесІіп§ с іү іі
гі§һіз; іпзіііиііоп о!-Іһе Ігапзасііоп
аі Іһе ргезепі зІа§е оҒ ёеуеіортепі
оҒ с іү іі Іаш; ргоЫетз оҒ ёеГтіп§ ап
епігергепешіаі (Ігасіе) Ігапзасііоп;
ргоЫетз оҒ 1е§а1 ге§и1а1іоп оҒ

}

өзге де мүліктік қатынастарды
құқықтық реттеу мәселелері; меншік
мәселелері

(

современном этапе развития
гражданского права; проблемы
определения предпринимательской
(торговой) сделки; проблемы
правового регулирования отношений
собственности и иных вещных
отношений; вопросы осуществления
права собственности______________
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ргореііу геіаііопз апсі оіһег
ргорегіу геіаііопз; о\упегзһір іззиез

