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«6М030100-Құқықтану» мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамызындағы №1080 қаулысымен 

бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартына (ЖООКББМЖМС), Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген (02.06.2014 жылғы өзгерістер және 

толықтыруларымен) Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың 

ЕРЕЖЕСІНЕ және 16.08.2013 жылғы №343 ҚР БжҒМ бұйрығымен бекітілген «6М030100-

Құқықтану» мамандығының типтік оқу жоспарына сәйкес дайындалған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

«6М030100-Құқықтану»  
мамандығының модульдік білім беру бағдарламасы  

 

Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша теориялық оқытудың кредит саны – 42  

Бейіндік бағыт бойынша теориялық оқытудың кредит саны – 18 

  

1 Білім беру бағдарламасының паспорты  

1.1 Академиялық дәреже 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 

1.2.1 Кәсіби қызметінің түрлері және саласы  

1.2.2 Кәсіби қызметінің нысандары 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері 

3. Негізгі құзыреттер. 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны 

5. Модульдерді сипаттауға арналған формулярлар 

6. Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер көлемін 

көрсететін жинақ кесте. 

 

 

  



 

 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу 

жоспарларының тізбесіне 277-қосымша 

 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ 

6М030100-Құқықтану мамандығы  

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Оқу мерзімі: 2 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6М030100 – «Құқықтану» мамандығы бойынша заң 

ғылымдарының магистрі  

Пәндер 

циклі 

Пәннің 

коды Пәннің атауы 

Кредитте

р 

саны 

Семе

стр 

Бақы-лау 

 түрі 

БП Базалық пәндер 20   

МК Міндетті компонент 8   

 GTF 

5201 
Ғылым тарихы мен философиясы 2 1 емтихан 

ShT 5202 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 

Ped 5203 Педагогика  2 2 емтихан 

Psi 5204 Психология 2 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 12   

КП Кәсіптік пәндер 22   

МК Міндетті компонент 2   

 KTM5301 
Құқықтық талдаудың 

методологиясы 
2 2 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 20   

 Теориялық оқытудың барлығы 42   

ОҚТ Оқытудың қосымша түрлері 13- кем емес  

ППЗ Практика (педагогикалық, зерттеу) 6
*
- кем 

емес 

 
есеп беру 

МҒЗЖ Магистрлік  диссертацияны орындауды қоса 

есептегендегі магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы  

7- кем 

емес 

 

есеп беру 

ҚА Қорытынды аттестаттау 4   

КЕ Кешенді емтихан 1 4  

МДРжҚ Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 

3 4  

 БАРЛЫҒЫ 59- кем емес  

Е с к е р т у–*Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығына кірмейді. 

Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады. 

 

 

 

 

ҮЛГІЛІК ОҚУ ЖОСПАРЫ  

 

6М030100-Құқықтану мамандығы  

 (бейінді бағыт) 

Оқу мерзімі: 1 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6М030100 – «Құқықтану» мамандығы бойынша құқық магистрі  

 



 

 

Пәндер 

циклі 

Пәннің 

коды Пәннің атауы 

Кредитте

р 

саны 

Семе

стр 

Бақы-лау 

түрі 

БП Базалық пәндер 8   

МК Міндетті компонент 5   

 ShT5201 Шетел тілі (кәсіби) 2 1 емтихан 

Men5202 Менеджмент 1 1 емтихан 

Psi5203 Психология 2 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 3   

КП Кәсіптік пәндер 10   

МК Міндетті компонент 1   

 KTM5301 
Құқықтық талдаудың 

методолгиясы 
1 1 емтихан 

ТК Таңдауы бойынша компонент 9   

 Теориялық оқытудың барлығы 18   

ОҚТ Оқытудың қосымша түрлері 6-кем емес  

ПӨ 
Практика (өндірістік) 2

*
-кем 

емес 
 есеп беру 

МТЗЖ 

Магистрлік  диссертацияны орындауды қоса 

есептегендегі магистранттың тәжірибелік-

зерттеу жұмысы  

4-кем 

емес 
 есеп беру 

ҚА Қорытынды аттестаттау 4   

КЕ Кешенді емтихан 1 2  

МДРжҚ Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және 

қорғау 
3 2  

 БАРЛЫҒЫ  28-кем емес  

Е с к е р т у–*Практикаға бөлінетін кредиттер саны жалпы еңбек сыйымдылығына кірмейді. 

Қажет болған жағдайда ЖОО практикаға бөлінетін кредиттердің санын көбейте алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Білім беру бағдарламасының паспорты  

1.1 Академиялық дәрежесі 

Магистратурада «6М030100-Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша кадрлар 

екі бағытпен дайындалады: ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша (оқу мерзімі 2 жыл) және 

бейіндік бағыт бойынша (оқу мерзімі 1 жыл).  

Магистратураны ғылыми-педагогикалық бағытпен оқыған бітірушіге «6М030100-

Құқықтану»  мамандығы бойынша заң ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесі 

беріледі.  

Магистратураны бейіндік бағытпен оқыған бітірушіге «6М030100-Құқықтану»  

мамандығы бойынша құқық магистрі академиялық дәрежесі беріледі.  

 

1.2 Бітірушінің квалификациялық сипаттамасы 



 

 

 

1.2.1Кәсіби қызметтің түрлері және саласы 

«6М030100-Құқықтану» мамандығы бойынша магистрлер:  

- бейіндік бағытта:  әкімшілік басқару, сараптық-кеңес беру, заңды, ұйымдық басқару 

қызметтерін жүзеге асыра алады; 

- ғылыми-педагогикалық бағытта: білім беру, ғылыми-зерттеу, әдістемелік әкімшілік- 

басқару, ұйымдық басқару қызметтерін жүзеге асыра алады.Сондай-ақ ғылыми-

педагогикалық магистратураны бітіруші түлек, бейіндік магистратураны бітіруші түлекке 

тиісті қызметтерді де атқара алады. 

 

1.2.2Кәсіби қызметтің нысандары 

Бітірушілердің кәсіби қызметтерінің нысандары болып табылады:  

- бейіндік бағытта: құқық қорғау органдары, сот органдары, әділет органдары, 

мемлекеттік органдары, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдары;  

- ғылыми-педагогикалық бағытта: жоғары және ЖОО кейінгі білім ұйымдары, 

ғылыми-зерттеу және әдістемелік ұйымдары.  

 

2 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы  

 

2.1 Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің даму Концепциясына сәйкес, негізгі 

жалпыұлттық білімнің мақсаты қоғамның, мемлекеттің және тұлғаның сапалы жоғары білім 

алу мүддесін қанағаттандыру, әр адамға оқудың мазмұнын, формасын және мерзімін таңдап 

алуға ауқымды мүмкіндіктер ұсыну болып табылады. Жаңа формациядағы кең ауқымды 

фундаменталді білімі бар, инициативті, қоғам сұранысына сай өзгеріп тұратын заң 

саласындағы және мемлекеттің құқықтық талаптарына бейімделген, командамен жұмыс істей 

алатын, құқықтану аясында керекті білімі бар маман дайындау.  

«6М030100-Құқықтану» білім беру бағдарламасының мақсаты заң саласы бойынша 

мемлекеттік, жергілікті, аймақтық, шетел мекемелеріне еңбек нарығында бәсекеге қабілетті 

мамандарды, сондай-ақ жоғары оқу орындарына, колледждерге ғылыми-педагогикалық 

кадрларды дайындау.   

  

2.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері: 

«6М030100-Құқықтану» білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

Бейіндік бағыт бойынша: 

-«Құқықтану»  бағытының даму жетістіктері мен мәселелері туралы, заңдылық 

саласында  білімі бар жоғары білікті практикалық бағыттағы мамандарды даярлау; 

 

 

- Қазақстан Республикасының сот және құқыққорғау жүйесінде қызмет жасай алатын, 

заңдық қызмет көрсету саласының жоғары білікті кәсіби мамандандырылған мамандарды 

даярлау. 

 

Ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша: 

-құқықтық ғылымның проблемалық мәселелері туралы, заңдылық,  құқыққорғау және 

құқыққолдану қызметінің, салыстырмалы құқықтану сұрақтар бойынша ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының бағдарламалары мен міндеттері бойынша заманауи білімі бар мамандар, 

білікті магистрлер-зерттеушілерді даярлау; 

- педагогикалық қызмет бағдарламасының мәселесі оқу пәндерінің бағдарламасын, 

курстар мен оқу-әдістемелік әдебиеттер құрастыруда жаңа білім игерген, зертханалық 

жұмыстар мен практикумдарды жаңалап қоятын, педагогикалық шеберлікке ие, 

аудиториялық оқу сабақтарының жекелеген түрлерін өткізуде тәжірибесі бар, зертханалық, 



 

 

практикалық білімді жаңа білімдік технологиялармен біріктіріп, компьютерлік және 

дистанционды оқу жүйесін қосып, және де ұжымдарды басқару қабілеті бар және 

студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын басқара алатын мамандарды дайындау.  

 

2.3 Білім беру бағдарламасының оқу пәндері  

«6М030100-Құқықтану» білім беру бағдарламасы 2 (екі) білім беру траекториясынан 

тұрады: 

 № 1 траектория «Мемлекеттік құқықтық басқару»  мамандандырылуы 

Магистранттар Қазақстан Республикасының конституциялық құқық теориясының өзекті 

мәселелері, әкімшілік құқық теориясының өзекті мәселелері, шет елдердің аграрлық құқығы, 

жер құқығының теориясы, ауылшаруашылық кооперативтерінің құқықтық негіздері, 

сақтандыру құқығының теорияларын оқиды. 

№ 2 траектория «Аграрлық-құқықтық» мамандандыру 

Магистранттар  аграрлық құқық ғылымының өзекті мәселелері, жер құқығының теориясы, 

Қазақстан Республикасындағы аграрлық кәсіпкерлікті құқықтық реттеудің мәселелері, 

аграрлық өндірістік кешенді құқықтық реттеудің өзекті мәселелері, Орталық Азиядағы 

трансшекаралық су ресурстарын басқаруды құқықтық реттеу, экологиялық құқықтың 

теорияларын оқиды. 

 

3 Түйінді құзіреттіліктер:  

Бейіндік магистратураны бітірушінің: 
1) түсінігі болуы тиіс: 

-құқықтың жетекші рөлі, құқық саласының қызметтік мақсаты, құқық  қолдану, құқық  

қолдану тәжірибесі, құқық жүйесінің ерекшеліктері,Қазақстан Республикасының құқықтық 

жүйесі, заң шығармашылығы, заң шығармашылық қызметі туралы; 

2) білуі қажет: 

- ақпараттық-библиографиялық істің негіздерін, ғылыми және әдебиетпен  жұмыс істеу 

дағдыларын; 

-құқықтық құжаттарды дайындау  ережелерін регламенттейтін негізгі стандартты; 

- еңбек ұжымында шешілетін психология мәселелерін; 

- қазіргі заманғы құқықтық ғылымда қолданылатын зерттеудің негізгі әдістерін; 

3) қабілеті болуы керек: 

-құқықтық құбыластарды бағалауда көзқарастық өлшемдерді тұжырымдауды; 

- кәсіптік қызметте танымның ғылыми әдістерін қолдана білуге; 

-қолданыстағы заңнаманы сауатты  талдауды; 

- процестер мен құбылыстарды зерттеудің қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы 

мен әдістерін сын-көзбен талдауға; 

- әртүрлі пәндер бойынша меңгерген білімді интеграциялауы, оларды жаңа белгісіз 

жағдайларда аналитикалық және басқарушылық мәселелерді шешуде қолдануға; 

- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлауы және шығармашылықпен 

қарауға; 

- диссертация, мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде эксперименталды-

зерттеу және аналитикалық жұмыс нәтижелерін қорытындылауға; 

-кәсіби қызметпен байланысты мақсаттар мен міндеттерді қалыптастыруды; 

-құқықтық құжаттардың барлық түрлерін: ғылыми зерттеулердің нәтижесін 

ресімдеуді(мақалалар, баяндамалар, есептер, сақтауға брілген жазбаларды); 

-ғылыми зерттеулердің, ғылыми ізденіс тұжырымдамасының және болжамның 

мақсаттары мен міндеттерін дұрыс тұжырымдауды; 

4) дағдысының болуы тиіс: 

-заңдық құжаттарды, нормативтік актілердің сараптамасын,талап арыздарды 

жасау,ғылыми мақалалрды, тезистерді жазу; 



 

 

-редакциялау менбаспаның қазіргі заманғы құралдарын тартумен қолодағы бар 

талаптарға сәйкес ресімделген есептер, рефераттар, мақалалар түрінде жасалған дербес 

ғылыми қызмет жұмысының қорытындысын жүргізу;  

- қалыпты ғылыми және кәсіптік міндеттерді шешу; 

- кәсіптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс; 

- шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық ресімдеу; 

- күнделікті кәсіптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін қажет 

білімін кеңейту және тереңдету; 

- кәсіптік қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану. 

