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НЕГІЗГЕ АЛЫНҒАН ҚҰЖАТТАР 

1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» № 319 Заңы (өзгерістер мен толықтырулар 05.05.2020 ж. № 

323 -YI бұйрығымен). 

2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген «Білім берудің 

барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру  стандарттары». (өзгерістер мен толықтырулар  09.06.2021ж. № 128 

бұйрығымен). 

3. Европейская рамка квалификаций для обучения в течение всей жизни (EQF). Европейская комиссия, 2008. 

4. Ұлттық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пенәлеуметтік және еңбекқатынастарынреттеу жөніндегі 

республикалықүшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамасыменбекітілген. 

5. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышы». (өзгерістер мен толықтырулар 

05.06.2020 ж № 231 бұйрығымен). 

6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылыми министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітіліп, 2018 жылғы 12 

қазандағы №563 бұйрығымен өзгерістер енгізілген «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

қағидалары».12.10.2018ж 

7. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығымен бекітілген «Тиісті үлгідегі 

білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары». (өзгерістер мен толықтырулар 09.06.2021 ж). 

8. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 603 бұйрығымен бекітілген «Жоғары және 

(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік оқу бағдарламалары».  

9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы №391 бұйрығымен бекітіліп, Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 16 қарашадағы №634 бұйрығымен өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілген «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі». 

(өзгерістер мен толықтырулар 14.07.2021ж) 

10. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы. Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігінде 2018 жылғы 1 қараша. Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын бекіту туралы 23.07.2021ж. 
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АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

Еуропалық біліктілік шеңбері (EQF) –  ұлттық біліктіліктерді салыстыратын және білім терминінде, құзыреттілік және дағды 

терминдерінде әр қайсысы  сипатталған, бір біліктіліктің екінші біліктіліктен сапалық артықшылығын көрсететін сегіз деңгейден  тұратын   

құрылымдық кестені көрсетеді. 

 

Ұлттық біліктілік шеңбері - сегіз біліктілік деңгейінен тұрады, бұл Еуропалық біліктілік шеңберіне және 2007 жылғы 27 шілдедегі 

«Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңында айқындалған білім деңгейлеріне сәйкес келеді. ҰБШ салалық біліктілік шеңберін, 

кәсіби стандарттарды әзірлеу үшін жалпы кәсіби құзыреттердің біліктілік деңгейлерінің бірыңғай уәкілін айқындайды.  

 

Дескрипторлар - студенттердің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің тиісті деңгейінің (сатысының) білім беру 

бағдарламаларын аяқтаған соң ие болатын білім, білік, дағды және құзыретінің деңгейлері мен көлемінің сипаттамасы.  

 

Құзыреттер – студенттердің оқыту процесі кезінде алған білім, шеберлік және дағдысын кәсіптік қызметте практикалық тұрғыдан 

қолдана білу қабілеті. 

 

Негізгі (түйінді)құзыреттілік – Негізгі құзыреттілік сала ерекшелігіне қарамастан барлық мамандар бойынан табылу керек деп 

қарастырылған, себебі құзыреттілік маман біліктілігінің негізін құрайды. 

 

Оқу нәтижелері - білім, дағды, қабілеттер,  құзыреттілік тілінде көрсетілген және білім беру бағдарламасының барлығын немесе бір 

бөлігін аяқтау арқылы білім алушылардың түлектердің не істей алатындығын сипаттайтын студенттер мен түлектердің күтілетін және 

өлшенетін нақты жетістіктері. 

 

6B – бакалавриат 

БББ – білім беру бағдарламасы 

ЖОО – жоғары оқу орындары 

ЖК – жоғары оқу орнының компоненті 

ЖБП-жалпы базалық пандер 

МК-міндетті компонент 

БП-базалық компонент 

ТК-таңдау компоненті 

КП-кәсіптендіру компоненті 
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КІРІСПЕ 

 

Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім туралы заңына, Еуропалық біліктілік шеңбері және Ұлттық біліктілік 

шеңберіне, Дублин дескрипторлары мен жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сәйкес әзірленді. 

Білім беру бағдарламасы  Университеттің миссиясы мен саясатын және стратегиялық жоспарын жүзеге асыруға бағытталған: 

оңтүстік аймақтың әлеуметтік жағдайын, инновациялық әлеуетін көтеру мақсатында білім, ғылым және тәжірибе арасындағы өзара 

байланысты дамыта отырып, қоғам мен бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыра алатын бәсекелестікке қабілетті мамандар даярлау үшін 

білім беру қызметін ұсыну.   

Оқытудың нәтижелері Дублин дескрипторларының  деңгейлерінің негізінде анықталып, құзыреттер арқылы көрсетілді. Арнайы 

құзыреттері Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкес жұмыс 

берушілердің, профессор-оқытушылар құрамының, бітірушілер мен қоғамның әлеуметтік сұраныстары ескеріле отырып анықталды. 

Білім беру бағдарламасында оқыту және бағалау әдістері құзыреттілік бағыт идеологиясына сәйкес келтіріліп оқытудың соңғы 

нәтижесіне негізделіп жасалған. 

 Білім беру бағдарламаларының құрылымы мен мазмұны толықтай сәйкестендірілген. Білім беру бағдарламалары жұмыс берушілердің 

сұраныстарына сәйкес жаңартылып отырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008022#z7
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200008022#z7


8 

 

 

 

1. БІЛІМ  БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН МАЗМҰНЫ   

1.1.Білім беру бағдарламасында қалыптасатын құзіреттіліктер мен күтілетін нәтижелері  
 

Түйінді құзіреттіліктер Құзіреттіліктер Күтілетін нәтижелер 

Оқу-танымдық Қ 1.БІЛІМІН ҚОЛДАНУ ON1 - Құқық саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы 

білімі мен түсініктерін көрсету. Қазақстанның тарихи дамуының негізгі 

кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін түсндіру және 

ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсете білу. Құқықтық 

және демократиялық мемлекеттің құндылығы жалпы адамгершілік 

құндылықтары туралы біліп алу 

ON2 - Ғылыми және философиялық таным әдістерімен табиғи және 

әлеуметтік әлемді ғылыми тұрғыда түсінуді және зерттеуді қамтамасыз 

ететін философия негіздерін білу арқылы қалыптасқан дүниетанымдық 

ұстанымдар негізінде қоршаған шындыққа баға беру. Мифологиялық, діни 

және ғылыми дүниетанымның мазмұнын және ерекшеліктерін 

интерпретациялау. Оқып үйрену аясында неғұрлым озық біліммен 

құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылығын, жалпы 

адамгершілік құндылықтары туралы түсінікті талдай білу 
Қ 2. АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 
ON3 - Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын 

ұғыну. Әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық 

құбылыстарға жеке баға беру. Қазақстанның қазіргі заманғы 

оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи сипаттау 

әдістері мен тәсілдерін қолдана білу. Әлеуметтану, саясаттану, 

мәдениеттану, психологияның базалық білімі негізінде түрлі тұлғааралық, 

әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы жағдайларға баға 

беру. Жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін таныту. Байланысқа 

қатысушылардың іс-әрекеттеріне баға беру. Ақпараттық технологиялар 

саласында, заманауи телекоммуникация құрылымдарында білімдерін 

қолдану, білімнің ғаламдық қайнар көздерін пайдалану 
Жеке тұлғалық Қ 3 ӨЗІН-ӨЗІ ДАМЫТУ ON4 – Өзінің моральдық және азаматтық ұстанымын дамыту 

заңнамалардағы жаңалықтарды қамту, ағымдағы жағдайларды талдай 

білу; 
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ON 5 - Құқық  саласында одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті дағдыларын оқыту.Өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір 

бойына жеке білім беру траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері 

мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті 

қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстану. Деректер мен 

тергеудің аражігін ажырата білу, жағдайды білікті түрде ұйымдастыру; 
Қ 4КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУ 
ON 6 - Грамматикалық білімдер жүйесін, белгілі бір тілде тиісті ниет 

білдірудің прагматикалық құралдарын жеткілікті көлемде түсіну негізінде 

лингвистикалық және сөйлеу ресурстарын дұрыс пайдалана білу. Кәсіби 

қызметінде нормативті – құқықтық актілерді қолдану, құқықтық 

сипаттағы әртүрлі құжаттарды шығаруға ұсыну; 

ON 7 - Әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, 

пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді 

жүзеге асыру. Тұлғаралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) 

қарым-қатынас мәселелерін шешу мақсатында қазақ, орыс және шет 

тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасай білу. Кәсіби 

қызметін жүзеге асыруға  қажетті деңгейде қазақ, орыс және шет тілдерін 

қолдану; 
Кәсіби КҚ 5 ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ - 

БАСҚАРУШЫЛЫҚ 
ON 8 -   Жеке іс-әрекеттерінде түрлі ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды: интернет-ресурстары, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, 

қорғау және тарату бойынша бұлтты және мобильді қызметтерге синтез 

жасау. Мемлекеттік құқық қорғау, құқық қолдану органдарының 

құзыреттілігінен, жүйесінен, құрылымынан хабардар болу;   
КҚ 6 КӘСІБИ - ТӘРБИЕЛІК ON 9 – Қазақстандық қоғамның іскерлік, мәдени, құқықтық және 

этикалық нормаларын пайдалану. Кәсіби қызметінің міндеттерін жүзеге 

асыруға қатысты проблемаларын шешу мен шешім қабылдаудың оңтайлы 

жолдарын табу, құқық саласының нормаларын ажырата білу; 

ON 10 - Кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді 

қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді анықтау. 

Құжаттаманы сауатты жүргізу өзінің ұстанымын логикалық жүйеде 

сауатты негіздеу және түсіндіріп беру; 
КҚ 7  ҒЫЛЫМИ ӘДІСНАМА ON 11- Азаматтық – құқықтық, еңбек, әкімшілік  - құқықтық, қылмыстық 

құқықтық  және басқада қатынастар саласындағы проблемаларды шешу, 

талдау, ақпараттар жинау және талдай білу; 
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ON 12 – Құқық саласында оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу 

үшін теориялық және практикалық білімді қолдану. Құқық саласында 

фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы 

күрделі тәуелділікті білу және түсіну.  Әлемде танылған әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдар саласындағы пәнді практикада қолдана білу. 

