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Білім беру бағдарламасы заңгерлерді, ұйымдардың штаттық
заңгерлерін, судьяларды, прокуратура қызметкерлерін, адвокаттарды,
нотариустарды, сот орындаушыларды, жоғарғы оқу орындарының
оқытушылары, ғылыми қызметкерлер мен өзге де құқық саласындағы
кәсіби мамандарды даярлауға бағыттлаған.
Образовательная программа предназначена для подготовки юристов,
штатных юристов организаций, судей, работников прокуратуры,
адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей, преподавателей вузов,
научных работников и других специалистов-профессионалов в области
права.
The educational program is designed to train lawyers, prosecutors, full-time
lawyers of organizations, judges, lawyers, notaries, bailiffs, university
professors, researchersandother professional professionals in the field of law.
6М030100 – «Құқықтану»
6М030100 – «Юриспруденция»
6М030100 - «Jurisprudence»

Қазақстан Республикасының 27.07.2007 ж. «Білім беру туралы» Заңы;
ЖББ мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (23.08.2012, № 1080);
ЖОО ҮОЖ (16.08.2013 ж.); Ұлттық біліктілік шеңбері, Білім және
ғылым министрлігінің нормативтік-әдістемелік құжаттары.
Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г.; ГОСО
высшего образования РК (23.08.2012, № 1080); ТУП от 16.08.2013 г.;
Национальные рамки квалификаций, нормативные методические
документы МОН РК.
Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of 27.07.2007.; State
Standard of Higher Education of the Republic of Kazakhstan (23.08.2012,
№ 1080); Model educational plans (16.08.2013 ж.); National Qualifications
Framework, normative methodological documents of the Ministry of
Education and Science.
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы
Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы
Profile map of education program
Болашақ заң ғылымдары магистрлерінің еңбек нарығы, жұмыс
ББ мақсаты:
берушілердің талаптарына сәйкес құқық және заңнама саласында
Цель ОП:
кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруды белгілейді.
Objective of EP:
Предназначена для формирования профессиональных компетенций у
будущих магистров юридических наук в области права и
законодательства в соответствии с требованиями рынка труда и
работодателей.
It is designed to form professional competencies for future master's degree
of legal sciences in the field of law and legislation in accordance with the
requirements of the labor market and employers.
Білім беруде құзыреттілік тәсілді іске асыруға, болашақ заң ғылымдары
Білім беру бағдарламасының
магистрлерінің кәсіби және әлеуметтік құзіреттіліктерін дамытуға
тұжырымдамасы / Концепция
бағытталған, мазмұнының тәжірибелік бағыттылығымен күшейтілген.
образовательной программы / The
Ориентирована на
реализацию компетентностного подхода в
concept of education program
обучении, направлена на развитие и становление профессиональных и
социальных компетенций у будущих магистров юридических наук,
усилена практической направленностью содержания.
It is focused on the implementation of the competence approach in training,
is aimed at the development and development of professional and social
competencies of future master's degree of legal sciences, is strengthened by
the practical focus of the content.
Түлектің біліктілік сипаттамасы
Квалификационная характеристика выпускника
Graduate Qualification Characteristics
Заңғылымдарының магистрі
Берілетін дәреже:
Магистр юридических наук
Присуждаемая степень::
Master's degree of legal sciences
Awarded degree:
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Маманның лауазымдарының тізімі /
Перечень должностей специалиста /
Listofaspecialist’spositions

Кәсіби қызмет саласы / Область
профессиональной деятельности /
Theareaofprofessionalactivity

Кәсіби қызмет объектісі /
Объектпрофессиональнойдеятельности /
The object of professional activity