- нақты практикалық мақсаттарды тұжырымдау мен шешу; 

- қазіргі заманғы есептеу техникасы мен қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету 

жұмыстары; 

- шет тілінің заң терминологиясын игеру; 

5) құзыреті болуы қажет: 

- мамандық бойынша зерттеу әдіснамасы саласында; 

-  білімнің үнемі жаңаруын қамтамасыз ету, кәсіптік дағдыны және біліктілікті тереңдету 

тәсілдерінде. 

-заңтану саласындағы кәсіби қызметінде. 

 

Ғылыми және педагогикалық магистратураны бітірушілердің  

1) түсінігі болуы керек: 

- қоғамдық өмірдегі ғылым және білімнің рөлі туралы; 

- ғылыми танымның дамуындағы қазіргі үрдістер туралы; 

- жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі туралы; 

- электр энергетикасы саласындағы жаңа ашылулар және болашағы мен оларды қолдану 

көлемі туралы; 

- кері байланыс принципі туралы, жалпыға бірдей және объективті заңға сай; 

- техникалық, экологиялық және әлеуметтік жағдайлар кешенінің кәсіптік мәселелерін 

шешуде және есептің маңыздылығын қоюда; 

- мамандық шеңберіндегі орындалып жатқан жұмыс жайлы отандық стандарттар туралы. 

2) білуі тиіс: 

-құқықтың жетекші рөлі, ғылыми-зерттеу жұмысы жүргізіліп отырған құқықтың саласы, 

құқық саласының ғылыми және теориялық аспектілері,құқықтың  қолданбалы 

мақсаты,құқық қолдану және заңдылық тәжірибені жетілдіру туралы; 

- ғылыми танымның әдіснамасын; 

- ғылыми қызметті ұйымдастырудың қағидаттары мен құрылымын; 

- оқыту процесінде студенттердің танымдық қызметінің психологиясын; 

- білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен 

құралдарын. 

- мамандық шеңберіндегі қолданылатын тәжірибелерді жасау мен есептеуді; 

- жоғарғы мектептердегі шешілетін психология мәселелері; 

- жоғарғы мектептердегі педагогика негіздері; 

-ғылыми және библиографиялық әдебиетті. 

3) қабілеті болуы керек: 

-құқықтық құжаттарды дайындау ережелерін регламенттейтін негізгі стандарттарды; 

-қазіргі заманғы құқықтық ғылымда қолданылатын зерттеудің негізгі әдістерін; 

- алған білімін ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды қолдану немесе өзіндік 

дамыту үшін қолдана білуі; 

- процестер мен құбылыстарды зерттеудің қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы 

мен әдістерін сын-көзбен талдай алуы; 

- құқықтық құбыластарды бағалауда көзқарастық өлшемдерді тұжырымдауды; 

- кәсіптік қызметте танымның ғылыми әдістерін қолдана білуге; 



 

 

-қолданыстағы заңнаманы сауатты  талдауды; 

- жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясынан алған білімін өз педагогикалық 

қызметінде қолдана білуі; 

- оқытудың интерактивті әдістерін қолдана білуі; 

- ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазіргі 

ақпараттық технологияларды қолданып жүргізуі; 

- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативті ойлауы және шығармашылықпен 

қарауы; 

- ғылыми зерттеулер жүргізуге және ЖОО-да арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізуді 

жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндей кәсіптік деңгейде шет тілін еркін меңгеруі; 

- кәсіби қызметпен байланысты мақсаттар мен міндеттерді қалыптастыруды; 

-құқықтық құжаттардың барлық түрлерін: ғылыми зерттеулердің нәтижесін 

ресімдеуді(мақалалар, баяндамалар, есептер, сақтауға брілген жазбаларды) және оларды озық 

үлгідегі түзетулер және басып шығару құралдарын пайдалану. 

-ғылыми зерттеулердің, ғылыми ізденіс тұжырымдамасының және болжамның 

мақсаттары мен міндеттерін дұрыс тұжырымдауды; 

  

4) дағдысының болуы тиіс: 

- ғылыми-зерттеу әрекеттері, қалыпты ғылыми мәселелерді шешу; 

- кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық қызметті 

жүзеге асыру; 

- кәсіптік пәндерді оқыту әдістемесі; 

- білім беру процесінде қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану; 

- кәсіптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс; 

- шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық тұрғыдан 

ресімдеу; 

- күнделікті кәсіптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін білімін 

кеңейту және тереңдету. 

- өз бетінше ғылыми ізденіс жүргізу, зерттеудің мақсатына түсініктеме беру және нақты 

ғылыми мәселелерді шешу; 

- электр энергетикалық жүйелері мен электрмен жабдықтау жүйелерін, сұлбалар және 

олардың қорғанысын ықшамдаудың белгілерін қолдану; 

- алынған жаңа нәтижелерді өңдеп, қорытындылар жасау;  

- қазіргі заманғы есептеу техникасы мен қолданбалы бағдарламамен қамтамасыз ету 

жұмыстары; 

- шет тілінің кәсіптік терминологиясын игеру; 

5) құзыреті болуы қажет: 

- ғылыми зерттеулердің әдіснамасы саласында; 

- жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында; 

- қазіргі білім беру технологияларына қатысты мәселелерде; 

- кәсіптік салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауда; 

- білімді үнемі жаңартуды, кәсіптік дағды мен білікті кеңейтуді қамтамасыз ету 

әдістерінде. 

- заңтану саласындағы ғылыми педагогикалық қызметінде.



 

 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны  

 

4.1 Ғылыми-педагогикалық бағыт  

 

Модульдің аталуы Компо

нент 

ж/е 

цикл 

Пән коды  Пәннің аталуы Бақылау 

формасы 

Семе

стр 

Кредит көлемі Құрастырылған құзіреттіліктер  

(оқудың нәтижелері) KZ ECTS 

Ғылыми 

коммуникация 

және менеджмент 

БП/МК GTF5201 Ғылым тарихы мен 

философиясы 

емтихан 1 2 3-3,6 Құзіретті болу керек: 

- Ғылыми мақалалар, тезистер жазуда; 

- конференцияларда, симпозиумдарда, 

дөңгелек үстелдерде, пікірталастар мен 

пікір алмасуда сөйлей білу;  

- шетел тілінде лексикографиялық 

дереккөздермен жұмыс істеу (дәстүрлі 

және on-line);  

-жобаларды басқару, интеграциялау, 

мерзімдеу, тәуекелдеу, контракттау 

процедураларында;  

- математикалық модельдеудің қазіргі 

әдістерін қолдана отырып 

технологиялық жүйеге талдау жасауда, 

өз бетінше ұйымдастыру және ғылыми 

зерттеулер жүргізуде. 

БП/МК ShT5202 Шет тілі (кәсіби) емтихан 1 2 3-3,6 

БП/ТК ZhB5205 Жобаларды басқару Кешенді 

емтихан 

1 2 3-3,6 

БП/ТК BShМ5206 Бизнес шешімдерді 

моделдеу 

1 2 3-3,6 

Барлығы модуль бойынша:  8 12-14,4  

ZhMOUU Жоғары 

мектептегі оқыту 

үдерісін 

БП/МК Psi5204 Психология Кешенді 

емтихан 

1 2 3-3,6 Құзретті болуы керек:   

-білім алушы тұлға  және білім алушы 

топтарға зерттеу жүргізудің адекватты 
БП/ТК Kon5207 Конфликтология 1 2 3-3,6 

БП/МК Ped5203 Педагогика 1 2 3-3,6 



 

 

ұйымдастыру   Педагогикалық 

практика 

Есеп 2 3 3-3,6 психодиагностикалық әдістерін 

қолдануда;  

-жоғары-психолгиялық педагогикалық 

білім берудегі мәселелерді шешуге және 

оның болашақ дамуына; 

-әр түрлі іс-әрекет және педагогикалық 

практика жағдайларында алынған 

психологиялық-педагогикалық 

білімдерді практика жүзінде қолдануда; 

-дау-дамайларды болжауға, алдын-алу 

және реттеуге, дау-дамай әкелген 

себептерді анықтауға. 

Барлығы модуль бойынша:  9 12-14,4  

Мемлекеттік 

құқықтық басқару 

 

 

 

 

КП/МК KТM5301 Құқықты талдау 

методологиясы 

Емтихан 2 2 3-3,6 Құзіретті болуы керек:   

 

 

 

 

БП/ТК MВТАМ 

5208 

Мемлекеттік басқару 

теориясының өзекті 

мәселелері 

Емтихан 2 3 4,5-5,4 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5-9   

Құқықтық 

педагогика және 

әдістеме 

 

 

БП/ТК KP5207 Құқықтық педагогика Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5-5,4  

КП/ТК MDZhA530

2 

Магистрлік 

диссертацияны 

жазудың әдістемесі 

2 2 3-3,6 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5-9  

№ 1 траектория « Мемлекеттік құқықтық басқару»  мамандандырылуы  

 

 

Әкімшілік және 

конституциялық 

құқықтың 

КП/ТК KRKKTOM 

5209 

Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқық теориясының 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5-5,4 Құзіретті болуы керек:   

 ҚР конституциялык 

құрылысының негіздерінің 



 

 

теориялық  

мәселелері 

 

 

өзекті мәселелері  

 

бектітілуі мен дамуын зерделей 

білу; 

 адам мен азаматтың құқықтық 

жағдайының негіздерінің реттелу 

жағдайын міндетті түрде білу; 

 КР-нда сайлаулардың 

ұйымдастырылуы мен 

өткізілуінің негіздерінің 

тетіктерің меңгеру; 

 Қазақстан Республикасында 

тікелей демократия 

нысандарының мәнің, олардың 

реттелу күйін заңй түрде игеру; 

 мемлекеттік реттеу және 

басқарудың негізгі нысандарын 

игеру; 

  әкімшілік мәжбүрлеу және 

әкімшілік жауаптылық 

институтының құқықтық 

регламентациясын зерттеу және 

саралай білу; 

  әкімшілік тәртіптің нормативтік-

құқықтық актілерімен жұмыс 

істеуге үйрену; 

  заңдылықты және мемлекеттік 

басқару негіздерін, қоғамдық 

тәртіп пен қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуші әдіс ретіндегі 

әкімшілік жауаптылықтың мәні 

және мағынасын білуі керек. 

 

КП/ТК AKTOM 

5302 

Әкімшілік құқық 

теориясының өзекті 

мәселелері  

 

2 3 4,5-5,4 

Барлығы модуль бойынша:  6 9-10,8  

 



 

 

 

Аграрлық 

құқықтық 

қатынастар 

 

 

КП/ТК SEAK 6305 Шет елдердің 

аграрлық құқығы 

 

Кешенді 

емтихан 

3 3 4,5-5,4 Құзіретті болуы керек: 

 

КП/ТК ZhKOM 

6306 

Жер құқығының 

теориясы 

3 3 4,5-5,4 

                                                                                     Барлығы модуль бойынша:  6 9-10,8  

 

Ауылшаруашылық 

кешенін құқықтық 

қамтамасыз ету 

 

 

КП/ТК AOKKN 

6307 

Агроөндірістік 

кешеннің құқықтық 

негіздері 

Кешенді 

емтихан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 4,5-5,4 Құзіретті болуы керек: 

-таңдалған кәсіптік қызметке қатысты 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысты 

сараптамалық әдістер мен тәсілдерді 

игеру,  

-құқықтық көмекті өкілеттік шегінде 

және кәсіби жүзеге асыру және оны 

дамыған ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар тәжірибесін енгізу. 