Талдаудың әдіснамасын таңдау. Қазақстан Республикасының 

конституциялық құрылымын, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

механизімі мен құқықтық жүйе қызметінің ерекшіліктерін, құқықтық 

түсініктің негізгілерін игеру, қолдану; 
КҚ 8 ЭКСПЕРИМЕНТТІК  ЗЕРТТЕУ ON 13 –Зерттеудің нәтижелерін жинақтай білу. Заң түсініктері мен 

категорияларын еркін қолдану, жалпы білім жүйесіндегі заң пәндерімен 

қатынастары туралы білу 
 

 

 

 

 

 

ON 14 –Ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу 

және оларды оқытылатын салада қолдану. Заң ғылымындағы білімді 

интеграциялық процестердің қазіргі заманғы өнімі ретінде синтездеу. 

Жаңа білімді синтездеу және оны гуманитарлық әлеуметтік маңызды 

өнімдер түрінде ұсыну. ҚР-ның мемлекеттік механизімі мен құқықтық 

жүйе қызметінің ерекшіліктерін сипаттау, кәсіби қызметте құқықты 

жүзеге асырудағы оның маңызын тұжырымдау 

ON 15 –Нақты ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді 

зерттеуге арналған ғылыми әдістер мен тәсілдерді қолдана білу. Нақты 

қызмет саласын анықтайтын нормативтік құқықтық актілердің және 

теориялық көзқарастардың мазмұнын талдай білу 
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1.2. Білім беру бағдарламасының мазмұны    
 

Модульдің атауы  /                                       

Наименование модулей /                                               

Name of modules 

 

 

Пәндер 

циклі/ 

Цикл 

дисциплин/

Сycle 

disciplines 

Пәндер 

компоненті/ 

Компонент 

дисциплин 

component 

disciplines 

І. ТЕОРИЯЛЫҚ ОҚУ   
 

І. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОБУЧЕНИЕ  

  

I.THEORETICAL TRAINING  

  

Академиялық 

кредиттер/ 

Академические 

кредиты/ 

Academic 

credits 
 

Жалпы модуль / Общий модуль / Common module 

1.1 Міндетті компонент (МК) / 1.1 Обязательный компонент (ОК) / 1.1 Required component (RK) 

Жалпы және коммуникативтік модулі/ 
Общий и коммуникативный модуль/ 

General and communication module 

ЖБП МК 
Қазақстанның қазіргі 
заман тарихы 

Современная история 
Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 
5 

ЖБП МК Шетел тілі Иностранный язык Foreign language 10 

ЖБП МК Қазақ (орыс) тілі Казахский (русский) язык Kazakh (Russian) language 10 

ЖБП МК 
Дене шынықтыру Физическая культура Physical Culture 

8 

Әлеуметтік-саяси білім модулі/ 
Модуль социально-политического 

образования/ 
Module of socio-political education 

ЖБП МК Әлеуметтану, Саясаттану Социология, Политология Sociology, Politology 4 

ЖБП МК 
Мәдениеттану, 
Психология 

Культурология, Психология Cultural Studies, Psychology 
4 

Қоғамдық-акпараттық білім беру 
модулі/ Социально-информационный 

образовательный модуль/    
Social and informational educational 

module 

ЖБП МК 

Ақпараттық-
комуникациялық 
технологиялар (ағылшын 
тілінде) 

Информационно-
коммуникационные технологии 
(на английском языке) 

Information and communication 
technologies (in English) 

5 

ЖБП МК 
Философия Философия 

Philosophy 5 

1.1 модулі бойынша барлығы:/ 1.1  всего по модулю:/ 1.1  total by module: 51 

1.2  Таңдау компоненті  

Тұлғаны қалыптастыру және рухани 
жанғыру модулі/  

Модуль формирования личности и 
духовной рефлексии/  

Module of personality formation and 
spiritual reflection 

ЖБП ТК 

Имиджелогия      Имиджелогия 
 

Imagelogy 
 

5 
Кәсіпкерлік дағдылар Предпринимательские навыки Entrepreneurial skills 

 

Жеке жетістіктер негіздері Основы личных достижений Fundamentals of personal 
achievement 
 

1.2  Компонент  по выбору  - 5 кредитов (150 часов) / 1.2  Optional component  - 5 credits (150 hours) 

1.2 модулі бойынша барлығы:/ 1.2  всего по модулю:/ 1.2  total by module: 5  

Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі бойынша:/   По циклу (ОД) общеобразовательных дисциплин:/  According to the cycle of (GED) General education 

disciplines: 
56 

2. Мамандық  модулі (ММ) /2.Модуль специальности (МС) / 2.Specialty module (SM) 
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2.1  Міндетті модульдер (ММ) - 56 кредит (1680сағат) / 2.1  Обязательные модули (ОМ) -  56 кредитов (1680 часов) /  2.1  Requiredmodules (RМ) - 56 credits (1680 hours) 

Мемлекеттік құқықтық  модулі/ 
Государственно-правовой модуль/  

State legal module 
 
 
 
 
 

БП ЖК 

Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың өзекті 
мәселелері 

Актуальные вопросы 

модернизации общественного 
сознания 

Topical issues of modernization of 
public consciousness 

3 

БП ЖК 
Мемлекет және құқық 

теориясы 
Теория государства и права Theory of state and law 4 

БП ЖК 

Қазақстан 
Республикасының 

мемлекет және құқық 

тарихы 

История государства и права 
Республики Казахстан 

History of the state and law of the 
Republic of Kazakhstan 

4 

БП ЖК 
Қазақстан 

Республикасының 
конституциялық құқығы 

Конституционное право 
Республики Казахстан 

Constitutional  law of the Republic of 
Kazakhstan 

5 

БП ЖК 
Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениеттің 
негіздері 

Основа культуры против 
коррупции 

The Foundation of a culture against 
corruption 

4 

БП ЖК Оқу практикасы - 2 апта Учебная практика -2 недели Training practice - 2 weeks 2 

Азаматтық құқықтық модулі/ 
Гражданско-правовой модуль/ 

Civil law module 

БП 
 

ЖК 
 

Қазақстан 
Республикасының  

азаматтық құқығы (жалпы 

бөлім) 

Гражданское право Республики 
Казахстан (общая часть) 

Civil law of the Republic of 
Kazakhstan (General part) 

 
6 

Қазақстан 
Республикасының  
азаматтық құқығы 

(ерекше бөлім) 

Гражданское право Республики 
Казахстан (особенная часть) 

Civil law of the Republic of 
Kazakhstan (special part) 

5 

Қылмыстық-құқықтық модулі/ 
Уголовно-правовой модуль/         

Criminal law module 

БП 
 

ЖК 

 

Қазақстан Республикасың 
қылмыстық құқығы 

(жалпы бөлім) 

Уголовное право Республики 
Казахстан (общая часть) 

Criminal law of the Republic of 
Kazakhstan (General part) 

6 

БП ЖК 
Қазақстан Республикасың 

қылмыстық құқығы 
(ерекше бөлім) 

Уголовное право Республики 
Казахстан (особенная часть) 

Criminal law of the Republic of 
Kazakhsta (special part) 

 
5 

БП ЖК Әкімшілік құқығы Административное право Administrative law 6 

БП ЖК Еңбек  құқығы Трудовое право Labour law 6 

2.1  модулі бойынша барлығы:/  2.1  всего по модулю:/ 2.1  total by module: 56 

2.2 Таңдау модульдері (ТМ) - 56 кредит (1680сағат)/ 2.2  Модуль по выбору (МB) - 56 кредитов (1680 часов) / 2.2  Module  of choice (МС) - 56 credits (1680 hours) 

 
Тарихи және шет мемлекеттік-

құқықтық модулі /Исторический и 

зарубежный государственно-правовой 
модуль/ Historical and foreign state-

legal module 

БП ТК 

Шетелдерінің мемлекет 
және құқық тарихы 

История государства и права 
зарубежных стран 

History of the state and law of foreign 
countries 

5 
Саяси құқықтық ілімдер 

тарихы 
История политических и 

правовых учений 
History of political and legal 

doctrines 

Рим құқығы Римское право Roman law 
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БП ТК 

Шетелдерінің 
конституциялық құқығы 

Конституционное право 
зарубежных стран 

Constitutional law of foreign 
countries 

4 
 

 

 
Шетелдердің азаматтық 

құқығы 
 

Иностранное гражданское 
право 

Foreign civil law 

Адам құқығы 
 

Права человека Human rights 

Кәсіпкерлік-нотариаттық модулі/ 
Предпринимательско-нотариальный 

модуль/ 

Business and notary module 

БП ТК 

Кәсіпкерлік құқықтың 

негіздері 
 
 

Основы хозяйственного права Fundamentals of Business Law 

5 

Қазақстан 
Республикасының кепіл 

құқығы 
 

Залоговое право Республики 
Казахстан 

Pledge law of the Republic of 
Kazakhstan 

 
Әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығы 

 
 

Право на социальное 
обеспечение 

 
 

The right to social security 

БП ТК 

Нотариат ұйымдастыру 
және басқару 

Организация и управление 
нотариусами 

Organization and management of 
notaries 

5 

Қазіргі кезеңдегі 

Қазақстан 
Республикасының 

Азаматтық іс жүргізу 
заңнамалары 

Гражданское процессуальное 
законодательство Республики 

Казахстан на современном 
этапе 

Civil procedural legislation of the 
Republic of Kazakhstan at the present 

stage 

Меншік құқығы Имущественные права Property rights 

Табиғи-құқықтық модулі/ 
Природно-правовой модуль/ Natural 

law module 

БП ТК 

Экология және табиғи 

ресрустарды пайдалану 
құқығы 

Экология и право пользования 
природными ресурсами 

Ecology and the right to use natural 
resources  

6 
Жер қойнауын қорғау Защита недр Subsoil protection 

Қазақстан 
Республикасының 

экологиялық құқығының 
негіздері 

Основы экологического права 
Республики Казахстан 

Fundamentals of Environmental Law 
of the Republic of Kazakhstan 

БП ТК 

Жер құқығы Земельное право Land law 

4 

Қазақстан 
Республикасының тұрғын 

үй құқығы 

Жилищное право Республики 
Казахстан. 