Заң ғылымдары магистрің кәсіби қызметінің саласы мынаны қамтиды:
- заңгер (юрисконсульт, адвокат, интеллектуалдық меншік мәселелері
бойынша аналитик, нотариус, медиатор, патентовед,
жеке/мемлекеттіксот орындаушы, заңгердің көмекшісі).
- судья (судья, арбитр);
- мемлекеттік органдарда заңгер;
- ғылыми-зерттеу институттарының ғылыми қызметкерлері,білім беру
мекемелерінде оқытушы.
Область профессиональной деятельностимагистра юридических наук
включает:
- юрист (юрисконсульт, адвокат, аналитик по вопросам
интеллектуальной собственности, нотариус, медиатор, патентовед,
частный/государственный судебный исполнитель, помощник юриста).
- судья (судья, арбитр);
- юрист в государственных органах;
- научные сотрудники в научно-исследовательских, преподавателях в
образовательных учреждениях.
The field of professional activity of bachelor of law includes:
- lawyer (legal adviser, lawyer, intellectual property analyst, notary,
mediator, patent attorney, private/public bailiff, assistant lawyer);
- the judge (judge, arbitrator);
- lawyer in state public authority;
- scientific employees in research, teachers in educational institutions.
- Заңгерлік кеңестер;
- авторлық және патенттік құқық бойынша кеңестер;
- құқықтық құжаттарды ресімдеу;
- сот және өзге де құқық қорғау органдарында клиенттердің мүдделері
бойынша өкілдік ету;
- азаматтық, қылмыстық және әкімшілік сот ісін жүргізу;
- адвокаттық қызмет;
- нотариаттық қызмет;
- кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру.
- Юридические консультации;
- авторское и патентное право;
- ғылыми-зерттеу қызметі;
- жоғары оқу орындарында оқытушы;
- составление юридических документов;
- представление интересов клиентов в судебных и иных
правоохранительных органах;
ведение
гражданского,
уголовного,
административного
судопроизводства;
- адвокатская деятельность;
- нотариальная деятельность;
- научно-исследовательская деятельность;
- преподавание в образовательных учреждениях;
- осуществление предпринимательской деятельности.
- Lawyer consulting;
- copyright and patent law;
- drawing up of legal documents;
- representation of clients' interests in judicial and other law enforcement
bodies;
- conducting civil, criminal, administrative legal proceedings;
- advocacy;
- notarial activity;
- research activity;
- teaching in educational institutions;
- implementation of business activities.
Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар, сот, құқық қорғау
органдары, прокуратура, мемлекеттік органдар, жеке (бастамалық)
кәсіпкерлік қызмет.
Коммерческие
и
некоммерческие
организации,
судебные,
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правоохранительные органы, прокуратура, государственные органы,
собственная (инициативная) предпринимательская деятельность.
Commercial and non-commercial organizations, judicial, law enforcement
agencies, prosecutors, state bodies, own (initiative) entrepreneurial activity.
1. Құқық шығармашылық қызметі: ресми функциялар шеңберінде
Кәсіби қызмет функциялары /
Функциипрофессиональнойдеятельности шешімдерді негіздеу және қабылдау, сондай-ақ құқықтық нормаларды
іске асыруға байланысты іс-шаралар, құқықтық құжаттарды ресімдеу;
/ Functions of professional activity
2. Құқық қорғау қызметі: заңдылықты, тәртіп сақтауды, жеке тұлғаның,
қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; қоғамдық
тәртіпті қорғау; құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын кесу,
оларлды анықтау және тергеу; жеке, мемлекеттік және өзге де меншік
нысандарын қорғау;
3. Сараптамалық-кеңес беру қызметі: заңгерлік кеңес беру,
құжаттардың құқықтық сараптамасын және ғызыми-зерттеуді жүзеге
асыру.
1. Нормотворческая деятельность: разработка нормативных правовых
актов и подготовка к их реализации;
2. Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в
пределах должностных функций решений, а также совершение
действий, связанных с реализацией правовых норм, составление
юридических документов;
Правоохранительная
деятельность:
обеспечение
законности,
правопорядка, безопасности личности, общества и государства; охрана
общественного порядка; предупреждение, пресечение, выявление,
раскрытие и расследование правонарушений; защита частной,
государственной и иной форм собственности;
3.
Экспертно-консультационнаяи
научноисследовательскаядеятельность: консультирование по вопросам права,
осуществление правовой экспертизы документов.
1. Norm-setting activity: development of normative legal acts and
preparation for their implementation;
2. Enforcement activities: justification and adoption of decisions within the
limits of official functions, as well as actions related to the implementation
of legal norms, drafting legal documents;
3. Law enforcement: ensuring the rule of law, security of the individual,
society and the state; protection of public order; prevention, suppression,
detection, disclosure and investigation of offenses; protection of private,
state and other forms of ownership;
Expert advisory and research activity: legal advice, legal expertise of
documents.
Құқық шығармашылық, құқық қолдану, құқық қорғау, сараптамалықКәсіби қызмет түрлері /
кеңес беру және ғылыми-зерттеу қызметі.
Видыпрофессиональнойдеятельности /
Нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная,
Types of professional activity
экспертно-консультационная и научно-исследовательская
деятельность.
Norm-making, law applicable, law enforcement, expert-consulting and
research activities.
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