КП/ТК SKT6308 Сақтандыру 

құқығының теориясы 

3 

3 4,5-5,4 

                                                                                    Барлығы модуль бойынша:  6 9-10,8  

 

№ 2 траектория «Аграрлық-құқықтық» мамандандыру 

 

Аграрлық 

құқықтық заңнама 

 

 

КП/ТК AKT 5309 Аграрлық құқық 

ғылымының өзекті 

мәселелері 

Кешенді 

емтихан 

2 3 4,5-5,4 Құзіретті болуы керек: 

- 

 

КП/ТК ZhKOM 

6306 

Жер құқығының 

теориясы 

2 3 4,5-5,4 

                                                                                     Барлығы модуль бойынша:  6 9-10,8  

 

Аграрлық КП/ТК KRAKKR Қазақстан Кешенді 3 3 4,5-5,4 Құзіретті болуы керек: 



 

 

кәсіпкерлікті 

құқықтық реттеу 

 

 

M63011 Республикасындағы 

аграрлық 

кәсіпкерлікті 

құқықтық реттеудің 

мәселелері  

емтихан  

 

КП/ТК AOKKN 

6312 

Агроөндірістік 

кешеннің құқықтық 

негіздері 

3 3 4,5-5,4 

Барлығы модуль бойынша:  6 9-10,8  

 

Табиғи 

ресурстарды 

пайдаланудың 

құқықтық негіздері 

 

 

 

 

 

 

КП/ТК OATSRBK

R6313 

Орталық Азиядағы 

трансшекаралық су 

ресурстарын 

басқаруды құқықтық 

реттеу 

 

Кешенді 

емтихан 

3 3 4,5-5,4 Құзіретті болуы керек: 

- ақпаратты қабылдау барысында  

талдау, қорытындылау, мақсат қою және 

оған қол жеткізу жолдарын таңдау; 

- ауызша және жазбаша тілде дәлелді 

және анық, логикалық дұрыс,  түсінікті 

жеткізу; 

- әріптестермен ынтымақтастыққа 

(кооперацияға) дайындық барысында  

мәдени   ұстанымына; 

-біліктілікті көтеру барысында өзін –өзі 

дамытуға ұмтылу; 

- экологиялық тұрғыдан маңызды 

міндеттерді шешу барысында 

әлеуметтік, гуманитарлық және 

экономикалық ғылымдардың  

 негізгі ережелері мен әдістерін 

пайдалануға; 

- экологиялық құқық теориясы 

жүйесінде ғылыми зерттеудің 

ұйымдастыру принциптерін, 

жетістіктері мен тәсілдерін түсіну; 

-басқа да магистранттардың ғылыми 

қызметтеріндегі ара қатынасты 

нығайтуды ұйымдастыру. 

КП/ТК EKT 6314 Экологиялық 

құқықтың теориясы 

3 3 4,5-5,4 



 

 

Барлығы модуль бойынша:  6 9-10,8  

 

Барлығы теория бойынша + пед. практика:  45 66-79,2  

Зерттеу жұмысы және қорытынды аттестация 

Зерттеу жұмысы ОҚТ  МҒЗЖ 

(Магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы) 

Есеп 1-4 7 28-33,6  

 Зерттеу практикасы Есеп 2-3 3 12-14,4 

Барлығы модуль бойынша:  10 40-48  

Қорытынды 

аттестация 

ОҚТ  Кешенді емтихан Кешенді 

емтихан 

4 1 
3,2-4,5 

 

 Магистрлік 

диссертация жұмысын 

рәсімдеу және қорғау 

Диссерт

ацияны 

қорғау 

4 3 

9,6-13,5 

Барлығы модуль бойынша:  4 12,8-18  

Барлығы ЗЖ ж ҚА:  14 52,8-66  

Барлығы бағдарлама бойынша:  59 118,8-145,2  

 

4.2 Бейіндік бағыт 1 жыл 

 

Модульдің аталуы Компо

нент 

ж/е 

цикл 

Пән коды Пәннің аталуы Бақылау 

формасы 

семе

стр 

Кредит көлемі Құрастырылған құзіреттіліктер  

(оқудың нәтижелері) KZ ECTS 

Экономикалық 

және 

коммуникативті

к қарым-

қатынастар 

БП/МК ShT5202 Шет тілі (кәсіби) емтихан 1 2 3-3,6 Құзіретті болуы керек:   
-шетел тілінде лексикографиялық 

дереккөздермен жұмыс істеуде 

(дәстүрлі және on-line); 

-білім алушы тұлға  және білім алушы 

топтарға зерттеу жүргізудің адекватты 

психодиагностикалық әдістерін 

қолдануда; 

БД/МК Men5202 Менеджмент Кешенді 

емтихан 

1 1 1,5-1,8 

БП/ТК ZhB5205 Жобаларды басқару 1 3 4,5-5,4 

БД/МК Psi6204 Психология емтихан 1 2 3-3,6 



 

 

-жобаларды басқару, интеграциялау, 

мерзімдеу, тәуекелдеу, контракттау 

процедураларында; 

Барлығы модуль бойынша:  8 12-14,5  

Жария- 

құқықтық 

қатынастардың 

заңмен реттелу 

мәселелері 

 

 

КП/МК KТM 5301 Құқықты талдау 

методологиясы 

Кешенді 

емтихан 

1 1 1,5-1,8 Құзіретті болуы керек:   
 

КП/ТК KRKKTO

M 

5209 

Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқық теориясының 

өзекті мәселелері  

1 2 3-3,6 

КП/ТК MВТАМ 

5208 

Мемлекеттік басқару 

теориясының өзекті 

мәселелері 

1 2 3-3,6 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5-9  

 

№ 1 траектория «Аграрлық-құқықтық» мамандандыру 

 

Аграрлық құқық 

теориясыныңнег

іздері 

 

 

КП/ТК AKT 6303 Аграрлық құқықтың 

теориясы  

Кешенді 

емтихан 

1 3 4,5-5,4 Құзіретті болуы керек: 

 

КП/ТК ShEAK 

6305 

Шет елдердің аграрлық 

құқығы 

1 2 3-3,6 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5-9  

№ 2 траектория «Жер құқықтық қатынастары» мамандандыру 

Жер құқығы 

теориясының 

негіздері 

 

 

КП/ТК ZhKT 

6307 

Жер құқығының 

теориясы 

Кешенді 

емтихан 

1 3 4,5-5,4 Құзіретті болуы керек: 

- 

 КП/ТК ZhDShTT

S6309 

Жер дауларын шешудің 

теориясы мен 

тәжірибесі 

1 2 3-3,6 



 

 

Барлығы модуль бойынша:  5 7,5-9  

Барлығы теория бойынша:  18 27-32,5  

Зерттеу жұмысы және қорытынды аттестация 

Зерттеу 

жұмысы 

ОҚТ  МЭЗЖ (Магистранттың 

экспериментальді-

зерттеу жұмысы) 

магистрлік 

диссертацияны жазуды 

қосқанда  

Есеп 1-2 4 16-19,2  

 Өндірістік  практика Есеп 2 2 5-6 

Барлығы модуль бойынша:  6 21-25,2  

Қорытынды 

аттестация 

ОҚТ  Кешенді емтихан Кешенді 

емтихан 

2 1 
3,2-4,5 

 

 Магистрлік диссертация 

жұмысын рәсімдеу және 

қорғау 

Диссерт

ацияны 

қорғау 

2 3 

9,6-13,5 

Барлығы модуль бойынша:  4 12,8-18  

Барлығы ЗЖжҚА  10 33,8-43,2  

Барлығы бағдарлама бойынша:  28 60,8-75,7  

 

 



 

 

5 Модульді сипаттау формуляры  

 

5.1 Ғылыми-педагогикалық бағыт 

 

Модуль 1. Ғылыми коммуникация және менеджмент 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Ғылыми коммуникация және менеджмент. 

(GTF5201Ғылым тарихы мен философиясы, 

ShT5202Шет тілі (кәсіби),  ZhB5205Жобаларды 

басқару, BShМ5206Бизнес шешімдерді моделдеу) 

2 Модульге жауапты Керимова У.К., э.ғ.д., профессор, Ахметов К.А., т.ғ.к., 

профессор, Заурбекова Л.Р., ф.ғ.к., қауым. профессор, 

Таутенбаева А., п.ғ.к., қауым. профессор  

3 Модуль типі БП/МК, БП/МК, БП/ТК, БП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 8 

6 Кредит саны 8/(2/2/2/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Философия, әлеуметтану, экономикалық теорияның 

негіздері, информатика  

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МҒЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Ғылым тарихы мен философиясы. Ғылым тарихы 

мен философиясы пәні. Ғылымның көзқарастық 

негіздемелері. Ғылымның қызметтері. Ғылымның 

пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта 

ғасырдағы және Қайта өркендеу дәуіріндегі ғылым. 

Жаңа Еуропалық ғылым – ғылым дамуының 

классикалық кезеңі. Ғылым дамуының классикалық 

емес және постклассикалық емес кезеңінің 

концепциялары және бағыттары. Ғылыми танымның 

құрылымы мен деңгейлері. Ғылымның мамандық 

ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен 

нормалары. Ғылымның философиялық негіздемелері 

және дүниенің ғылыми бейнесі. Ғылыми дәстүрлер  

және ғылыми революциялар. Жаратылыстану 

ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен 

философиясы. Әлеуметтік және гуманитарлық 

ғылымдардың тарихы мен философиясы. Заманауи 

жаһандық өркениет дамуының философиялық 

мәселелері.      

Шет тілі (кәсіби). Кіріспе. Оқыту принциптері. 

Оқытудың заманауи әдістері. Шетел тілін меңгеру 

деңгейіне қойылатын талаптар: оқу, жазу, тыңдау, 

сөйлеуТілдік оқу материалының сипаты: фонетика, 

лексика және сөзжасам, грамматика. 

Жобаларды басқару.Жобаларды басқарудың 

теориялық негіздері. «Жоба» түсінігі. Жобалардың 

жіктелуі және жобаға қатысушылар. Басқару қызметі 

және құрылымы. Жобаны басқарудың ерекшеліктері. 



 

 

Басқару шешімдерін қабылдау және іске асыру. 

Жобаның табыстылығы критерийлері. Жобаның 

өмірлік циклы. Жобалауға бейімделген қызметті 

басқару. Жобадағы иерархия. Жобаны жоспарлау. 

Жобаны іске асыру, мониторинг және бақылау. Жобаны 

аяқтау. Жобаның интеграциясы мен мазмұнын басқару. 

Жобаның мерзімі мен құнын басқару. Жобаның 

сапасын басқару. Адам ресурстарын басқару. Жобаның 

коммуникацияларын басқару. Жобаның тәуекелдерін 

басқару. Басқару үдерістерінің тобы. Кәсіпорынның 

қызметіне жобалық басқаруды енгізу. 

Бизнес шешімдерді моделдеу. Шешім қабылдау 

процесінің, математикалық моделін құру, шешу, 

сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер 

көмегімен талдау жүргізуге үлкен көңіл бөлінеді. 

Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және 

қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау 

теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік 

есептерді компьютерде шешу алгоритмдері 

қарастырылады. Өз бетінше шығаруға мысалдар мен 

есептер ұсынылады. 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуікерек: 
- ғылымның қызмет ету табиғатын, құрылымын, 

ұйымдастыру принциптері; 

- шетел тіліндегі сәйкес мамандығының жалпы 

ғылыми терминологиясын және терминологиялық 

астарын; халықаралық ынтымақтастық шеңберіндегі 

іскерлік хат жазысудың негіздерін;  

- жоларды басқару стандарттарын, PMBOK 

стандарты ретінде қалыптастырылған PMI 

әдіснамасын; IW URM (Unique Reliable Method) 

әдіснамасын; 

- әрекеттерді зерттеу модельдерін және әдістерін 

қолдану арқылы жобалау методологиясын, оның 

ішінде аграрлық өндірісті модельдеу, агринженерлік 

және экономикалық факторлар кешенін ескере отырып, 

агринженерлік қызметтердің өндірістік параметрлерін 

оңтайластыратын математикалық модельдер даярлау, 

сызықтық және бүтін сандық программалау 

есептерінің модельдерін даярлау, сонымен қатар 

кәсіпорындарды оңтайлы орналастыру және кішігірім 

ауыл шаруашылық кәсіпорындарында 

агротехникаларды оңтайлы қолдану әдіс-тәсілдерін. 

Қабілеті болуы керек: 
- ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең 

кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді 

тұжырымдауды және шешуді;  

- таңдаған мамандығы бойынша түпнұсқа әдебиетті 

еркін оқып, аударып, алынған ақпаратты өңдеуге, 

бағалауға;  

- жобаның ортасын анықтауды; жобаны құруды; жобаға 



 

 

лайықты құжаттар мен технологияларды пайдалануды; 

- кәсіптік іс-әрекеттерінде жаратылыстану 

пәндерінің негізгі заңдарын пайдалана алуға, 

математикалық талдау және модельдеу  әдістерін 

қолдана алуға, аграрлық жүйеде теориялық 

жәнеэксперименталдық зерттеулер жүргізе алуға. 

Дағдысы болу керек: 
- сәйкес бағыттағы фундаменталді  білімді қажет 

ететін ғылыми-педагогикалық іс-әрекетті және өз 

бетінше ғылыми-зерттеулерді жүргізе алуға; 

- монолог, диалог/полилог түрлерінде (баяндама, 

хабарлама, пікірталас, дебат, жарыссөз, ғылыми 

пікірсайыс, «дөңгелек үстел» сұхбаттары) мамандығы 

бойынша ауызша қарым-қатынас жасау; 

- жоба талаптарын анықтауды; мақсаттарды 

белгілеуді; жобаны басқарудың бағдармалық 

жабдықтауын; 

- аграрлық жүйеде математикалық әдісттермен 

модельдеуді, жабықтарды оңтайлы жүктеуді, 

технологиялық процестерді оңтайлауды және жаппай 

қызмет көрсету теорисын, ақпараттарды сақтау, қайта 

өңдеу әдістерін, тәсілдерін және  жинапалу құралдарын,  

ақпараттарды басқару құралы ретінде компьютермен 

жұмыс жасауды. 