Housing law of the Republic of 
Kazakhstan. 

Қазақстан 
Республикасының салық 

құқығы 

Налоговое право Республики 
Казахстан. 

Tax law of the Republic of 
Kazakhstan. 

БП ТК 

Отбасы құқығының 
негіздері 

Основы семейного права. Fundamentals of family law. 
3 

Отбасылық құқықтық Семейные правоотношения Family relationship 
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қатынастар 

Отбасылық міндеттемелер Семейные обязанности Family responsibilities 

Заңгердің кәсіби қызметі модулі/   
Модуль профессиональной 

деятельности юриста/                                                   
Module of professional activity of a 

lawyer 

БП ТК 

Заң  психологиясы Юридическая психология Legal psychology 

4 
Сот психологиясы Криминальная психология Criminal psychology 

Заң психологиясының 
ғылыми негіздері 

Научные основы юридической 
психологии 

Scientific foundations of legal 
psychology 

БП ТК 

Заңгердің кәсіптік 
этикасы 

Профессиональная этика 
юриста 

Professional ethics of a lawyer 

5 Заңгердің кәсіптік қызметі 
Профессиональная 

деятельность юриста 
Professional activity of a lawyer 

Құқықтық талдау 
методологиясы 

Методология юридического 
анализа 

Legal analysis methodology 

Қылмыстық құқықтық статистика 
модулі/ 

Модуль уголовно-правовой 
статистики/ 

Criminal law statistics module 

БП ТК 

Криминалистика Криминалистика Criminalistics 

5 
Криминалистика бойынша 

практикум 
Практикум по криминологии Workshop on Criminology 

Қылмыстық іс жүргізу 
практикумы 

Уголовно-процессуальный 
семинар 

Criminal Procedure Seminar 

БП ТК 

Құқықтық статистика Правовая статистика Legal statistics 

5 
Атқару өндіріс негіздері 

Основы исполнительного 

производства 
Basics of enforcement proceedings 

Құқықтық талдау 
теориясы 

Теория правового анализа Legal analysis theory 

БП ТК 

Қылмыстық атқару 
құқығы 

Уголовно-исполнительное 
право 

Criminal enforcement law 

5 
Жеке адамға қарсы 

қылмыстар 
Преступления против 

личности. 
Crimes against the person. 

Экономикалық қызмет 
саласындағы қылмыстар 

Преступления в сфере 
экономической деятельности 

Economic Crimes 

2.2  модулі бойынша барлығы:/ 2.2  всего по модулю:/ 2.2  total by module: 56  

Базалық пәндер (БП) циклы бойынша:/ По циклу базовых дисциплин (БД): / By cycle of basic disciplines (BD): 112  

3. Кәсіби құзіреттіліктер алу модулі / Модуль приобретения профессиональных компетенций / Professional competence acquisition module 

3.1 Міндетті модулі - 26 кредит (780 сағат) / Обязательный модуль - 26 кредитов (780 часов) / Requiredmodule – 26 credits (780 hours) 

Іс жүргізу құқықтық модулі/ 
Процедурно-правовой модуль/ 

Procedural and legal module 
 
 

КП ЖК 

Қазақстан 
Республикасының  

азаматтық іс жүргізу 
құқығы 

Гражданско-процессуальное 

право Республики Казахстан  

 

Civil procedure law of the Republic 
of Kazakhstan 

5 

КП ЖК 

Қазақстан 

Республикасының  
қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

Уголовно-процессуальное 
право Республики Казахстан 

Criminal procedure law of the 
Republic of Kazakhstan 

5 

Кәсіби практика/ Профессиональная 
практика/ Professional practice 

КП ЖК 
Өндірістік (үзіліссіз) 
практика - 8 апта 

Производственная 

(непрерывная) практика           

8- недель 

Production (continuous) practice-8 
weeks 

8 
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КП ЖК 
Өндірістік / дипломалды  

практика - 8 апта 
Производственная/преддиплом

ная практика - 8 недель 
Production/ pre-graduation practice - 

8 weeks 
8 

3.1  модулі бойынша барлығы:/ 3.1  всего по модулю:/  3.1  total by module:      26 

3.2. Таңдау  модулі - 10 кредит (300 сағат)  / 3.2. Mодуль по выбору - 10 кредитов (300 часов) /Selection modules – 10 credits (300 hours) 

Сот риторикасы және криминология 
модулі /                                                                                                                            

Модуль судебной риторики и 
криминологии/Module of judicial 

rhetoric and criminology 

КП ТК 

Сот риторикасы  Судебная риторика The judicial rhetoric   

5 
Судьяның кәсіптік 

этикасы 

Профессиональная этика судьи 
Professional ethics of a judge 

Соттық сөйлеу этикасы 
Судебная этика 

Judicial ethics 

КП ТК 

Криминология Криминология Criminology 

5 
Сот сараптамасы Судебная экспертиза Judicial expertise 

Фамилология 
Фамилология 

Familology 

3.2 модулі бойынша барлығы:/ 3.2 всего по модулю:/  3.2 1  total by module:                                                                                                                                                                  10 

1 траектория: "Қылмыстық-құқықтық қызмет" - 15 кредит (450 сағат) /1 траектория:  "Уголовно-правовая деятельность" - 15 кредитов (450 часов) / 

1 trajectory: " Criminal law activities" - 15 credits (450 hours) 

Қылмыстық құқықтық қызмет модулі 

/Модуль уголовно-правовой 
деятельности/ Module of criminal legal 

activity 

КП ТК 

Адвокатура Адвокатура Bar 

5 

Қылмыстық және 

қылмыстық іс жүргізудегі 
адамның жеке басына 

тиіспеушілік 

Неприкосновенность личности в 
уголовном и уголовном процессе 

Personal inviolability in criminal 
and criminal proceedings 

Жасөспірімдер 
қылмыстылығы 

Подростковая преступность Juvenile delinquency 

КП ТК 

Прокурорлық қадағалау Прокурорский надзор Prosecutor supervision 

5 
Ұйымдасқан 

қылмыстықпен күрес 
Борьба с организованной 

преступностью 
Combating organized crime 

Құқық қорғау органдары Правоохранительные органы Law enforcement 

КП ТК 

Қылмыстық құқықтық 

қызмет 
Уголовно- правовая деятельность Criminal law activities 

5 
Жедел іздестіру қызметі Право оперативного розыска The right to operational search      

Қылмыстылықтың 
себептерінің 

криминологиялық 
теориялары 

Криминологические теории 
причин преступности 

Criminological theories of the 
causes of crime 

1 траектория бойынша: / Всего по 1 траектории:/  Total of 1 trajectory: 15 

2 траектория:  "Азаматтық-құқықтық қызмет" - 15 кредит (450 сағат) /2 траектория:  "Служба гражданского права" - 15 кредитов (450 часов) / 

2 траектория: "Civil law service" - 15 credits (450 hours) 

Азаматтық құқықтық қызмет модулі КП ТК Отбасы субьектілерінің Защита конституционных прав Protection of the constitutional 5 



16 

 

/Модуль гражданско-правовой 
деятельности/ Civil law activity module 

конституциялық 
құқықтарын қорғау 

членов семьи rights of family members 

Қазақстан 
Республикасының 
авторлық құқығы 

Авторское право Республики 
Казахстан 

Copyright of the Republic of 
Kazakhstan 

Азаматтық іс жүргізу 
құқығы практикумы 

Практикум Гражданского 
процессуального права 

Civil procedure law workshop 

КП ТК 

Медиациология Посредничество Mediation 

5 

Азаматтық іс жүргізудегі 
медиация 

Медиация в гражданском процессе Mediation in civil procedure 

Тұрғын үй қатынастары Жилищные отношения Housing relations 

КП ТК 

Қазақстан 
Республикасының банк 

құқығы 

Банковское право Республики 
Казахстан 

Banking law of the Republic of 
Kazakhstan 

5 

Қазақстан 

Республикасының 
сақтандыру құқығы 

Страховое право Республики 
Казахстан 

Insurance law of the Republic of 
Kazakhstan 

Қазақстан 
Республикасының қаржы 

құқығы 

Финансовое право Республики 

Казахстан 

Financial law of the Republic of 

Kazakhstan 

2 траектория бойынша барлығы:/  Всего по 2 траектории:/  Total of 2 trajectory:                                                                                                                                                                                                             15 
 

3.2  Біліктілік шеңберінен шығатын модуль (Оқытудың қосымша түрлері) /3.2 Модуль выходящий за рамки квалификаций (дополнительныевидыобучения) /  

3.2  Module that goes beyond qualifications (additional types of training) 

MINOR бағдарламасы бойынша- 9 кредит (270 сағат) /По программе MINOR - 9 кредит (270 сағат) / 

According to the program of  MINOR - 9 credits (270 hours) 

 

Кеден ісі модулі/ 

Модуль таможенного дела/                                  
The module of customs 

КП ТК Кедендік бақылау Таможенный контроль Customs control 3 

КП ТК 
Халықаралық кедендік 

қатынастар 
Международные таможенные 

отношения 
International customs relations 3 

КП ТК Кеден ісінің экономикасы Экономика таможенного дела Economics of customs Affairs 3 

3.2 модуль бойынша:/   3.2  всего по модулю:/  3.2  total by module: 9 

Кәсіби құзыреттіліктер алу модулі  бойынша:/ По модулю получения профессиональных компетенций: / 

According to the module of obtaining professional competencies: 
60 

ЖБП+БП+КП:/ ОД +БД+ПД:/  GED+BD+PD: 228 

4. Қорытынды аттестаттау - 12 кредит  (360 сағат)/ Итоговая аттестация – 12 кредитов (360 часов) /  
Final certification- 12 credits (360 hours) 

Диплом жұмысты (жоба) жазу және қорғау немесе кешенді емтихан тапсыру / Написание и защита дипломной работы (проекта) или сдача комплексного экзамена / Writing 
and defending a thesis (project) or a comprehensive exam 