Құзіретті болуы керек: 
- Ғылыми мақалалар, тезистер жазуда; 

- конференцияларда,симпозиумдарда, дөңгелек 

үстелдерде, пікірталастар мен пікір алмасуда сөйлей 

білу;  

- шетел тілінде лексикографиялық дереккөздермен 

жұмыс істеу (дәстүрлі және on-line); 

- жобаларды басқару, интеграциялау, мерзімдеу, 

тәуекелдеу, контракттау процедураларында;  

- математикалық модельдеудің қазіргі әдістерін 

қолдана отырып технологиялық жүйеге талдау 

жасауда, өз бетінше ұйымдастыру және ғылыми 

зерттеулер жүргізуде. 

14 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан(Ғылым тарихы мен философиясы), емтихан 

(Шет тілі), кешенді емтихан (Жобаларды басқару, 

Бизнес шешімдерді моделдеу) 

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

17 Әдебиеттер 1. HardingK. EnglishforSpecificPurposes. Oxford 

University Press, 2009. 

2. C Bahlmann, E. Breindl, H.-D.Draxler, K.Ende, 

G.Storch. Unterwegs. Langenscheidt, 2009. 

3. J.Girardet, J.-M.Cridlig. Panorama. CLE International, 

2001. 

4. История и философия науки. Под ред. 

КряневаЮ.В., Моториной Л.Е.-М.:ИНФРА-М, 2011.-

416с. 

5. Мырзалы С.К. ғылымның тарихы мен 



 

 

философиясы. –Алматы:Бастау, 2014. 

6. Управление инновационными проектами. Под ред. 

проф. Попова В.Л.Издательство: ИНФРА-М. 2009. 

7.Project Management for Successful Product Innovation.. 

by Alan Webb. UK.Gower Pub Co; 2nd edition. 2007. 

8.AGILE PROJECT MANAGEMENT: CREATING INNOVATIVE 

PRODUCTS. BY JIM HIGHSMITH. USA. ADDISON-WESLEY 

PROFESSIONAL; 2 EDITION, 2009.-WESLEY PROFESSIONAL; 2 

EDITION, 2009. 

9. Ахметов К.А. Принятие бизнес-решений в MS Excel. 

Учебник//(2-е издание), – Алматы: изд. «Бастау», 2011, 

с грифом МОН РК,  – 320 с. 

10. Варфоломеев В.И.Алгоритмическое моделирование 

элементов экономических систем. – М.: «Финансы и 

статистика», 2000. –206 с. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

Модуль 2.  Жоғары мектептегі оқыту үдерісін ұйымдастыру 

 

1 Модульдің шифры және 

аталуы 

Жоғары мектептегі оқыту үдерісін ұйымдастыру 

(Ped5203Педагогика, Psi5204Психология, Kon5207 

Конфликтология, Педагогикалық практика) 

2 Модульге жауапты Жаксылыкова Н.Е., п.ғ.к., қауым. профессор,   

Тленбаева А.А., п.ғ. к., қауым. профессор, Аманбаева 

Э.А., п.ғ. к., қауым. профессор, Кенбаева Г.К. п.ғ. к., 

қауым. проф., Каимова Р.Т п.ғ. к., қауым. проф.  

3 Модуль типі БП/МК, БП/МК, БП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1аптадағы сағат саны 9 

6 Кредит саны 9/(2/2/2/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І,ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модульдің 

пререквизиттері 

Философия 

11 Модульдің 

постреквизиттері 

МҒЗЖ 

12 

 

Модуль мазмұны Педагогика. Педагогикалық практика.Педагогика 

ғылымы және оның адам туралы ғылымдар жүйесіндегі 

орны. Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. 

Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесі. 

Педагогика ғылымының әдіснамасы. Жоғары мектеп 

оқытушысының кәсіби және коммуникативтік 

құзіреттілігі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. 

Жоғары білім беру мазмұны. Кредиттік жүйе негізінде 

жоғары мектепте оқыту үдерісін ұйымдастыру. 

Оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және 

инновациялық әдістері мен түрлері. Жоғары мектептегі 

жаңа білім беру технологиялары. Кредиттік технология 

жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру. Оқу-әдістемелік материалдарды 

құрастыру технологиясы. Жоғары мектептің ғылыми іс-

http://www.amazon.com/Alan-Webb/e/B001HMRVXY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jim+Highsmith&search-alias=books&text=Jim+Highsmith&sort=relevancerank


 

 

әрекет теориясы. СҒХЗЖ. Жоғары мектеп маманы 

тұлғасын тәрбиелеу мен қалыптастырудағы әлеуметтік 

институты ретінде. Жоғары  білім беру жүйесіндегі 

куратор.   Жоғары  білім беру менеджменті. 

Психология.Кіріспе. Жоғары мектеп 

психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы. 

Оқыту процесіндегі студенттердің танымдық іс-әрекет 

психологиясы. Заманауи оқытудың психологиялық 

әдістері мен тиімділікті арттыру құралдары және 

сапасы. Тәрбие процесінің психологиялық негіздері. 

Кәсіби бағдарланған тұлғаның психодиагностикалық 

мәселелері. Болашақ мамандардың кәсіби іс-әрекетінің 

профилін негізге ала отырып студенттер мен 

оқытушыларға психологиялық кеңес беру. 

Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы.  

Конфликтология.Дау-дамайдың әдіснамалық 

негіздері. (Дау-дамай ұғымы және оның мәні. Дау-

дамайдың пайда болу себептері.) Стресс және оның 

ерекшеліктері. (Стресс ұғымы, стресстік жағдайлар 

ықпал ету нәтижесінде пада болған психикалық және 

психоматикалық аурулар). Дау-дамай жағдайларындағы 

мінез-құлық. (Дау-дамайды басқару бойынша жалпы 

ұсыныстар. Дау-дамайдағы мінез-құлықтың негізгі 

стратегиялары. Дау-дамайды басқарудың стратегиялық 

және тактикалық әдістері. Дау-дамайды шешудің 

принциптері, әдістері және тәсілдері. Дау-дамай 

жағдайлардағы басшының рөлі.). 

13 Оқу нәтижелері Модульді меңгергеннен кейін магистрант: 

Білуге тиіс: 
- педагогика ғылымы мен заманауи жоғары білімнің 

өзекті мәселелерін; 

- педагогикалық іс-әрекеттің әлеуметтік 

психологиялық табиғаты туралы;  

- дау-дамайларды шешу жолдарын, күшті эмоциялық 

көңіл-күйлерді, қақтығыстардың тууы, дамуы және 

оны шешу. 

Қабілетті болуы керек: 
- педагогикалық коммуникативті өзара қарым-

қатынастың негізгі түрлеріндегі бақылаусыз оқытудың 

құралдары мен технологияарына;  

- сабақты өткізуге және оған дайындалуға қажетті 

психологиялық әдістемелік қорларды пайдалана алу 

(лекция, семинарлар, СОӨЖ және емтихан); 

- дау-дамайлардың қарама-қарсы әрекеттерін шешуге, 

жағымсыз әсерлерді болдырмауға, дау-дамайлардың 

мотивтерін ұғынуға;  

Дағдылары болу керек: 
- оқыту мен тәрбиелеу үдерісінде шығармашылық-

дамытуортасын жасау; 

- кәсіби іс-әрекет саласындағы әртүрлі коммуникация 

аспектілері бойынша оқыту процесін басқаруға; 

- конфликтология бойынша теориялық және 



 

 

практикалық білімді меңгеруі, жағдайлардың алдын-

алу шараларын. 

Құзыретті болуы керек: 
- білім алушы тұлға  және білім алушы топтарға 

зерттеу жүргізудің адекватты психодиагностикалық 

әдістерін қолдануда;  

- жоғары-психолгиялық педагогикалық білім берудегі 

мәселелерді шешуге және оның болашақ дамуына; 

- әр түрлі іс-әрекет және педагогикалық практика 

жағдайларында алынған психологиялық-педагогикалық 

білімдерді практика жүзінде қолдануда; 

- дау-дамайларды болжауға, алдын-алу және реттеуге, 

дау-дамай әкелген себептерді анықтауға. 

14 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Кешенді емтихан (Педагогика, Психология, 

Конфликтология), Есеп (Педагогикалық практика)  

15 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін  графикке сай орындау 

16 Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

17 Әдебиеттер 1.Ахметова Г.К., Исаева З.А. Педагогика: Учебник для 

магистратуры. - Алматы: Қазақ университеті, 2006. – 

328 с. 

2.Мынбаева А.К. Основы педагогики высшей школы; 

Учебное пособие. Алматы, 2013. -190 с. 

3. Джакупов С.М. Психологическая структура процесса 

обучения. – Алматы, 2004. 

4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего 

образования: от деятельности к личности. – М., 2005.  

5. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб., Питер, 

2000. 

6.  Уткин Э.А. Конфликтология. М., 2000. 

18 Жаңартылған мерзімі 20.06.2016ж. 

 

Модуль 3. Мемлекеттік құқықтық басқару 

 

1 Модульдің шифры және 

аталуы 

 

Мемлекеттік құқықтық басқару (KТM5301Құқықты 

талдау методологиясы, MВТАМ 5208Мемлекеттік 

басқару теориясының өзекті мәселелері) 

2 Модульге жауапты кафедра меңгерушісі Қуандықов Б.Ж, з.ғ.д. Аюпова З.К 

3 Модуль типі КП/МК, БП/ТК,  

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (2/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль пререквизиттері Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы, Қазақстан 

Республикасы мемлекеті мен құқығының тарихы. 

11 Модуль мазмұны Құқықты талдау методологиясы. Адам құқықтары 

мен бостандықтары және оларды қамтамасыз етудегі 

заңның рөлі туралы, құқықтық қатынастардың түрлері, 

құқыққа сай және құқыққа қарсы мінез-құлық, т.б. 

туралы қазіргі таңдағы білім беру. 

Мемлекеттік басқару теориясының өзекті 



 

 

мәселелері. Мемлекеттік басқарудың түсінігі мен 

түрлері Мемлекеттік басқарудың теорияның түсінігі. 

Мемлекеттік қызметтің және мемелкеттік басқарудың 

құқықтық мәртебесі. Мемлекеттік қызметтің негізгі 

қағидалары. Мемлекеттік қызметтің және басқарудың 

жіктелуі. Мемлекеттік басқарудың қызметіндегі 

нормативтік актлердің жіктелуі. 

12 Оқу нәтижелері Білуі тиіс: 

-заң техникасын түсіну және қолдана білу; 

-нормативтік-құқықтық актілерді талқылау және қолдана 

білу. 

Қабілетті болуы керек: - 

-нақты тәжірибелік жағдайларда құқықтық нормалар 

мен теорияларды пайдалануға; 

- заң техникасына, қабілетті болу. 

- Дағдылары болу керек:  

- болашақ заңгерлердің кәсіби ойлау жүйесін құру және 

кәсіби құқықтық мәдениетін қалыптастыруға;  

- нормативтік құқықтық актілерді заң тұрғысынан дұрыс 

пайымдауға.  

Құзіретті болуы керек:  
- кәсіби қызметте нормативті құқықтық актілерді 

қолдануға; 

 - криминалистика, процессуалды, қаржы, салық және 

басқа да құқықтық қатынастар салаларында теориялық 

және практикалық сипаттағы заңды мәселелерді талдау 

және шеше алу. 

13 Қорытынды бақылаудың 

түрі 

Емтихан 

Кешенді емтихан 

14 Кредиттерді алу шарты Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

15 Модульдің ұзақтығы 2 семестр 

16 Әдебиеттер 1. Жоламан Қ.Д., Мұхтарова А.К., Тәукелов А.Н. 

Мемлекет және құқық теориясы. Алматы., 1999.                                         

2. С.Өзбекұлы, Ө.Қопабаев. Мемлекет және құқық 

теориясы. Алматы, 2006.                                                                              

3. Ағдарбеков Т.А. Құқық және мемлекет теориясы. 

Қарағанды, 2003.                                                                                      

4. Булгакова Д.А. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу 

құралы. – Алматы: 2004.                                                             

5. Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу 

құралы. КҚУ– Алматы, 2008.                                                      

6. Теория государства и права. Учебник /Под ред. 

А.У.Бейсеновой. – Алматы, 2006. 

7. Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. М., 1999. 

8. Общая теория государства и права. Академический курс 

в двух томах под ред. Марченко М. Н.,  М., 1998 г 

9. Общая теория государства и права под ред. Лазарева В. В. 

М., 1994.  

10. Общая теория права.  Курс лекций под ред. Бабаева В. 

К., Нижний - Новгород, 1994. 

11. Общая теория права. Под общей редакцией  Пиголкина А.С. 

М.1997. 



 

 

12. Поляков А. Общая теория права. С-Петербург, 2005. 