12 

ҚА модулі бойынша барлығы:/ Bсего по модулю  ИА:/ Total by module FC: 12 

Жалпы:/ Общие:/ Common: 240 

 

1.3.  Білім беру бағдарламасындағы пәндердің оқыту нәтижелерімен үйлестірілу матрицасы 
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Модуль Пәндер атауы 
ON 

1 
ON 2 ON 3 ON 4 ON 5 ON 6 ON 7 ON 8 ON9 ON10 ON11 ON12 ON13 ON14 ON15 

Жалпы және коммуникативтік 

модулі 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы +  +             

Шетел тілі      + +         
Қазақ (орыс) тілі      + +         
Дене шынықтыру     +    +       

Әлеуметтік-саяси білім модулі 
Әлеуметтану, Саясаттану   +      +      + 

Мәдениеттану, Психология   +  +  +  +       

Қоғамдық-акпараттық  білім 

беру модулі 

Ақпараттық-комуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 
  +    + +        

Философия  +          +    

Тұлғаны қалыптастыру және 

рухани жанғыру модулі 

Имиджеология                                                                           

 
+   +    +   +     

Кәсіпкерлік дағдылар +   +     +       

Жеке жетістіктер негіздері   +  + +            

Мемлекеттік құқықтық  модулі 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

өзекті мәселелері 
+ +      +    +    

Мемлекет және құқық теориясы +       +  +   +   

Қазақстан Республикасының 

мемлекет және құқық тарихы 
+  +             

Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқығы 
          + + +   

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері 
  + +       +   +  

Оқу практикасы - 2 апта      +  +  + + +    

Азаматтық құқықтық модулі 

Қазақстан Республикасының  

азаматтық құқығы (жалпы бөлім) 
+          + + +   

Қазақстан Республикасының  

азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 
+          + + +   

Қылмыстық-құқықтық модулі 

Қазақстан Республикасың 

қылмыстық құқығы (жалпы бөлім) 
   +  +  + +     +  

Қазақстан Республикасың 
қылмыстық құқығы (ерекше бөлім) 

   +  +  + +     +  

Кәсіби-еңбек  құқығы  модулі 
Әкімшілік құқығы +          +   +  

Еңбек  құқығы    +  +  +  + +     

Тарихи және шет мемлекеттік-

құқықтық модулі 

Шетелдерінің мемлекет және 

құқық тарихы 
+  +             

Саяси құқықтық ілімдер тарихы +             +  

Рим құқығы            +  +  

Шетелдерінің конституциялық 

құқығы 
   +        +    
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Шетелдердің азаматтық құқығы    +       +     

Адам құқығы    +       +     

Кәсіпкерлік-нотариаттық 

модулі 

Кәсіпкерлік құқықтың негіздері +   +     +       

Қазақстан Республикасының кепіл 

құқығы                                                         
   +    +  + +     

Әлеуметтік қамсыздандыру 

құқығы 
+     +    +      

Нотариатты ұйымдастыру және 

басқару                                                                                   
+   +         +   

Қазіргі кезеңдегі Қазақстан 

Республикасының Азаматтық іс 

жүргізу заңнамалары 

+   +       +  +   

Меншік құқығы +   + +           

Табиғи-құқықтық модулі 

Экология және табиғи 

ресурстарды пайдалану құқығы                                                                    
   +     +  +     

Жер қойнауын қорғау                                                               +    +   +     

Қазақстан Республикасының 
экологиялық құқығының негіздері 

   +     +  +     

Жер құқығы +        +  +  +   

Қазақстан Республикасының 

тұрғын үй құқығы     
+       + +  +     

Қазақстан Республикасының салық 

құқығы 
+         + +     

Отбасы құқығының негіздері +   +  +     +     

Отбасылық құқықтық қатынастар                                                                          +   +  +     +     

Отбасылық міндеттемелер +   +  +     +    + 

Заңгердің кәсіби қызметі 
модулі                                              

Заң  психологиясы +   +    + +       

Cот психологиясы                                                                                      
+   +    + +       

Заң психологиясының ғылыми 

негіздері +   +    + +       

Заңгердің кәсіптік этикасы +   +    + +       

Заңгердің кәсіптік қызметі                                                                      
+   +    + +       

Құқықтық талдау методологиясы 
+    +     +   +   

Қылмыстық құқықтық 

статистика модулі 

Криминалистика +   + +    + +      

Криминалистика бойынша 

практикумы                                               +   + +    + +      
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Қылмыстық іс жүргізу практикумы 
+   + +    + +      

Құқықтық статистика +   +    +  + +     

Атқару өндіріс негіздері                                                      
+   +    +  + +     

Құқықты талдау теориясы 
+    +    +    +   

Қылмыстық атқару құқығы +    +    +    +   

Жеке адамға қарсы қылмыстар                                                                   
+    +   + +     +  

Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстар +    +   + +     +  

Іс жүргізу құқықтық модулі 

Қазақстан Республикасының  

азаматтық іс жүргізу құқығы 
+   +       +     

Қазақстан Республикасының  

қылмыстық іс жүргізу құқығы 
+   +       +     

Кәсіби практика 

Өндірістік (үзіліссіз) практика    +    +   + +   + 

Өндірістік / дипломалды  

практика- 8 апта 
       +   + +   + 

Сот риторикасы және 

криминология модулі 

Сот риторикасы    +    + + + +  +   

 Судьяның кәсіптік этикасы                                                                
   +    + + + +  +   

 Соттық сөйлеу этикасы 
   

+    + + + + 
 +   

Криминология         + + +   +  

Сот сараптамасы         
+ + +   + 

 

Фамилология         
+ + +   + 

 

Қылмыстық құқықтық қызмет 

модулі 

Адвокатура     +   + + + +     

Қылмыстық және қылмыстық іс 
жүргізудегі адамның жеке басына 

тиіспеушілік               

    
+   + + + + 

    

Жасөспірімдер қылмыстылығы    + +   +   +  + + + 

Прокурорлық қадағалау    + +   + + + + + +   

Ұйымдасқан қылмыстылықпен 

күрес                                                                              
       +   +  +   

Құқық қорғау органдары     +   +   +  +  + 

Қылмыстық құқықтық қызмет     +   +   +  +   

Жедел іздестіру қызметі                                                         +    +   +  + +  +   
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Қылмыстылықтың себептерінің 

криминологиялық теориялары 
  +  +   +   +    + 

Азаматтық құқықтық қызмет 

модулі 

Отбасы субъектілерінің 

конституциялық құқықтарын 
қорғау                                                                            

          + + +  + 

Қазақстан Республикасының 

авторлық құқығы    
   +    + +  +     

Азаматтық іс жүргізу практикумы    +  +     + + +   

Медиациология                                                                              +  +  +  + + + +   

Азаматтық іс жүргізудегі медиация                                                                        +  +  +  + + + +   

Тұрғын үй қатынастары                       +    +  + +  +   

Қазақстан Республикасының банк 

құқығы                                                         
   +  + +    +     

Қазақстан Республикасының 

cақтандыру құқығы                                                                        
    + +  +  +      

Қазақстан Республикасының 

қаржы құқығы 
   +       +  +   

Кеден ісі модулі 

Кедендік бақылау   + +    +   +     

Халықаралық кедендік қатынастар   + +  +    +  +   + 

Кеден ісінің экономикасы   + +  +     +     

Қорытынды аттестация 

Дипломдық жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

   +  +   +  + +  + + 

 

1.4. Білім беру бағдарламасы  пәндерінің оқыту нәтижелері мен сипаттамалары 

Модуль Пәннің атауы Сипаттама 

Оқыту 

нәтижелерінің 

коды 

Жалпы және 

коммуникативтік модулі 

 
KКZТ 1101 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Қазіргі Қазақстан тарихының негізгі кезеңдері туралы объективті тарихи 
білімді қалыптастырады; білім алушылардың назарын мемлекеттің 

қалыптасуы мен даму проблемаларына және тарихи-мәдени процестерге 

бағыттайды. Ғылыми дүниетаным мен азаматтық позицияны 
қалыптастырады; қазақ халқының этногенезі, Ұлы Дала аумағында 

мемлекеттілік пен өркениет формаларының эволюциясы мәселелерін тұтас 

және объективті қамтуға негізделген. 

ON 1 

ON 3 
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ShT 1102 

Шетел тілі 

Шеттілдік  білім беру үдерісінде студенттердің  мәдениетаралық- 
коммуникативтік  құзіреттерін  жеткілікті және базалық, стандарттық  

деңгейлерінде  қалыптастыру болып табылады. 

ON 6 

ON 7 

 

K(O)T 1103 
Қазақ (орыс) тілі 

Болашақ мамандардың орыс тілі бойынша коммуникативтік 

құзыреттіктерін қалыптастыру, ғылыми саладағы нақты сөйлеу 
жағдайларында нақты коммуникативтік тапсырмаларға қол жеткізудің 

лингвистикалық құралдарын пайдалана білу, базалық деңгейдегі білім беру 

процесінде студенттердің тілдік емес мамандықтардың мәдениетаралық 

және коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. 

ON 6 

ON 7 

 

DSh 1(2)104 
Дене шынықтыру 

Пәннің мақсаты студенттердің физикалық дайындығын қамтамасыз ету, 
болашақ еңбек қызметінде физикалық жүктемелерді, жүйке-психикалық 

кернеулерді және қолайсыз факторларды тұрақты ауыстыру болып 

табылады, Пәннің мақсаты дене тәрбиесіне оң эмоционалдық қарым-

қатынас жасау, оған деген қажеттілікті қалыптастыру, салауатты өмір 
салтына мақсат қою, физикалық жетілдіру. 