13. Прокуронова С. С.Теория государства рава. Конспект лекий. 

М., 2000. 

14. Теория государства и права (схемы и комментарии). 

Учебное пособие. М., 2000.  

15. Теория государства и права под. Ред. В. М. 

Корельского и В. Д. Перевалова. М. , 1997.  

16. Теория государства и права. Курс лекций под редакцией. 

Матузова Н. И. И Малько А. В..  М., 1997.  

17. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. М.Н. 

Марченко.М., 1998. 

17 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

Модуль 4. Құқықтық педагогика және әдістеме 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

 

Құқықтық педагогика және әдістеме (KP5207 Құқықтық 

педагогика, MDZhA5302 Магистрлік диссертацияны 

жазудың әдістемесі,) 

2 Модульге жауапты з.ғ.к. Қуандықов Б.Ж. 

3 Модуль типі  БП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (3/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Педагогика, Философия, Психология, Құқықтық талдау 

методологиясы 

11 Модуль мазмұны Құқықтық педагогика. Саяси және құқықтық ойлар 

тарихындағы құқықтық педагогиканың орны мен ролі. 

Ежелгі шығыстағы саяси және құқықтық ойлар тарихындағы 

заң білімін берудің және құқықтық тәрбиенің бағалануы. 

Орта ғасырлардағы саяси және құқықтық ілімдер 

тарихындағы құқықтық педагогиканың алатын орны. Жаңа 

дәуірлердегі саясм және құқықтық ойлар тарихындағы 

құқықтық педагогика. Жаңа дәуірдегі құқықтық педагогика. 

Қазақстанның саяси және құқықтық ойлар тарихындағы 

құқықтық педагогика. Заң білімін берудің педагогикасы мен 

технологиясы. Заңгерлік білім берудің мәні мен методикалық 

жүйесі. Заңгерлік білім берудің ұйымдық нысандары. 

Заңгерлік білім берудегі педагогикалық технологиялар. 

Жоғарғы заң білімін берудегі педагогикалық процестің 

субьектілері. Жоғарғы заң оқу орны (факультет) 

педагогикалық қызметтің субьектісі. Заң оқу орнының 

оқытушысы педагогикалық қызметтің субьектісі. Заң оқу 

орнының студенті педагогикалық қызметтің субьектісі. 

Қазақстандағы жоғарғы заң білімін беру жүйесінің 

қалыптасуы мен дамуы. Заң білімін берудегі дала билерінің 

атқарған рөлі. Заң білімін берудегі Санк-Петербург 

университетінің орны мен рөлі. Кеңестік Қазақстандағы заң 

білімінің қалыптасуы мен дамуы. Тәуелсіз қазақстандағы заң 

білімінің қалыптасуы мен дамуы. Құқық қорғау қызметі 



 

 

саласындағы құқықтық педагогиканың алатын орны мен 

атқаратын міндеттері. Құқық қорғау органдарының 

мәртебесі және жүйесі. Сот органдарындағы құқықтық 

педагогика.Ішкі істер органдарының қызметкерлерін 

қалыптастырудағы құқықтық педагогиканың рөлі. 

Прокуратура органдарының қызметкерлерінің кәсіби 

деңгейін көтерудегі құқықтық педагогика. Арнайы орган 

қызметкерлерінің құқықтық тәрбиесі. Құқықтық педагогика 

және қоғамдағы құқықтық мәдениет. Халыққа құқықтық 

тәрбие берудің негіздері. Жастардың құқықтық мәдениеті. 

Ауыл жастарының құқықтық тәрбиесі.Мемлекеттік 

қызметкерлердің  құқықтық мәдениеті.Журналистердің 

құқықтық мәдениеті. Әлемдік жаһандану және құқықтық 

педагогика. Әлемдік жаһанданудың құқықтық педагогикаға 

әсері. Заң білімін беру технологиясының әмбебаптық сипат 

алуы. Балон үдерісі және заң білімін беру жүйесі. 

 Магистрлік диссертацияны жазудың әдістемесі. 

Магистрлік диссертацияның түсінігі және мазмұны. Ғылыми 

әдістердің жүйесі. Жалпы ғылыми әдістер және жеке 

ғылыми әдістер. Диссертациялық жұмыс бойынша 

библиография қалыптастыру. Магистрлік диссертацияға 

қойылатын талаптар. Мұрағат құжаттарын жинаудың 

ерекшеліктері. Магистрлік диссертацияның құрылымы. 

Магистрлік диссертацияны қорғаудың тәртібі. Магистрлік 

диссертация бойынша баяндаманы әзірлеудің ерекшеліктері. 

12 Оқу нәтижелері Білуі тиіс:  
-заң білімін берудің педагогикасы мен технологиясын; 

-заңгерлік білім берудің мәні мен методикалық жүйесін;  

- магистрлік диссертацияның түсінігі және мазмұнын. 

Қабілетті болуы керек: 

-заң білімін берудің педагогикасы мен технологиясын тиімді 

қолдануға; 

-заң пәндерін өткізудің дағдылы нысандарын (дәріс, 

семинар, СОӨЖ, емтихан) ұтқыр қолдануға; 

-магистрлік диссертациялық жұмысты жазудың 

технологиясын игеруге. 

Дағдылары болу керек:  

-заң пәндерін оқыту барысында шығармашылық дамыту 

ортасын қалыптастыруға; 

-заң пәндерін оқыту мен тәрбие ісін тиімді басқаруға; 

-ғылыми мәселелерді қоя алуға және оны шешуге. 

Құзіретті болуы керек:  
-заң білімін алушыларға және топтарға зерттеу жүргізудің 

әдіс-тәсілдерін қолдануға; 

-заң пәндерін оқытудың даму бағыттарын ғылыми тұрғыда 

негіздеуге; 

-магистрлік диссертациялық мәселелерді айқындауға және 

оны шешудің жолдарын ғылыми негіздеуге. 

13 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан 

Кешенді емтихан 

14 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 



 

 

15 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

16 Әдебиеттер Дмитриев Ю.А. Юридическая педагогика. Курс лекции. 

Москва. «Деловой двор», 2008. -272 стр. 

Левитин К.М. Юридическая педагогика. Учебник. Москва, 

«Норма», 2008. -432 стр. 

Юридическая педагогика под ред. проф. В.Я. Кикотя, проф. 

А.М. Столяренко - Москва, 2004. -895 стр. 

Столяренко А.М. Юридическая педагогика. Курс лекции. 

Москва, «Экмос». 1999 

17 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

№ 1 траектория « Мемлекеттік құқықтық басқару»  мамандандырылуы 

 

Модуль 5. Әкімшілік және конституциялық құқықтың теориялық  мәселелері 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 
Әкімшілік және конституциялық құқықтың теориялық  

мәселелері (KRKKTOM5209 Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқық теориясының өзекті мәселелері 

AKTOM5302 Әкімшілік құқық теориясының өзекті 

мәселелері) 

2 Модульге жауапты кафедра меңгерушісі Қуандықов Б.Ж., з.ғ.к.Тайғамитов Ғ.Д.  

 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Мемлекет және құқық теориясы, ҚР Конституциялық 

құқығы, ҚР әкімшілік құқығы, ҚР мемлекеттік қызметі 

11 Модуль мазмұны Қазақстан Республикасының конституциялық құқық 

теориясының өзекті мәселелері 

Максаты - магистранттардың бойында конституциялык 

құқық теориясының маңызды ғылыми-теоретикалық 

ережелері туралы, конституциялык құқық теориясының 

проблемалары туралы, конституциялык құқық 

институттарын жетілдіру аспектілері туралы 

фундаменталдык түсiнiктердi қалыптастыру 

Әкімшілік құқық теориясының өзекті мәселелері 

Әкімшілік құқығы теориясының проблемалар мемлекеттік 

басқару және реттеудің заңдық жағын, соның ішінде 

атқарушы биліктің құрылымын, мемлекеттік басқару 

органдарының ішкі құрылымын, мемлекеттік басқарудың 

нысандары мен қолдалынатын әдістерді және т. б  зерттейді. 

Әкімшілік жауапкершілік шараларын қолдану үшін қажетті 

нормативті құқықтық актіліердің жүйесі пәнді оқыту 

барысында талданып-талқыланады. Аталған пән құқықтың 

негізгі саласын зерттейді, сәйкесінше оны мемлекеттік 

қызметтің түрлі аспектілерін зерттейді. 

 

12 Оқу нәтижелері Білуі тиіс: 



 

 

- Конституциялық нормаларды, дәйектемелерді түсіндіруде 

және шешімдер шығаруды талқылауда, сондай-ақ  

шешімдерді орындауға келтіру әдістері мен нысандарын 

айқындауды;     

-әкімшілік жауаптылық туралы заңнамалар жүйесін 

анықтауды;    

-мемлекеттік және жергілікті билік органдарының 

ұйымдастырылуы мен қызметінің конституциялық негіздері, 

олардың құқықтық мәртебесінің, негізгі ерекшеліктеріне 

талдау жасай білу; 

-Республиканың конституциялык заңнамасын колдану 

тәжірибесінде жеке көзкарастары болулары; 

Қабілетті болуы керек: 

- қолданымдағы ҚР заңнамасын талқылап, қолдана білуге; 

- конституциялық құқық теориясының түсiнiктерi мен 

категорияларын саралауға; 

- конституциялық құқық теориясының өзекі мәселелері 

бойынша өз көзқарасын қисынды түрде сауатты жеткізе 

білуі және оны негіздеуге. 

Дағдылары болу керек:  

-нақты тәжірибелік жағдайларда құқықтық нормалар мен 

теорияларды пайдалануға; заң техникасына,  құзіретті болу;  

-әкімшілік құқық теориясының проблемаларын  анықтау; 

-әкімшілік құқық теориясының проблемаларын  талдау; 

-қоғамда пайда болатын даулардың құқық негізінде 

шешілуін қаматамасыз ете отырып, әкімшілік жауаптылық 

туралы заңнамалар, қоғамдық өмірдің барлық 

субьектілерінің  заңға бағынуы, сондай-ақ олардың 

қызметіне  құқықтық қадағалауды жүзеге асыруында 

маңызды роль атқаратынын көрсете білу. 

Құзіретті болуы керек:  
-ҚР конституциялык құрылысының негіздерінің бектітілуі 

мен дамуын зерделей білу; 

-адам мен азаматтың құқықтық жағдайының негіздерінің 

реттелу жағдайын міндетті түрде білу; 

-КР-нда сайлаулардың ұйымдастырылуы мен өткізілуінің 

негіздерінің тетіктерің меңгеру; 

-Қазақстан Республикасында тікелей демократия 

нысандарының мәнің, олардың реттелу күйін заңй түрде 

игеру; 

-мемлекеттік реттеу және басқарудың негізгі нысандарын 

игеру; 

-әкімшілік мәжбүрлеу және әкімшілік жауаптылық 

институтының құқықтық регламентациясын зерттеу және 

саралай білу; 

-әкімшілік тәртіптің нормативтік-құқықтық актілерімен 

жұмыс істеуге үйрену; 

-заңдылықты және мемлекеттік басқару негіздерін, қоғамдық 

тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуші әдіс ретіндегі 

әкімшілік жауаптылықтың мәні және мағынасын білуі керек. 

13 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан 



 

 

14 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

15 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

16 Әдебиеттер 1.З.Ж.Кенжалиев, В.А.Ким. Қазақстан Республикасының 

конституциялық заңнамасының дамуы. 1-3 бөлім, Алматы, 

«Қазақ университеті». 2008 ж.  

2.Жарболова А.Ж. Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқығы бойынша дәрістер кешені. Алматы. 

«Қазақ университеті», 2012 ж.  

3.Конституционное право РК. Отв. ред. М.С.Нарикбаев. 

Алматы, 2001.  
4.Таранов А.А. Әкімшілік құқық. Академиялық курс. Жалпы 
бөлім. А., 2002 ж.  
5.Таранов А.А. Әкімшілік құқық. Академиялық курс. 
Ерекше бөлім. А., 2002 ж.  
6.Жатқанбаева А.Е. Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы 
істер бойынша ҚР-ның заңнамасы. А., 2003 ж.  
7.Жетписбаев Б.А. Административная ответственность. А., 
2000 ж.  
8.Жетписбаев Б.А. Административный процесс 
(производство по делам об административных 
правонарушениях). А., 2004 ж. 
9.Таранов А.А. Административная ответственность в 
Республике Казахстан. А., 2002 ж. 
10.Уваров В.Н. Государственная служба и управление. А., 
КазГЮА баспасы. 2004 ж. 
11.Жетписбаев Б.А. Административное принуждение. А., 
2003 ж. 
 Электрондық ресурстар: Конституция – Қазақстан 
Республикасының негізгі заңы // 
https://baribar.kz/student/800/konstitutsiya-qazaqstan-
respublikas/ 
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Модуль 6. Аграрлық құқықтық қатынастар 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Аграрлық құқықтық қатынастар (SEAK6305 Шет елдердің 

аграрлық құқығы, ZhKOM6306 Жер құқығының теориясы) 

2 Модульге жауапты кафедра меңгерушісі Қуандықов Б.Ж, з.ғ.к. Шөкенов Қ.А. 

 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Аграрлық құқық, Жер құқығы , Экологиялық құқық 

11 Модуль мазмұны - Шет елдердің аграрлық құқығы. Шет мемлекеттердің 

аграрлық құқығының түсінігі және құрылымы. Шет 

мемлекеттерде аграрлық қайта құрылуының негізгі 

бағыттары. Шет мемлекеттерде аграрлық қатынастарды 

құқықтық реттеу ерекшеліктері. Аграрлық қатынастарды 

https://baribar.kz/student/800/konstitutsiya-qazaqstan-respublikas/
https://baribar.kz/student/800/konstitutsiya-qazaqstan-respublikas/


 

 

реттеуде халықаралық аграрлық қарым- қатынастың мәні: 

түсінігі, нысандары және әдістері. Қазақстан 

Республикасындағы және шетелдердегі аграрлық қайта 

құрылуларды салыстырмалы құқықтық талдау. ТМД 

елдерінде аграрлық қайта құруларды құқықтық 

қамтамасыз ету. Европалық одақ және АҚШ-тың аграрлық 

саясатының құқықтық тәжірибесі. 

- Жер құқығының теориясы. Жер құқығының пәні туралы  

көзқарастар. Жер құқығында қолданылатын әдістер және 

оны саралау. Жер құқығының құрылымы және мазмұны. 

Жер құқығының тарихнамасы. Жер құқығының обьектісі 

және субьектісі. Жер құқығының қағидалары және оны 

жіктеу. Жер құқықтық қатынастардың мазмұны. Жерге 

меншік құқығы туралы қалыптасқан ой-тұжырымдар. Жерді 

пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау. Жер 

құқығының ерекше режимдері. Жер даулары және жер 

заңдарын бұзғаны үшін қолданылатын жауапкершіліктің 

түрлері және ол туралы қалыптасқан концептуалды ойлар. 

12 Оқу нәтижелері Білуі тиіс:  

-шет елдік аграрлық заңнаманың негізгі даму 

тенденциялары; 

-шет елдік аграрлық заңнаманы ғылыми тұрғыда жүйелеп 

көрсетудің бағыттарын. 

-жер құқығының тарихи және әлеуметтік негізделуін және 

оның жәй-күйі мен ортақ заңдылықтарын, даму 

тенденцияларын; 

Қабілетті болуы керек: 

- шет елдік аграрлық заңнаманы талдауға; 

- шет елдік аграрлық заңнаманың даму бағыттарын жүйелей 

алуға; 

-жер құқығын нормаларын саралауға, жүйелеуге және 

түсіндіруге; 

Дағдылары болу керек:  

-шет елдік аграрлық заңнаманың негізгі тиімді жақтары мен 

олқы тұстарын айқындауға; 

-шет елдік аграрлық құқықтың даму бағыттарын 

айқындауға; 

-жер дауларын шешуге қатысты құқықтық тәжірибені 

талдауға және бағалауға. 

Құзіретті болуы керек: 

- шет елдік аграрлық құқықтың негізгі концептуалдық даму 

бағыттарын айқындауға; 

- шет елдік аграрлық заңнама мен ұлттық заңнама туралы 

салыстырмалы талдау жасауға; 

-жер құқықтық қатынастар туралы кеңес беру қызметін 

жүзеге асыруға. 

13 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан 

14 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

15 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

16 Әдебиеттер 1.Күлтелеев С.Т, Жарасбаева А.М., Рахметов Е.Ш., 



 

 

Өрісбаева А.А. Қазақстан Республикасының аграрлық 

құқығы. Жалпы бөлім. – А., 2005. – 264 б.  

2.Жетписбаев Б.А. Аграрное право Республики Казахстан. – 

А., 2005. 272 с.  

3.Аграрное право./Под.ред. Г.Е. Быстрова,М.И. Козыря. – 

М.,2007. – 534 с.  

4.Веденин Н.Н. Аграрное право.– М.,2006.– 368 с  

5.Культелеев С.Т. Земельное право Республики Казахстан: 

учебное пособие. – Алматы, 2015. - 164 с. 

6.Болтанова Е.С. Земельное право: Учебник.- М., 2011.- 

553с. 

7.Боголюбов С.А. Земельное право:учебник .-М.,2010.-416 с. 

8.Ерофеев Б.В. Земельное право России. -М., 2009. -496 с. 

9.Земельное право: учебник /Под ред. А.П. Анисимова. - М., 

2012. - 416 с. 

10.Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право 

России и Казахстана: проблемы развития, процессуальные 

формы реализации. - М., 2007. - 453 с. 
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Модуль 7. Ауылшаруашылық кешенін құқықтық қамтамасыз ету 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 
 Ауылшаруашылық кешенін құқықтық қамтамасыз ету 

 (AOKKN 6307 Агроөндірістік кешеннің құқықтық негіздері, 

SKT6308 Сақтандыру құқығының теориясы) 

2 Модульге жауапты кафедра меңгерушісі Қуандықов Б.Ж, з.ғ.к. Сман Б.Ө. 

 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Аграрлық құқық, Жер құқығы , Экологиялық құқық, Су 

құқығы, Орман құқығы 

11 Модуль мазмұны Агроөндірістік кешеннің құқықтық негіздері. 
Агроөндірістік кешеннің түсінігі және ерекшеліктері. 

Қазақстандағы агроөндірістік кешен туралы заңнаманың 

қалыптасу және даму кезеңдері. Қазіргі кезеңдегі 

агроөндірістік кешен туралы заңнама және оның негізгі даму 

тенденциялары. Агроөндірістік кешенді ұйымдастырудың 

құқықтық негіздері. Агроөндірістік кешенді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі. Агроөндірістік кешен 

саласындағы даулар және оған қолданылатын жауапкершілік 

түрлері. 

Сақтандыру құқығының теориясы. Сақтандыру 

құқығының түсінігі және пәні туралы көзқарастар.  

Cақтандыру қатынастарының белгілері, олардың өзге де 

қаржылық қатынастарынан айырмашылығы жөніндегі 

теориялар. Сақтандыру қатынастары мәселелері.  

Материалдық сақтандыру  қатынастары және сақтандыру 



 

 

ісін ұйымдастыру қатынастары. Сақтандыру құқығының 

нормалары және оның түрлерін жіктеу туралы көзқарастар. 

Сақтандыру құқығы нормаларының ерекшеліктері. 

Сақтандыру құқықтық қатынастарының ұғымы, белгілері, 

түрлері. Сақтандыру құқықтық қатынастарының 

субъектілері және оларды жіктеу туралы көзқарастар. 

12 Оқу нәтижелері Білуі тиіс: 

-агроөндірістік кешеннің қалыптасуының құқықтық 

негіздерін; 

-сақтандыру құқығының түсінігі мен мәні туралы 

көзқарастарды; 

Қабілетті болуы керек: 

-агроөндірістік кешен туралы заңнаманы зерделеуге және 

саралауға; 

-сақтандыру құқықтық қатынастарын реттейтін 

заңнамалармен жұмыс істеуді, нормативтік құқықтық 

актілерде еркін бағдар жасауды оларды ғылыми талдауға 

талпыныс жасауға. 

Дағдылары болу керек: 

- агроөндірістік кешенге қатысты заңнаманы талқылауға 

және ғылыми дәйектеуге; 

-сақтандыру заңнамасын ғылыми негізді талқылауға. 

- Құзіретті болуы керек:  

-агроөндірістік кешенге қатысты заңнаманы қолдануға; 

-тәжірибелік қызметте сақтандыру құқық қағидалар мен 

нормаларын дұрыс қолдану мен талқылауға. 

13 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан 

14 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

15 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

16 Әдебиеттер 1.Күлтелеев С.Т, Жарасбаева А.М., Рахметов Е.Ш., 

Өрісбаева А.А. Қазақстан Республикасының аграрлық 

құқығы.Жалпы бөлім. – А., 2005. – 264 б.  

2.Жетписбаев Б.А. Аграрное право Республики Казахстан. – 

А., 2005. 272 с.  

3.Аграрное право./Под.ред. Г.Е. Быстрова,М.И. Козыря. – 

М.,2007. – 534 с. Веденин Н.Н. Аграрное право. – М.,2006. – 

368 с  

4. Худяков А.И. Страховое право Республики Казахстан. 

Алматы, Жетi-Жаргы, 1996 г. 

Интернет-ресурстары: Қазақстан Республикасының 

Конституциясы. 30 тамыз 1995 жыл.өзгертулер мен 

толықтыруларымен бірге, эл.база «adilet.kz», 2016ж.  
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№ 2 траектория «Аграрлық-құқықтық» мамандандыру 

 

Модуль 8. Аграрлық құқықтық заңнама 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Аграрлық құқықтық заңнама  (AKT5309 Аграрлық құқық 

ғылымының өзекті мәселелері, ZhKOM 6306 Жер құқығының 



 

 

теориясы) 

2 Модульге жауапты кафедра меңгерушісі Қуандықов Б.Ж,  з.ғ.к Шөкенов Қ.А.  

 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Аграрлық құқық, Жер құқығы , Экологиялық құқық 

11 Модуль мазмұны Аграрлық құқық ғылымының өзекті мәселелері. 

Аграрлық құқық ғылымының пәні және әдістері. Аграрлық 

құқық ғылымының құрылымы және жүйесі. Қазақстан 

республикасындағы аграрлық құқық ғылымының қалыптасуы 

мен дамуы. Аграрлық құқық кешенді құқық саласы: 

көзқарастар, теориялар, концепциялар. Қазіргі кезеңдегі 

аграрлық құқық ғылымының даму бағыттары. Шет елдік 

аграрлық құқық ғылымының негізгі даму тенденциялары. 

- Жер құқығының теориясы. Жер құқығының пәні туралы  

көзқарастар. Жер құқығында қолданылатын әдістер және оны 

саралау. Жер құқығының құрылымы және мазмұны. Жер 

құқығының тарихнамасы. Жер құқығының обьектісі және 

субьектісі. Жер құқығының қағидалары және оны жіктеу. 

Жер құқықтық қатынастардың мазмұны. Жерге меншік 

құқығы туралы қалыптасқан ой-тұжырымдар. Жерді 

пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау. Жер 

құқығының ерекше режимдері. Жер даулары және жер 

заңдарын бұзғаны үшін қолданылатын жауапкершіліктің 

түрлері және ол туралы қалыптасқан концептуалды ойлар.   

12 Оқу нәтижелері Білуі тиіс:  

-аграрлық құқық ғылымының ғылым бағыты ретіндегі 

негіздерін; 

-жер құқығының тарихи және әлеуметтік негізделуін және 

оның жәй-күйі мен ортақ заңдылықтарын, даму 

тенденцияларын; 

Қабілетті болуы керек: 

- аграрлық құқық ғылымының негіздерін талдауға; 

-жер құқығы нормаларын саралауға, жүйелеуге және 

түсіндіруге. 

Дағдылары болу керек:  

-аграрлық құқық ғылымы туралы концепциялар мен 

теорияларды бағалауға; 

-жер дауларын шешуге қатысты құқықтық тәжірибені 

талдауға және бағалауға. 

Құзіретті болуы керек: 

-аграрлық құқық ғылымының дамуы туралы ғылыми 

қайшылықты көзқарастарды саралап зерттеуге; 

-жер құқықтық қатынастар туралы кеңес беру қызметін 

жүзеге асыруға. 

13 Қорытынды Кешенді емтихан 



 

 

бақылаудың түрі 

14 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

15 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

16 Әдебиеттер 1.Күлтелеев С.Т, Жарасбаева А.М., Рахметов Е.Ш., Өрісбаева 

А.А. Қазақстан Республикасының аграрлық құқығы. Жалпы 

бөлім. – А., 2005. – 264 б.  

2.Жетписбаев Б.А. Аграрное право Республики Казахстан. – 

А., 2005. 272 с.  

3.Аграрное право./Под.ред. Г.Е. Быстрова,М.И. Козыря. – 

М.,2007. – 534 с.  

4.Веденин Н.Н. Аграрное право.– М.,2006.– 368 с  

5.Культелеев С.Т. Земельное право Республики Казахстан: 

учебное пособие. – Алматы, 2015. - 164 с. 

6.Болтанова Е.С. Земельное право: Учебник.- М., 2011.- 553с. 

7.Боголюбов С.А. Земельное право:учебник .-М., 2010.-416 с. 

8.Ерофеев Б.В. Земельное право России. -М., 2009. -496 с. 

9.Земельное право: учебник /Под ред. А.П. Анисимова. - М., 

2012. - 416 с. 