ON 5 

ON 9 

Әлеуметтік-саяси білім 

модулі 

 

Alm.Saya 2105 
Әлеуметтану, саясаттану 

Теориялық және практикалық маңызы бар қоғамның әлеуметтік 

құрылымының негізгі мәселелерін талдауды үйретеді. Алған білімді 

халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарының ерекшеліктерін терең 

түсіну және зерделеу үшін қолдануды,қоғамның әлеуметтік 

құрылымын зерттеу әдістерін қолдану дағдыларын меңгеруді 

оқытады. Әлеуметтік маңызы бар құбылыстарды түсіну және 

бағалау үшін ақпаратты талдауға қабілетті.Қазіргі саяси үдерістерді 

талдау кезінде саясаттану әдістерін қолдана алады. Қоғамдағы саяси 

жағдайды және саяси күштердің орналасуын талдауға бағыттайды. 

ON 3  

ON9 
ОN 15 

 

Mad, psi 2106 

Мәдениеттану, психология 

Студенттерге мәдениеттің мәнін және қызметін анықтау ыңғайларының 

көптүрлілігін, мәдениетті аксиологиялық, өркениеттік, құрылымдық, 
антропологиялық, экономикалық мәдени бағыттарын түсіндіру. 

Психологиялық құбылыстарды жүйелі талдау іскерліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру негізінде олардың психологиялық ойлауын дамытуды, 
сонымен қатар, болашақ мұғалімдердің психологиялық даярлығын 

күшейтуге мүмкіндік береді. 

ON 3 

ON 5 
ON 7 

ON 9 

 

AKT 1107 

Ақпараттық-
комуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол 

туралы  жазбаша және ауызша формада көрсете білу керек; Өз бетінше 

дербес интелектуалды және дүние танымды кеңейту және дамыту, 
шығармашылық іскерлікке деген, үздіксіз оқып, үйренуге деген  

қызығушылықты  жетілдіру керек. Қазіргі ақпараттық ресурстарды тиімді 

пайдалануды үйретеді. 

ON 3 

ON 7 

ON8 
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FiL 2108 

Философия 

Философияның қазіргі заманғы маман дайындау жүйесіндегі рөлі, оның 

зерттеу объектісі – адам және оның табиғатпен, қоғаммен 
арақатынасыарқылы анықталады. Философия адамның көзқарастық, 

адамгершіліктік және өмірмәндік құндылықтарын қалыптастырады. 

Философия курсы негізгі даму кезеңдері, қазақ халқының философиялық 
ойының ерекшеліктері туралы білім алады.Философияның негізгі 

мәселелермен , ұғымдарымен және категорияларымен танысады. 

ON 2 
ON 12 

Тұлғаны қалыптастыру 

және рухани жанғыру 

модулі 

Img 2109 

Имиджеология 

Табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және қоршаған ортаны қорғаудың 

заманауи әдістері туралы теориялық және практикалық білімдерді 
қалыптастыра отырып, экономиканы, кәсіпкерлік іс-әрекеттерді, 

кәсіпкерлік қызметтің түрлерін, экологиялық білім, білік пен дағдыларды 

қоршаған ортамен қалыптастырудың теориялық негіздерін үйретеді. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы азаматтығын жүйелі түрде білу арқылы 

сыбайлас жемқорлық саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

дүниетаным мен құқықтық мәдениетті қалыптастыруға бағыт береді. 

ON 1 

ON 4 

ON 8 
 ON11  

KD 2109 
Кәсіпкерлік дағдылар 

Тактикалық әдістерді, стратегияны, кәсіпкерлік бәсекелестікті, тәуекелдер 
мен іскерлік білімді, құрылымды, бизнес-жоспардың мазмұнын және 

кәсіпкерліктің теориялық, әдістемелік және практикалық негіздерін 

ұйымдастыру және ұлттық экономика салаларында бәсекелестіктің күшеюі 
жағдайында бизнес-жоспар құруға машықтандырады. 

ON 1 
ON 4 

ON 9 

 
 

ZhZhN 2109 

Жеке жетістіктер негіздері 

Оқу және жеке жетістіктер деңгейінің салыстырмалы сипаттамаларын алу, 

білім беру мазмұнының сәйкестігін бағалауға үйрету.  Адамға өзінің 

өмірлік мәселелерін шешу үшін білімдерін тиімді пайдалануға мүмкіндік 
беретін жобалық-бағытталған ойлауды қалыптастыру; тұлғааралық, 

мәдениаралық, мемлекетаралық деңгейде жағымды қарым-қатынасқа 

қабілеттілік пен дайындықты, сондай-ақ өзіне, жақын қоршаған ортаға, 
қоғамға, мемлекетке, адамзатқа, табиғатқа деген әлеуметтік 

жауапкершілікті қалыптастырады. 

ON 1 
ON 3 

ON 4 

 

Мемлекеттік құқықтық  

модулі 

KSZhOM  1202 
Қоғамдық сананы 

жаңғыртудың өзекті 

мәселелері 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың өзекті мәселелері-тұлғаның жаңа 

болмысын қалыптастыру, тұтас ұл сапасын арттыруға,біліммен ғылымды 
тереңдету, таныту, зерттеу бағыттары аясында, ұлттық сананың түрлі 

полюстерін жан-жақты зерделеуге түсінік береді. Мемлекеттік және 

атқарушы органдарда түрлі бағыттар бойынша адами капиталды жаңғырту 
мәселелерін талдауға үйретеді. 

ON 1 
ON 2 

ON 8 

ON 12 

 

 
МКТ 1201 

Мемлекет және құқық 

теориясы 

Қоғамдық өмірдің мемлекеттік-құқықтық саласына деген көзқарасын 

анықтатады. Мемлекет пен құқықтың байланыстылығын сипаттап, 

талқылатады. Құқықтың әлеуметтік нормалар жүйесіндегі орнын 

түсіндіру арқылы тәжірибе жасатады. Құқық қағидаларына  

сипаттама жүргізуге дағдыландырады. Құқық нормаларын және 

ON1 
ON 8 

ON 10 

ON 13 
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қатынастарын саралау арқылы өз көзқарасын дәлелдетеді. Құқықтық 

мемлекет қалыптастыруға өзіндік гипотеза әзірлеуге бейімдейді. 

KRMKT 1202 

Қазақстан 
Республикасының 

мемлекет және құқық 

тарихы 
 

Мемлекет және құқық тарихының дереккөздерін есте сақтатады. 

Түрлі тарихи жағдайларды сыныптау арқылы талқылатады. Тарихи 

жаңа ақпараттарды тәжірибе жасау незінде қолдануға 

машықтандыру. Қоғамдағы тарихи талдауларға салыстыру жүргізуге 

дағдыландырады. Мемлекет пен құқыққа қатысты жаңа пікірлерге өз 

көзқарасын дәлелдеме беруге дағдыландырады. Демократиялы 

мемлекеттіқалыптастыруда жаңа құқықтық тұжырымдамаларды 

жобалауға үйретеді. 

ON 1  

ON 3 
 

 

KRKK 1203 
Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық құқығы 

Қазакстан Республикасының конституциялық құқығы ғылымының 

негізгі түсініктері мен ұғымдарын, анықтамаларын есте сақтатады. 

Конституцияның негізгі құрылымының қағидаларын, элементтерін 

сипаттайды.Қоғамдағы қатынастарды Конституциялық 

қатынастарындағы құқықтық реттеуді сыни талдауға 

дағдыландырады.  Қоғам субъектілерінің арасындағы  құқықтық 

қатынастарды зерттей отырып өз ойын дәлелдейді. Конституциялық 

құқығы пәнін меңгеру нәтижесінде өз тұжырымдарын ұсынуға 

бағыттайды. 

ON 11 
ON 12 

ON 13 

 

SZhKMN 1204 

Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениеттің 

негіздері 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім жүйесін қалыптастыру және осы 
құбылысқа қатысты азаматтық ұстаным негізінде дамытуға үйретеді. 

Күнделікті тәжірибеде адамгершілік сана құндылықтарын сезіну және 

адамгершілік нормаларын сақтау; адамгершілік-құқықтық мәдениеттің 
деңгейін көтеру бойынша жұмыс; сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін 

рухани-адамгершілік механизмдерді қолдану; сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті жетілдіру мәселелерін талқылауға үйретеді. 

ON3 
ON 4 

ON 11 

ON 14 

OP 1206 

Оқу практикасы – 2 апта 

Оқу практикасының мақсаты - алынған теориялық білімді кеңейту, 
тереңдету және бекіту, қаржы, несие ұйымдарының тәжірибесін зерделеу 

негізінде қаржы, ақша айналымы, ақша-несие саясаты, банктік қызмет, 

инвестиция және сақтандыру, қаржылық-экономикалық талдау саласында 
қажетті практикалық дағдыларды игеру, меншіктің әр түрлі формасындағы 

кәсіпорындар мен ұйымдар, сонымен қатар өндірістік дағдылар мен еңбекті 

ғылыми ұйымдастыру негіздерін игеруге үйретеді. 

ON6 

ON 8 

ON 10 
ON 11 

 ON 12 

Азаматтық құқықтық 
модулі 

KRAK (ZhB) 2207 
Қазақстан 

Республикасының  

азаматтық құқығы (жалпы 
бөлім) 

Пәндегі мүліктік және мүліктік емес қатынастарды сипаттайды. 

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді бір-бірінен ажырату арқылы 

түсіндіреді. Нормативтік құқықтық актілерді салыстыра отырып 

қолдандырады. Азаматтық заңдарды салыстыра отырып сыни талдау 

ON 1 
ON 11 

ON 12 

ON 13 
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жасайды. Өз көзқарасының дәйектілігін бағалап дәлелдейді. 

Азаматтық-құқықтық қатынастарды реттеу нәтижесінде жобаларды 

әзірлеуге үйретеді. 

KRAK (EB) 2208 

Қазақстан 

Республикасының  
азаматтық құқығы (ерекше 

бөлім) 

Азаматтық құқықтың ерекше бөліміндегі шарттарды салыстырады. 

Шарттарды талқылап бір-бірінен ажыратады. Мысал келтіру арқылы 

күрделенген мәселелерді шешеді. Шарттың түрлерін жекелеп 

талдайды. Құқықтық реттеуге арналған өз көзқарасын ұсынуға 

машықтандырады. Шарттардан туындайтын күрделі мәселелерді 

шешуге қалыптастырады. 