10.Абдраимов Б.Ж., Боголюбов С.А. Земельное право России 

и Казахстана: проблемы развития, процессуальные формы 

реализации. - М., 2007. - 453 с. 
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Модуль 9. Аграрлық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 
Аграрлық кәсіпкерлікті құқықтық реттеу 
(KRAKKRM63011 Қазақстан Республикасындағы аграрлық 

кәсіпкерлікті құқықтық реттеудің мәселелері, AOKKN 6312 

Агроөндірістік кешеннің құқықтық негіздері.) 

2 Модульге жауапты кафедра меңгерушісі Қуандықов Б.Ж, з.ғ.к. Шөкенов Қ.А. 

 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6(3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Кәсіпкерлік құқық, аграрлық құқық, жер құқығы, 

Сақтандыру құқығы 

11 Модуль мазмұны Қазақстан Республикасындағы аграрлық кәсіпкерлікті 

құқықтық реттеудің мәселелері. Қазақстан 

Республикасындағы аграрлық кәсіпкерліктің қалыптасу мен 

дамуы. Қазақстан Республикасындағы аграрлық кәсіпкерлік 

туралы заңнама: қалыптасу және дамуы. Қазақстан 

Республикасындағы аграрлық кәсіпкерліктің негізгі түрлері. 

Қазақстан Республикасындағы аграрлық кәсіпкерлікті  

құқықтық қамтамасыз етудің механизмі. Аграрлық 

кәсіпкерліктің құқықтық негіздерін жетілдірудің мәселелері. 

Агроөндірістік кешеннің құқықтық негіздері. 



 

 

Агроөндірістік кешеннің түсінігі және ерекшеліктері. 

Қазақстандағы агроөндірістік кешен туралы заңнаманың 

қалыптасу және даму кезеңдері. Қазіргі кезеңдегі 

агроөндірістік кешен туралы заңнама және оның негізгі даму 

тенденциялары. Агроөндірістік кешенді ұйымдастырудың 

құқықтық негіздері. Агроөндірістік кешенді 

ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі. Агроөндірістік кешен 

саласындағы даулар және оған қолданылатын жауапкершілік 

түрлері. 

12 Оқу нәтижелері Білуі тиіс: 

- Қазақстан Республикасындағы аграрлық кәсіпкерліктің 

ерекшеліктерін; 

-агроөндірістік кешеннің қалыптасуының құқықтық 

негіздерін. 

Қабілетті болуы керек: 

- Қазақстан Республикасындағы аграрлық кәсіпкерлік 

туралы заңнаманы талдауға; 

-агроөндірістік кешен туралы заңнаманы зерделеуге және 

саралауға. 

Дағдылары болу керек: 

- Қазақстан Республикасындағы аграрлық кәсіпкерлік 

туралы заңнаманы талқылауға және оның олқылықтарын 

айқындауға; 

- агроөндірістік кешенге қатысты заңнаманы талқылауға 

және ғылыми дәйектеуге. 

Құзіретті болуы керек:  
-Қазақстан Республикасындағы аграрлық кәсіпкерлік 

туралы заңнаманы қолдана алуға және құқықтық тәжірибені 

қорытуға; 

-агроөндірістік кешенге қатысты заңнаманы қолдануға. 

13 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан 

14 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

15 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

16 Әдебиеттер 1. И.А.Зенин.  Предпринимательское право. В 

двух томах. Т.1. Жалпы бөлім. Оқулық. 

Ерекше бөлім. Алматы: КазГЮА, 2011. 

2. « Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі». 16 
қараша 2015 ж № 377-V. 

3. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 

375-V «Предпринимательский кодекс Республики 

Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 09.04.2016 г.)// Доступно как электронный ресурс на 

сайте ИС «ПАРАГРАФ» по адресу: 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854 

4. Күлтелеев С.Т, Жарасбаева А.М., Рахметов Е.Ш., 

Өрісбаева А.А. Қазақстан Республикасының аграрлық 

құқығы.Жалпы бөлім. – А., 2005. – 264 б.  

3. Жетписбаев Б.А. Аграрное право Республики Казахстан. – 

А., 2005. 272 с.  

4. Аграрное право./Под.ред. Г.Е. Быстрова,М.И. Козыря. – 



 

 

М.,2007. – 534 с. Веденин Н.Н. Аграрное право. – М.,2006. – 

368 с  

5. Худяков А.И. Страховое право Республики Казахстан. 

Алматы, Жетi-Жаргы, 1996 г. 

Интернет-ресурстары: Қазақстан Республикасының 

Конституциясы. 30 тамыз 1995 жыл.өзгертулер мен 

толықтыруларымен бірге, эл.база «adilet.kz», 2016ж. 

htpp//www.Adilet.zan.kz, http://almaty-otary.kz/vystuplenie--a.-

zhanabilovoy---pred, http://www..gov./ru/node/254 
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Модуль 10. Табиғи ресурстарды пайдаланудың құқықтық негіздері 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 
Табиғи ресурстарды пайдаланудың құқықтық негіздері 
(OATSRBKR6313 Орталық Азиядағы трансшекаралық су 

ресурстарын басқаруды құқықтық реттеу, EKT6314 

Экологиялық құқықтың теориясы) 

2 Модульге жауапты з.ғ.к. Аманжолов Ж. 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 6 

6 Кредит саны 6 (3/3) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр ІІІ 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Экологиялық құқық, Табиғи ресурстық құқық, Халықаралық 

құқық 

11 Модуль мазмұны Орталық Азиядағы трансшекаралық су ресурстарын 

басқаруды құқықтық реттеу  

Орталық Азиядағы трансшекаралық су ресурстарын 

басқаруды құқықтық реттеу түсінігі мен жүйесі. 

Қазіргі заманғы кезеңде трансшекаралық су ресурстарын 

пайдалану Орталық Азия мемлекеттерінің мүдделерін қорғау 

мемлекеттік басты мәселелері. Орталық Азиядағы 

трансшекаралық су ресурстарын дұрыс басқару үшін 

қажеттілігіне байланысты проблемаларды шешудің жолдары 

мен перспективалары. Орталық Азиядағы трансшекаралық 

су ресурстарын басқару саласындағы көпжақты 

халықаралық келісімдердің рөлі мен маңызы. Аймақтағы 

трансшекаралық су ресурстарын басқару үшін 

мамандандырылған институционалдық механизмі. 

Экологиялық құқықтың теориясы  

Экологиялық құқық ғылыми теориясы негізінде шешілетін 

міндеттері: қоршаған ортаны қорғау саласындағы құқықтық 

стратегиясын реттеу; экологиялық құқық институттарын 

дамытуды болжау; қоршаған ортаны қорғау саласындағы заң 

шығарушылық қызметінің аумақтарды дамыту және 

жаңғырту; қоршаған ортаны қорғау саласындағы және 

олармен тікелей байланысты құқықтық реттеудегі 

олқылықтарды анықтау; даулы жағдайларды шешуге көмек 

көрсету. 

12 Оқу нәтижелері Білуі тиіс: - трансшекаралық су ресурстарын  басқару 

http://almaty-otary.kz/vystuplenie--a.-zhanabilovoy---pred
http://almaty-otary.kz/vystuplenie--a.-zhanabilovoy---pred
http://www..gov./ru/node/254


 

 

жүйесіндегі негізгі санаттары мен ұғымдар мазмұнын білу;  

-Дүниежүзіндегі және атап айтсақ, Орталық Азиядағы 

трансшекаралық су ресурстарын  басқаруды реттейтін 

қайнар көздерін білу; 

-аймақтағы трансшекаралық су ресурстарын басқарудағы 

мазмұны және ерекшеліктерін; 

-экологиялық құқықтың дамуы және қалыптасуын 

қадағалайтын жалпы және арнайы заңнамаларды; 

-экологиялық құқық ғылыми таным негізінің 

методологиясын және мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстардағы алатын орнын; 

- экологиялық құқықтың тарихи қозғалысы мен әрекетінің  

заңдылықтарын білу. 

Қабілетті болуы керек: - өз ғылыми ұстанымын 

қалыптастыру үрдісінде алған білімін қолдану; 

- дұрыс ұғымдық аппаратты сауатты қолдану; 

- қолданыстағы халықаралық-құқықтық актілерді және 

ұлттық су заңнамаларын өз бетінше талдауға; 

-өз ойын анық және дәйекті тұжырымдауға; 

-экологиялық саясат және экологиялық құқық саласындағы 

құқықтық тұжырымдамалар мен идеяларды талдауға және 

салыстыруға; 

- тиісті теориялық ережелерді тұжырымдау (мысалы, 

экологиялық құқықтық қатынас және т.б.) кеңейтілген 

түрінде анықтауға.  

 Дағдылары болу керек: - аймақтағы мемлекеттердің су 

нормативтік құқықтық актілерді салыстыру және бағалау; 

-халықаралық мекемелердің қызметтеріндегі кемшіліктерді, 

сәйкессіздіктерді және олқылықтарды анықтау; 

- трансшекаралық су ресурстарын басқару саласындағы 

жеке мемлекеттік аймақтың қызметінің   нәтижелерін дәл 

және дұрыс саралай білуге білікті болу; 

-табиғи қорғау саласындағы қызметті ғылыми тұрғыдан 

талдаудың маңыздылығын анықтайтын; 

- басқа да сабақтас пәндерді игеру барысында алған білімді 

қолдану; 

- экологиялық тұрғыда жағдайларды орнықты дамытуға 

ықпал ететін себептер мен шарттарды болжауға. 

Құзіретті болуы керек: - ақпаратты қабылдау барысында  

талдау, қорытындылау, мақсат қою және оған қол жеткізу 

жолдарын таңдау; 

- ауызша және жазбаша тілде дәлелді және анық, логикалық 

дұрыс,  түсінікті жеткізу; 

- әріптестермен ынтымақтастыққа (кооперацияға) дайындық 

барысында  мәдени   ұстанымына; 

-біліктілікті көтеру барысында өзін –өзі дамытуға ұмтылу; 

- экологиялық тұрғыдан маңызды міндеттерді шешу 

барысында 

әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық 

ғылымдардың  

 негізгі ережелері мен әдістерін пайдалануға; 

- экологиялық құқық теориясы жүйесінде ғылыми 



 

 

зерттеудің ұйымдастыру принциптерін, жетістіктері мен 

тәсілдерін түсіну; 

-басқа да магистранттардың ғылыми қызметтеріндегі ара 

қатынасты нығайтуды ұйымдастыру. 

13 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан 

14 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

15 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

16 Әдебиеттер 1. Мальховский И.М. Географические основы 

водообеспечения природнохозяйственных систем 

Казахстана. Алматы, 2008. – 248 с. 

2. Управление водными ресурсам России: международно-

правовые и законодательные механизмы: монография / 

А.Н. Вылегжанин (и др.); под ред. А.Н. Вылежанина; 

Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД России, кафедра 

международного права. – М. МГИМО – Университет. 2008. 

– 201 с. 

3. Махкамбаев С.Д. Международно-правовое 

регулирование сотрудничества государств по 

использованию трансграничных водных ресурсов в 

регионе Центральной Азии: Дисс… канд.юрид.наук. – 

Москва, 2011. -227 с. 

4. Сасиев К.Х. Актуальные международно-правовые 

основы экологической защиты трансграничных водотоков 

в интересах здоровья человека: Дисс… канд.юрид.наук. – 

Москва, 2009,- 196 с. 

5. The Work of the international Law Association on the law 

of international Water and V-M Metsalampi, - London, 1988. 

6. Kramer Z. Focus on European Environmental Law. – 

London 1997. 

7. International Water Law. Selected Writings of prof. Ch. B. 

Bourne; Ed. P. Wouters. – London – the Hague – Boston, 1997. 

8. McCaffrey S. The UN Convention on the Law of the Non-

Navigational Uses of International Watercourses: Prospects and 

Pitfall. – In: International Watercourses: Enhancing 

Cooperation and Managing Conflict; Eds. Salman and Boisson. 

– 1997. 

9. Bergkamp L. Liability and Environment: Private and 

Public Law aspects of civil Liability for Environmental Harm 

in an International Context. – Keuwer, 2001. 

10. Рысбеков Ю.Х. Трансграничное сотрудничество на 

международных реках: проблемы, опыт уроки, прогнозы 

экспертов.- Ташкент, НИЦ, МКВК, 2009-202с. 

11. Rien-Clarke A., Moynihan R.and Maqsiq B-O. U 

Watercourses Convention User,s Guide.-Dundee:CW LPS, 

2012. 

1.Копылов М.Н. Введение в международное 

экологическое право: учеб. Пособие. М., 2007. 

2.Соколова И.А. Теоретические проблемы 

международного права окружающей среды. Иркурск, 2002. 



 

 

3.Герасимчук И. Экологическая практика 

транспациональных корпораций. М., 2007. 
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5. Atapattu S. Emerging Poincip Les of international 
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6. Rirnie P.W., Boyle A.E. Basic Documents on, International 

Law and the Environment. Second Ed. Oxford, 2002. 