ON 1 

ON 11 

ON 12 
ON 13 

 

Қылмыстық-құқықтық 
модулі 

KRKK (ZhB) 2209 

Қазақстан Республикасың 

қылмыстық құқығы 
(жалпы бөлім) 

Қылмыстық құқықты әрекеттің қылмыстылығы мен 

жазаланушылығын белгілейтін заң нормаларының жүйесі ретінде 

түсіндіреді. Қылмыстық құқықтың негізгі мазмұнын, оның мақсатын, 

оның заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер алдындағы 

басымдықтарын ашады. Қылмыстың жіктелуін, құрамын, дәлелдеуге 

жататын мән-жайларды сипаттайды. Объектіні, объективтілікті, 

субъектіні, қылмыстың субъективтілігін зерттеу рәсімін баяндайды.  

ON 4 

ON 6 
ON 8 

ON 9 

ON 14  

KRKK (EB)  2210 

Қазақстан Республикасың 

қылмыстық құқығы 
(ерекше бөлім) 

Қылмыстық заңнаманың ережелерін анықтайды, баптарды 

қарастырады. Баптардың құрамын сипаттап жіктейді және топтау 

арқылы түсіндіреді. Қылмыстық нормативтік құқықтық актілерді 

тәжірибеде қолдануға машықтандырады. Баптардың саралаушы 

белгілерін талдауға дағдыландырады. Баптардың жаңа құрамдарын 

жобалауға қалыптастырады. 

ON 4 

ON 6 
ON 8 

ON 9 

ON 14  

Кәсіби-еңбек  құқығы  

модулі 

АK 2205 
Әкімшілік құқығы 

ҚР еңбек қатынастарын  принциптері және субъектілерін 

анықтатады. ҚР еңбек құқығының реттеу қатынастарын, қайнар-

көздерін сипаттап талқылатады. ҚР еңбек құқығы мен реттеу 

заңнамаларын, еңбекті қорғау туралы заңдарды тәжірибеде 

пайдалануға дағдаландырады. Еңбек құқығының қағидаларын 

ажыратып салыстырады. Еңбек қатынастарында құқықтың мазмұны 

мен еңбекті қорғау тәсілдерін үйретеді. 

ON1 

ON 11 

ON 14 

ЕК 3212 

Еңбек құқығы 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы саласындағы  

мемлекеттік басқару заңнамаларын түсіндіреді. Мемлекеттің басқару 

институтын саралатады. Мемлекет институт қызметтерін бағалауға 

дағдыландырады. Әкімшілік лауазымды адамдардың  қызметтеріне 

эксперимент жүргіздіруді үйретеді. Тәжірбиелі құқықтанушы мен 

ғалымдардың көзқарастарын бағалауға машықтандырады. Болашақ  

мамандарды ой-пікірлерін тұжырымдауға бағыттатады. 

ON 4 

ON 6 
ON 8 

ON 10  

ON 11 
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Тарихи және шет 
мемлекеттік-құқықтық 

модулі 

ShMKT 1213 

Шетелдерінің мемлекет 

және құқық тарихы 

Мемлекеттердің қоғамдық қатынастарын және шет елдердің құқықтарын 

құқықтық реттеу көздері арасындағы негізгі тарихи кезеңдерді, қалыптасу, 
даму заңдылықтары мен ерекшеліктерін және жүйелі байланыстарды 

талқылауға үйретеді. 

ON 1 
ON 3 

SKIT 1213 

Саяси құқықтық ілімдер 
тарихы 

Саяси құқықтық ілімдер тарихындағы құқықтық мемлекеттік 

идеяларды талқылау. Мемлекеттің әртүрлі құрылымын, әлеуметтік 

институтты баяндау. Құқықтық мемлекет туралы идеяларға 

тәжірбиелік көзқарастарды қалыптастыруға үйретеді. Құқық 

қорғаушылардың қызметтеріне эксперимент жүргіздіруге баулиды. 

Тәжірбиелі ғалымдардың көзқарастарын бағалауға машықтандыру. 

Болашақ мамандардың ой-пікірлерін тұжырымдауға бағыттайды. 

ON 1 

ON 14 
 

RK  1213  Рим құқығы 

Римдегі жетекші функцияларды дәріптеп, ертедегі Рим құқығына грек 

әсеріне қатысты мәселелерді зерттейді. Грек заңнамаларындағы сақталған 

үзінділер мен қолданыстағы ережелердің толық және дәйекті жүйесін 
ұсынады. Дәстүрлі түрде римдік заң ғылымдарының формулярларын, 

заңдық трактаттарға зерттеулер жүргізеді. 

ON 12 

ON 14 
 

ShEKK 1214 
Шетелдерінің 

конституциялық құқығы 

Шетелдердің конституциялық құқығы ғылымының негізгі түсініктері 

мен ұғымдарын, анықтамаларын есте сақтатады. Шетелдердің 

конституциясының негізгі құрылымының қағидаларын элементерін 

сипаттайды.Қоғамдағы қатынастарды Конституциялық 

қатынастарындағы құқықтық реттеуді сыни талдауға 

дағдыландырады.  Қоғам субъектілерінің арасындағы  құқықтық 

қатынастарды зерттей отырып өз ойын дәлелдейді. Конституциялық 

құқығы пәнін меңгеру нәтижесінде өз тұжырымдарын ұсынуға 

бағыттайды. 

ON 4 

ON 12 

ShAK    1214 
Шетелдердің азаматтық 

құқығы   

Жеке құқықтың негізін Азаматтық құқық құрайды. Кейбір елдердегі жүзеге 
асырылатын заңдар, нормативтік сипаттағы азаматтық актілер, сот 

практикасы мен әдет-ғұрыптарға талдаулар жүргізеді. Құқық жүйесіндегі 

азаматтық құқығының орнын, азаматтық құжаттарды толтыру, заңдар мен 
басқа құқық актілерінің арақатынасын зерделейді. Логикалық тұрғыдан 

шарттарды сауатты жеткізуге үйретеді. 

ON 4 

ON 11 

 
 

AK  1214 
Адам құқығы 

Адам құқықтарының қорғау механизмін анықтап, заңды мүдделерін 

қарастырады. Құқықтық реттеу механизмін, заңдық жүйе мен 

қоғамдық қатынастарын сипаттап жіктейді және құқықтық 

субъектілерінің мүдделерін топтау арқылы түсіндіреді. Қазақстан 

Республикасы Конституциясының азамат туралы негізгі ережелерін 

тәжірибеде қолдануға машықтандырады. Адам мен мемлекет 

ON 4 

ON 11 
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арасындағы қарым-қатынастарды қарастырады. Конституциялық 

құқықтың субъектiлерін талдауға дағдыландырады. 

Кәсіпкерлік-нотариаттық 
модулі 

ККN 3215 

Кәсіпкерлік құқықтың 

негіздері 

Болашақ мамандарды нарықтық экономика жағдайында ұйымдастырушы 

басты кейіпкер кәсіпкердің іс-әрекеттері, кәсіпкерлік істің түрлері, 
ұйымдастыру әдістері, тактикасы, стратегиясы, кәсіпкерлік бәсекелестік, 

тәуекел, бизнес-жоспардың құрылымы, мазмұнын түсіндіреді. 

ON 1 

ON 4 

ON 9 

KRKK   3215 

Қазақстан 
Республикасының кепіл 

құқығы                                                         

Кепілдік және кепіл болушылық шарттарындағы ережелерді түсіндіріп, 
заңды талаптарын орындауды, акцессорлық міндеттемелерді қамтамасыз 

ету тәсілдерін зерделеуге үйретеді. Кепіл болудағы атқарылатын 

міндеттеменің түрлерін толық немесе ішінара айқындап беруге 
міндеттенеді. 

ON 4 

ON 8 
ON 10 

ON 11 

 
 

 

AKK  3215 

Әлеуметтік 
қамсыздандыру құқығы 

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы реттеу ерекшеліктеріне 

салыстыру жүргізіп есте сақтатады. Зейнетақы есептеу мен төлеу 

шарттарын талдатады. Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу 

қатынастарын бағалап түсіндіреді.Шетелдердің әлеуметтік 

қамсыздандыру тәжірибесін саралауға машықтандырады. Әлеуметтік 

қорғауына ғылыми көзқарастарды саралатады. Әлеуметтік 

қамсыздандырудың жаңа жобаларын ұсынады. 

ON 1 
ON 6 

ON 10 

 

NUB    3216 
Нотариатты ұйымдастыру 

және басқару 

Нотариаттық iс-әрекеттер жасау арқылы жеке, заңды тұлғалардың 

құқықтары мен мүдделерiн анықтап, білікті заң көмегін көрсетуді 

түсіндіреді. Мемлекеттiк және жеке  нотариустардың қызметтер 

ерекшеліктерін, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын 

нотариаттық рәсімдеуді сыни сипаттауға баулиды. Нотариаттық 

қызмет мәселелерін шешуге машықтандырады. Нотариаттық қызмет 

заңнамаларына   жаңа жобаларды әзірлеуге баулиды. 

ON 1 

ON 4 
ON 13 

 

 

KKKRAIzhZ 3216 

Қазіргі кезеңдегі Қазақстан 
Республикасының 

Азаматтық іс жүргізу 

заңнамалары          

Азаматтық іс жүргізудің құқықтық бастауларына кең көлемде талдаулар 

жасайды. Ауқымды кең көлемдегі қатынастарды реттейді. Барлық іс-қимыл 

мен қалыптасушы жүйелердің нормативті базасын айқындап, мемлекеттік 
билік жүйесі мен оның азаматының қатынасын белгілеуге үйретеді. 

ON 1 

ON 4 
ON 11 

ON 13 

 

MK 3216 
Меншік құқығы 

 

Меншік болып танылатын объектінің заң құжаттары арқылы танылатын 

және қорғалатын өзіне тиесілі мүлікті өз қалауынша иелену, пайдалану 

және билік етуді үйретеді. Мүлікті меншіктенуге қатысты қоғамдық 
қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар жүйесін айқындап береді. 