7. Richardson B. And, etc. Enviramental Law for 

Sustainability. Oxford, 2006. 
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a. Бейіндік бағытқа (1 жыл) арналған формуляр 

 

Модуль 1. 

------------------------ 

Модуль 2. Жария- құқықтық қатынастардың заңмен реттелу мәселелері 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

 

Жария- құқықтық қатынастардың заңмен реттелу 

мәселелері  (KТM 5301 Құқықты талдау методологиясы, 

KRKKTOM 5209 Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқық теориясының өзекті мәселелері, 

MВТАМ 5208 Мемлекеттік басқару теориясының өзекті 

мәселелері ) 

2 Модульге жауапты Қуандықов Б.Ж., Нурбаева Л.Б. 

3 Модуль типі КП/МК, КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 5 

6 Кредит саны 5 (1/2/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Мемлекет және құқық теориясы, саяси және құқықтық 

ілімдер тарихы, Философия, Саясаттану 

11 Модуль мазмұны 

 

Құқықты талдау методологиясы. Адам құқықтары мен 

бостандықтары және оларды қамтамасыз етудегі заңның рөлі 

туралы, құқықтық қатынастардың түрлері, құқыққа сай және 

құқыққа қарсы мінез-құлық, т.б. туралы қазіргі таңдағы білім 

беру. 

Қазақстан Республикасының конституциялық құқық 

теориясының өзекті мәселелері. Қазақстан 

Республикасының конституциялық құқық теориясының пәні 

және әдістері. Конституцияның табиғаты және оның 

жіктелуі.  Конституциялық бақылау, оның түрлері. 

Конституциялық бақылаудың  органдары. Конституция және 



 

 

ұлттық мәдениет мәселелері. Адам және азаматтың 

конституциялық-құқықтық мәртебесі туралы теориялар. 

Қоғамдық құрылымның конституциялық-құқықтық 

негіздерінің өзекті мәселелері. ҚР сайлау жүйесі , оны 

жетілдірудің жолдары. 

Мемлекеттік басқару теориясының өзекті мәселелері. 

Мемлекеттік басқарудың түсінігі мен түрлері Мемлекеттік 

басқарудың теорияның түсінігі. Мемлекеттік қызметтің және 

мемелкеттік басқарудың құқықтық мәртебесі. Мемлекеттік 

қызметтің негізгі қағидалары. Мемлекеттік қызметтің және 

басқарудың жіктелуі. Мемлекеттік басқарудың қызметіндегі 

нормативтік актлердің жіктелуі. 

12 Оқу нәтижелері Білуі тиіс: 

-заң техникасын түсіну және қолдана білу; 

-нормативтік-құқықтық актілерді талқылау және қолдана 

білу. 

Қабілетті болуы керек: - 

-нақты тәжірибелік жағдайларда құқықтық нормалар мен 

теорияларды пайдалануға; 

- заң техникасына, қабілетті болу. 

- Дағдылары болу керек:  

- болашақ заңгерлердің кәсіби ойлау жүйесін құру және 

кәсіби құқықтық мәдениетін қалыптастыруға;  

- нормативтік құқықтық актілерді заң тұрғысынан дұрыс 

пайымдауға.  

Құзіретті болуы керек:  
- кәсіби қызметте нормативті құқықтық актілерді қолдануға; 

 - криминалистика, процессуалды, қаржы, салық және басқа 

да құқықтық қатынастар салаларында теориялық және 

практикалық сипаттағы заңды мәселелерді талдау және 

шеше алу. 

13 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Емтихан 

Кешенді емтихан 

14 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

15 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

16 Әдебиеттер 1. Жоламан Қ.Д., Мұхтарова А.К., Тәукелов А.Н. Мемлекет 

және құқық теориясы. Алматы., 1999.                                         

2. С. Өзбекұлы, Ө.Қопабаев. Мемлекет және құқық 

теориясы. Алматы, 2006.                                                                              

3. Ағдарбеков Т.А. Құқық және мемлекет теориясы. 

Қарағанды, 2003.                                                                                      

4. Булгакова Д.А. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу 

құралы. – Алматы: 2004.                                                             

5. Ибраева А.С. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу 

құралы. КҚУ– Алматы, 2008.                                                      

6. Теория государства и права. Учебник /Под ред. 

А.У.Бейсеновой. – Алматы, 2006. 

7.Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права. М., 1999. 

8.Общая теория государства и права. Академический курс в 

двух томах под ред. Марченко М. Н.,  М., 1998 г 

9. Общая теория государства и права под ред. Лазарева В. В. М., 



 

 

1994.  

10.Общая теория права.  Курс лекций под ред. Бабаева В. К., 

Нижний - Новгород, 1994. 

11.Общая теория права. Под общей редакцией  Пиголкина А.С. 

М.1997. 

12.Поляков А. Общая теория права. С-Петербург, 2005. 

13.Прокуронова С. С.Теория государства рава. Конспект лекий. М., 

2000. 

14.Теория государства и права (схемы и комментарии). Учебное 

пособие. М., 2000.  

15.Теория государства и права под. Ред. В. М. Корельского и 

В. Д. Перевалова. М. , 1997.  

16.Теория государства и права. Курс лекций под редакцией. 

Матузова Н. И. И Малько А. В..  М., 1997.  

17.Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. М.Н. 

Марченко.М., 1998. 
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№ 1 траектория «Аграрлық-құқықтық» мамандандыру 

 

Модуль 3. Аграрлық құқық теориясының негіздері 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Аграрлық құқық теориясының негіздері. (AKT 6303 

Аграрлық құқықтың теориясы, ShEAK 6305 Шет елдердің 

аграрлық құқығы) 

2 Модульге жауапты кафедра меңгерушісі Қуандықов Б.Ж, Шөкенов Қ.А. 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 4 

6 Кредит саны 5 (3/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

Аграрлық құқық, Жер құқығы, Экологиялық құқық 

11 Модуль мазмұны Аграрлық құқықтың теориясы. Аграрлық құқықтың 

кешенді құқық саласы ретіндегі ерекшеліктері. Қазақстанда 

аграрлық құқықтың қалыптасуы мен дамуы. Аграрлық 

құқықтың негізгі қағидалары, оны жіктеу туралы көзқарастар. 

Аграрлық құқықтың құрылымы және жүйесі. Аграрлық 

құқықтың қайнар көздерін жіктеу мәселелері. Аграрлық 

құқықты жалпы және ерекше бөлімге жіктеудің негіздері. 

Аграрлық құқықтың негізгі институттары мен нормалары. 

Аграрлық құқықтық жауапкершіліктің өзекті мәселелері. 

Шет елдердің аграрлық құқығы. Шет мемлекеттердің 

аграрлық құқығының түсінігі және құрылымы. Шет 

мемлекеттерде аграрлық қайта құрылуының негізгі 

бағыттары. Шет мемлекеттерде аграрлық қатынастарды 

құқықтық реттеу ерекшеліктері. Аграрлық қатынастарды 

реттеуде халықаралық аграрлық қарым- қатынастың мәні: 

түсінігі, нысандары және әдістері. Қазақстан 

Республикасындағы және шетелдердегі аграрлық қайта 



 

 

құрылуларды салыстырмалы құқықтық талдау. ТМД 

елдерінде аграрлық қайта құруларды құқықтық 

қамтамасыз ету. Европалық одақ және АҚШ-тың аграрлық 

саясатының құқықтық тәжірибесі.  

12 Оқу нәтижелері Білуі тиіс:  

- аграрлық құқықтың тарихи және әлеуметтік негізделуін 

және оның жәй-күйі мен ортақ заңдылықтарын, даму 

тенденцияларын; 

-шет елдік аграрлық заңнаманың негізгі даму 

тенденциялары; 

-шет елдік аграрлық заңнаманы ғылыми тұрғыда жүйелеп 

көрсетудің бағыттарын. 

Қабілетті болуы керек: 

- аграрлық құқық нормаларын саралауға, жүйелеуге және 

түсіндіруге; 

- шет елдік аграрлық заңнаманы талдауға; 

- шет елдік аграрлық заңнаманың даму бағыттарын жүйелей 

алуға. 

Дағдылары болу керек: 

-аграрлық саладағы құқықтық мәселелерді талдауға және 

бағалауға;  

-шет елдік аграрлық заңнаманың негізгі тиімді жақтары мен 

олқы тұстарын айқындауға; 

-шет елдік аграрлық құқықтың даму бағыттарын 

айқындауға. 

Құзіретті болуы керек: 

-аграрлық құқықтық қатынастар туралы кеңес беру қызметін 

жүзеге асыруға; 

- шет елдік аграрлық құқықтың негізгі концептуалдық даму 

бағыттарын айқындауға; 

- шет елдік аграрлық заңнама мен ұлттық заңнама туралы 

салыстырмалы талдау жасауға. 

 

13 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан 

14 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 

15 Модульдің ұзақтығы 1 семестр 

16 Әдебиеттер  

17 Жаңартылған мерзімі 20.06.2017ж. 

 

 

№ 2 траектория «Жер құқықтық қатынастары» мамандандыру 

 

Модуль 4. Жер құқығы теориясының негіздері 

 

1 Модульдің шифры 

және аталуы 

Жер құқығы теориясының негіздері (ZhKT6307 Жер 

құқығының теориясы, ZhDShTTS6309 Жер дауларын 

шешудің теориясы мен тәжірибесі) 

2 Модульге жауапты з.ғ.д.,Тайторина Б.А.  

 

3 Модуль типі КП/ТК, КП/ТК 



 

 

4 Модуль деңгейі Магистратура  

5 1 аптадағы сағат саны 4 

6 Кредит саны 5 (3/2) 

7 Оқу түрі Күндізгі 

8 Семестр І 

9 Білім алушылар саны  

10 Модуль 

пререквизиттері 

 

11 Модуль мазмұны - Жер құқығының теориясы. Жер құқығының пәні туралы  

көзқарастар. Жер құқығында қолданылатын әдістер және 

оны саралау. Жер құқығының құрылымы және мазмұны. Жер 

құқығының тарихнамасы. Жер құқығының обьектісі және 

субьектісі. Жер құқығының қағидалары және оны жіктеу. 

Жер құқықтық қатынастардың мазмұны. Жерге меншік 

құқығы туралы қалыптасқан ой-тұжырымдар. Жерді 

пайдалану мен қорғауды мемлекеттік бақылау. Жер 

құқығының ерекше режимдері. Жер даулары және жер 

заңдарын бұзғаны үшін қолданылатын жауапкершіліктің 

түрлері және ол туралы қалыптасқан концептуалды ойлар. 

Жер дауларын шешудің теориясы мен тәжірибесі. Жер 

даулары туралы түсінік. Жер дауларының туындауының 

обьективті және субьективті себептері. Жер дауларын 

шешудің құқықтық тетіктерінің жүйесі. Жер дауларының 

обьектісі және субьектілері.  Жер дауларын шешудегі 

мемлекеттің ролі. Мемлекеттік органдардың жер дауларын 

шешудегі құзіреті. Жер заңнамасын бұзғаны үшін 

жауапкершілік. 

12 Оқу нәтижелері Білуі тиіс:  

-жер құқығының тарихи және әлеуметтік негізделуін және 

оның жәй-күйі мен ортақ заңдылықтарын, даму 

тенденцияларын; 

- Жер дауларының туындау ерекшеліктерін. 

Қабілетті болуы керек: 

-жер құқығы нормаларын саралауға, жүйелеуге және 

түсіндіруге; 

-жер дауларының туындау себептерін саралауға. 

Дағдылары болу керек:  

-жер дауларын шешуге қатысты құқықтық тәжірибені 

талдауға және бағалауға. 

Құзіретті болуы керек: 

-жер құқықтық қатынастар туралы кеңес беру қызметін 

жүзеге асыруға. 

13 Қорытынды 

бақылаудың түрі 

Кешенді емтихан 

14 Кредиттерді алу 

шарты 

Барлық жұмыс түрлерін графикке сай орындау 
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6 Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген кредиттер көлемін 

көрсететін жинақ кесте 

 

6.1 Ғылыми-педагогикалық бағыт 
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1 
1 3 5 4 18 - - 1 - 19 930 31-37,2   

2 1 - 3 8 3 2 1 - 14 810 27-32,4   

2 
3 2 - 4 16 - 1 1 - 18 960 32-38,4   

4 - - - - - - 4 4 8 900 28,8-37,2   

Барлығ

ы 
6 5 11 42 3 3 7 4 59 3600 

118,8-

145,2 
  

 

6.2 Бейіндік бағыт (1 жыл)   
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1 
1 3 4 5 18 - - 1 - 19 930 31-37,2 5 - 

2 - - - - - 2 3 4 9 930 29,8-38,4 - 1 

Барлығы 3 4 5 18 - 2 4 4 28 1860 60,8-75,6   

 