 
ON 1 

ON 4 

ON 5 
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Табиғи-құқықтық модулі 

ETRPK                                                                            

4217 
Экология және табиғи 

ресрустарды пайдалану 

құқығы 

 

Табиғи ресурстарды пайдалану объектілері, принциптері және 

субъектілерін анықтатады. Экологиялық құқықтың пайда болуын, 

қайнар көздерін сипаттатады. Экологиялық құқықпен табиғат 

қорғауға табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану заңдарын 

қолдандырады. Экологиялық құқықтың жалпы және арнайы 

қағидаларын ажыраттырады. Табиғат объектілеріне меншік 

құқығының мазмұны мен қорғау тәсілдерін саралатады. 

ON 4 

ON 9 

ON 11 
 

 

ZhKK   4217   Жер 

қойнауын қорғау 

ҚР жер қойнауын құқықтық жағдайы, оны пайдалану және қорғау 

ережелерін ашып түсіндіруге машықтандырады. Демократиялық қоғам 

қалыптастырып, мемлекетімізді өркениетті елдер шоғырына іліктірумен 

қатар меншік пен меншік секторын қатар дамыта отырып дүние жүзінде 
қалыптасқан еркін әрі мықты бәсекеге қабілетті нарықтық экономикаға 

өтуде мамандар қалыптастырады. 

ON 4 

ON 8 
ON 11 

 

 

KREKN 4217 

Қазақстан 

Республикасының 
экологиялық құқығының 

негіздері 

Қоршаған ортаны қорғау, экологиялық зияндардың зардаптарын алдын ала 

ескерту, адамды қоршаған табиғи ортаны сауықтыру жолында адам мен 

табиғаттың өзара қоғамдық (экологиялық) қатынасын реттейді. Қоғам мен 
табиғаттың өзара әрекеттері аясындағы, адамдардың қазіргі және келешек 

ұрпақтарының мүдделері үшін күресуге машықтандырады. 

ON 4 
ON 9 

ON 11 

 

 
 

ZhK 2218 

Жер құқығы 

 

Жерді пайдалану мен қорғауға байланысты туындайтын қоғамдық 

қатынастардың құқықтық негіздерін, оларды ретке келтіруге байланысты 
құқықтық реттеушілік мүмкіндіктерін, меншік құқығы мен жерді 

пайдаланусубъектілерінің құқықтары мен міндеттерін, жер 

қатынастарының аясындағы мемлекеттің рөлі мен қызметінің бағыттарын 

талдауға бағыттайды. 

ON 1 

ON 9 

ON 11 

ON 13 
 

        KRTUK  2218                
Қазақстан 

Республикасының тұрғын 

үй құқығы             

ҚР тұрғын үй заңындағы тұрғын үйді пайдалану мен қоғамдық 
қатынастардың кең көлемін қамтуды үйретеді. Құқық қағидаттары ретінде 

негіз салушы бастама, қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеудің 

маңызды ережелерін түсіндіреді. 

ON 1 

ON 8 

ON 9 
ON 11 

 

KRSK   2218  Қазақстан 
Республикасының салық 

құқығы 

Заңды және жеке тұлғалардан заң жүзінде белгіленген салықтар және басқа 

да бюджетке төленетін міндетті төлемдерді алу кезінде туындайтын 
қатынастарды реттейді. Салық құқығы нормалары мемлекеттің салық 

жүйесін белгілейді, мемлекеттік салық қызметі органдарының құрылымын 

айқындап, олардың салық салу аясындағы құзіреттерін белгілейді. 

ON 1 

ON 10 

ON 11 
 

ОKN 3219 

Отбасы құқығының 
негіздері 

Отбасы  құқығындағы негізгі ұғымдар мен түсініктерді анықтау  

және  дәйексөздеу арқылы құқықтық білімді  жүзеге асырады, оның  

мазмұнын  талқылауға  үйретеді. Басқа  құқық салаларындағы 

ON 1 
ON 4 

ON 6 

ON 11 
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міндеттемелерден ерекшелігін ажырата  білуге машықтандырады. 

Отбасылық қатынастардың   мазмұнын және  міндеттемелерін өз 

көзқарасымен  салыстыра  саралай білу  және  міндеттемелерге 

құқықтық  баға  беруді  жүзеге  асырады. 

 

OKK  3219                                                             

Отбасылық құқықтық 

қатынастар 

Отбасы  құқығының  нормаларымен  реттелетін некеден, туыстықтан, бала 

асырап алудан немесе ата-анасыз қалған балалардың басқа да 

нысандарынан туындайтын қоғамдық қатынастарын зерттеуді үйретеді. 

ON 1 

ON 4 
ON 6 

ON 11 

OM    3219 Отбасылық 

міндеттемелер 

Отбасылық міндеттермен еңбек ететін еңбекші ерлер мен әйелдерге 

арналған тең қарау мүмкіндіктерін түсіндіріп, отбасылық міндеттемелері 
бар еңбекшілердің проблемалары ұлттық саясат жүргізуде назарға алынуы 

қажет болатын отбасы және қоғамға қатысты аса ауқымды мәселелердің 

аспектілерін айқындауға бағыттайды. 

ON 1 

ON 4 
ON 6 

ON 11 

ON 15 

Заңгердің кәсіби қызметі 

модулі 

ZP 3220 

Заң психологиясы 

 

Арнайы және мемлекеттік орган қызметкерлерінің заңнамаларды 

анықтап дәйектігін жаттықтырады. Заңгерлік құзыретіліктерінің 

ерекшеліктерін сипаттап этикасын талқылатады. Заңгер қызметінің 

этикасын тәжірибеде қолдануға үйретеді. Заңгерлер психологиясына 

қатысты шетел тәжірибесін салыстырмалы таңдау жүргізуді 

дағдыландырады. Заң психологиясы қызметіне сыни көзқарасын 

дәлелдеуді машықтандырады. Заң психологиясындағы міндеттері 

мен құқықтарын дамыту жобасын ұсынуға қалыптастырады. 

ON 1 
ON 4 

ON 8 

ON 9 

 

SP 3220                                              
Cот психологиясы 

Психологияның сот ісін жүргізуге қатысты, дәстүрлі психологияның әділет 

жүйесінің элементтерін зерттейді. Негізгі заңдық қағидаларды түсінуге, 
әділет жүйесінің барлық мүшелерімен өзара әрекеттесуі үшін құқықтық 

заңдарды білуге машықтандырады. 

ON 1 
ON 4 

ON 8 

ON 9 
 

ZPGN 3220 

Заң психологиясының 
ғылыми негіздері 

Заң психологииясының алғашқы даму кезеңдерін, құқық ғылымы аясында 

туындаған сұрақтарды шешу жолдарын зерделеп, психологияға жүгінудің 

қажеттіліктеріне талдау жасайды. Көптеген психология салалары тәрізді 
ұзақ ғылыми тұжырымдамалар мен ғылыми экпериментальді зерттеулер 

жүргізуге бағыттайды. 

ON 1 

ON 4 

ON 8 
ON 9 

 

ZKE 3221 

Заңгердің кәсіптік этикасы 

Кәсіби этиканы құрайтын теория мен тәжірибе негіздерінде, білім 

алушылардың бойында құқық қорғау органдары қызметкерінің кәсіби 
этикасына сәйкес келетін әдептілік туралы білім жүйесін қарастырады. 

ON 1 
ON 4 

ON 8 

ON 9 

    ZKK  3221             

Заңгердің кәсіптік қызметі                                                                      

Этика мен құқықты тоғыстыру нәтижесінде ғылыми талдаудың жаңа 
бағыттары ретінде құқық философиясы мен тәжірибедегі орнықтырумен 

байланысты жеке құқық, жергілікті құқықтарға талдаулар 

ON 1 
ON 4 

ON 8 
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жүргізеді.Әртүрлі бағыттарға объективті шолу жасап, барлық құқықтық 

теориялардың жиынтығын айқындайды. 

ON 9 

KTM   3221 

Құқықтық талдау 

методологиясы 

Мемлекет пен құқық теориясының пәнін, оқып үйрену әдістерін, қызметін 
және мемлекет және құқық теориясының қоғамдық және заң 

ғылымдарымен байланысын түсінуге үйретеді. Жалпы теория мемлекет 

және құқықтың өмірге келу, даму заңдылықтарын, мақсатын, мазмұнын, 

құрылысын, нысанын, қағидаларын, белгілерін, функцияларын зерттейді. 

ON 1 

ON 5 

ON 10 

ON 13 
 

 

Қылмыстық құқықтық 

статистика модулі 

Krim 3322 

Криминалистика 

 

Отандық криминалистика тәжірибесін шетелдегі зерттеулерімен 

салыстырып түсіндіреді. Криминалистикалық білімді баяндап, 

мысалдар арқылы талқылайды. Криминалистикалық чемодандағы 

заттарды, құрылғыларды іс-тәжірибеде пайдалануға үйретеді. 

Сараптама қорытындыларын қарама-қарсы қою арқылы 

дәлелдемелерді талдатады. Оқиға болған жерде жүргізілетін 

криминалистикалық тәсілдерге көз қарастарын қалыптастырады. 

Тергеудің криминалистикалық жаңа  тәсілдерін жоспарлауды 

қалыптастырады. 

ON 1 
ON 4 

ON 5 

ON 9 
ON 10 

 

 

 

     KBP 3322         

Криминалистика бойынша 
практикумы                                               

Зертханалық жұмыстарды жүргізуге арналған қажетті мәліметтер, сонымен 
бірге айғақ заттар мен іздерді оқиға болған жерлерді анықтау, бекіту және 

алу процестерін жүргізуге дағдыландырады. Құқық қорғау органдарының 

кәсіби шеберліктерін теориялық негізде үйренуге машықтандырады. 

ON 1 

ON 4 

ON 5 
ON 9 

ON 10 

KIZhP   3322 
Қылмыстық іс жүргізу 

практикумы 

Қылмыстарды тез және толық ашу, оларды жасаған адамдарды әшкерелеу 

және қылмыстық жауапқа тарту, әділ сот талқылауы және қылмыстық 
заңды дұрыс қолдануды үйретеді. Қылмыстық іс жүргізу нормаларын 

дәйекті түрде түсіндіреді.Қылмыстық іс жүргізу саласының ішкі логикасын 

айқындайды. 

ON 1 

ON 4 
ON 5 

ON 9 

ON 10 

KS 4223 

Құқықтық статистика 

 

Қоғамның сандық өзгерістеріне байланысты қызметті іске асыру, 

статистикалық мәліметтерді тиімді пайдалана білуге бағыт береді. 

Электрондық есептегіш машиналарды пайдалану арқылы қағамдағы әр 

алуан сандық мәліметтермен қамтамасыз етуді іске асыруға талдаулар 
жасауды үйретеді. 

ON 1 

ON 4 

ON 8 

ON 10 
ON 11 

      AON  4223                        

Атқару өндіріс негіздері                                                      

Қылмыстық істер бойынша үкімдер мен қаулылардың негізінде берілетін 

атқарушылық құжаттарды мәжбүрлеп орындатуға бағытталған шараларды 
зерттейді. Қоғамдық өндірістің негізгі санаттары мен факторларына 

талдаулар жүргізуге бағыт береді. Ұдайы өндіріс және оның фазаларын 

ашуды үйретеді. 

ON 1 

ON 4 
ON 8 

ON 10 

ON 11 



30 

 

KTT  4223 

Құқықты талдау теориясы 

Мемлекет пен құқықтың жалпы заңдылықтары туралы, олардың мәні, 

мақсаты және қоғамдағы дамуы туралы түсіндіреді. Бұл теория іргелі де 
терең ғылым ретінде бірнеше функцияларды атқаруға үйретеді. Мемлекет 

пен құқықтың өмірге келуін, дамуын, болашағын білуге мүмкіншілік 

қалыптастырады. 

ON 1 

ON 5 
ON 9 

ON 13 

 

KAK 4224 
Қылмыстық атқару құқығы 

ҚР қылмыстық атқару саясатының негізгі ережелерін, сотталғандардың 
құқықтық жағдайын, жазаны орындайтын атқару жүйесі мен органдарын 

оқу процесі барысында игеруді үйретеді. Қылмыстық атқару құқығының 

түсінігі мен пәні, қылмыстық атқару қатынастарының мазмұны, жазасын 
өтеп жатқан тұлғалардың құқықтық жағдайы, сотталғандармен жүигізілетін 

еңбек және тәрбие жұмыстары, режимнің құқықтық механизмі, сонымен 

қатар жазаны өтеу саласындағы мемлекет саясатының жүзеге асу мазмұны 
мен механизмдерін талдауға бағыт-бағдар береді. 

ON 1 
ON 5 

ON 9 

ON 13 
 

ZhAKK  4224  

Жеке адамға қарсы 

қылмыстар                                                                   

Қылмыстық құқық бұзушылықтардың және жеке адамға қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтардың  алдын алудың құқықтық 

мәселелерін үйретеді. Мамандардың қылмыспен күресте пікірлерін 

қалыптастырады. Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың ерекшеліктерін игеру барысында  базалық және 

маңызды қылмыстық құқықтық ұғымдарды игереді. Жеке адамға 

қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды зерделеудегі 

ұсыныстарды айқындауға машықтандырады. 

ON 1 

ON 5 

ON 8 
ON 9 

ON 14 

 

EKSK  4224  

Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстар 

Материалдық және басқа да құндылықтарды, халыққа көрсетілген қызметті 
бөлуге, айырбастауға және тұтынуға байланысты туындайтын, қоғамдық 

қатынасқа зардабын тигізетін қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді ажыратуды 

айқындауға баулиды. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық 
құқық бұзушылықтарды саралаудың жолдарын зерттейді. 

ON 1 

ON 5 

ON 8 
ON 9 

ON 14 

 

Іс жүргізу құқықтық 

модулі 

KRAIZhK 3301 

Қазақстан 
Республикасының  

азаматтық іс жүргізу 

құқығы 

Азаматтық процестік заңнамасын анықтап, өзге заңдармен 

салыстырады. Азаматтық процестік заңнамасының сатыларын 

талқылау және бір-бірінен ажыратуды үйретеді. Азаматтық іс 

жүргізудегі сот актілерін тәжірибеде қолдануды машықтандырады. 

Азаматтық процестік заңнамасын ведомстволығы және соттылығы 

мәселелері бойынша сипаттама жасау және салыстыруға 

дағдыландырады. Азаматтық істер бойынша сот шешімдерінің 

заңдылығына өз көзқарастарын дәлелдеуге ынталандырады . 

ON 1 
ON 4 
ON 11 

KRKIZhK 3302 

Қазақстан 
Республикасының  

Қылмыстық-процестік заңнамасын сипаттатады. Қылмыстық 

процестегі барлық нормативтік актілерді  талқылатады. Қылмыстық-

процестік заңнаманы тәжірибеде қолдануға мысалдар келтіреді. 

ON 1 

ON 4 
ON 11 
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қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 
Қылмыстық процестік  заңнамаларын өзге заңнамалармен 

салыстырады. Қылмыстық іс жүргізу өз көзқарастарын дәлелдеп, 

проблемаларды шешуге ынталандырады. Қылмыстық процестік  

заңнамаларына ұсыныс жасауды жоспарлауға үйретеді. 

Кәсіби практика 

O(U)P 2,3(303) 

Өндірістік 
(үзіліссіз)практика 

 

Өндірістік практика – студенттер үшін маңызды оқу үрдісінің бөлімі болып 

саналады. Өндірістік практика кезінде студенттер оқу орнында алған 
теориялық білімдерін мекемелерде іс жүзінде қолдану арқылы 

машықтанады. Студенттер құқық қорғау органдарында, әділет органдары, 

адвокатура, нотариус т.б заңгерлер қызметі бар басқа да мекемелерде 
мекеменің жұмысымен танысып, олардың іс-әрекеттерінің құқықтық 

негіздерін (заңдарды, бұйрықтарды, нұсқауларды т.б) үйренеді. 

ON 4 

ON 8 

ON 11 
ON 12 

ON 15 

 

DP 4304 Өндірістік/ 

Дипломалды практика 

Жалпыландыру, жүйелендіру, нақтыландыру және белгілі бір 

кәсіпорынның тәжірибесінде теориялық білім негізінде қорытындылау, 
экономика, қаржы саласындағы ұйымдастырушылық және құқықтық 

жұмыстардың тәжірибелік қызметіне үйрену, болашақ мамандырылған 

қызметтің дұрыс шешімін ұйымдастыруға үйретеді. 

ON 8 

ON 11 
ON 12 

ON 15 

 

Сот риторикасы және 

криминология модулі 

SR 4305 

Сот риторикасы 

Қоғамдық және заң пәндерінің циклы бойынша студенттердің өнегелік-

құқықтық мәселелер туралы алған білімін ескере келе, аталмыш курс 
тұрғындардың түрлі әлеуметтік санаттарымен әртүрлі қызметтік 

жағдайларда пайда болатын мәдениет, тәрбие, қарым-қатынас және мінез-

құлық мәселелері туралы мәселелерді жүйелі түрде ашуды көздейді. 

ON 4 
ON 8 

ON 9 

ON 10 
ON 11 

ON 13 

SKE 4307                               

Судьяның кәсіптік этикасы                                                                

Сот және тергеу қызметінің ерекше жағдайындағы ізгіліктің жалпы 

нормаларының қолданылуын зерттейді. Бұл судъялардың, прокурорлар, 

тергеушілер, адвокаттар қызметіне ізгілік нормаларын қолдану арқылы 
талаптарын жүзеге асырады. Бұл қылмыстылықпен күреске, тұлғаның 

құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауда бағыт береді. 

ON 4 

ON 8 
ON 9 

ON 10 

ON 11 
ON 13 

SSE  4305 
Соттық сөйлеу этикасы 

Дағды, әдет-ғұрып, зерттеу нысаны, мораль, адамның мінез-құлқы болып 

табылатын теориялық терминдерге түсінік беріп, Этиканың негізгі 
ұғымдарын, оның зерттеу пәнін, ғылым ретінде даму тарихын зерттеуге 

баулиды.  Басқа ғылымдардың категорияларына тән белгілерді үйретеді. 

ON 4 

ON 8 

ON 9 
ON 10 

ON 11 

ON 13 

Krim 4306 
Криминология 

Қылмыстылықтың алдын алу шараларын реттейтін заңнамаларды 

айқындап дәйектілігін сипаттайды. Сот және құқық қорғау 

органдарының қылмыстың алдын алудағы құзіреттіліктерінің 

ерекшеліктерін ажыратумен, тәжірибеде қолдануға үйретеді. 

Отандық және шетелдік ғалымдардың қылмыснамалық пікірлерін 

ON 9 

ON 10 
ON 11 

ON 14 
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талқылауға машықтандырады. Қылмыснамалық мәселелерді шешуде 

көзқарасын қорғауға дағдыландырады. Қылмыстылықтың алдын алу 

заңнамаларының жобасын ұсынуға қалыптастырады. 

SS 4306 

Сот сараптамасы 

Сот экспертологиясының білім саласындағы критерилері мен 

әдістемесінің жіктелуін айқындайды.Қылмыстық және азаматтық 

істер бойынша сот сараптама өндірісінің ерекшеліктерін түсіндіреді. 

Сараптамалық мәселелерді шешу арқылы дифференциациялық 

белгілерін пайдалануға машықтайды. Зерттеулерді жүргізудің 

шетелдік тәжірибесін салыстыруға дағдылайды.Сот сараптамасы 

қызметінің жаңа тәсілдерін жобалауға бағыттайды. 

ON 9 

ON 10 

ON 11 
ON 14 

Fam 4306 

Фамилология 

Фамилиологиялық құқық-осы аяда қызмет көрсететін заңи кеңесшілер 

жағынан, неке-отбасылық қарым-қатынастарына байланысты кез-келген 
сұррақтарын шешу негізінде аса жауапкершілікті және әдептілікті талап 

ететін  азаматтық құқықтың институты ретінде зерттеу жүргізеді. 

Фамилиялогиялық қылмыстардың алдын алудағы мәселелерді толық ашып 

айқындауды үйретеді.  

ON 9 
ON 10 

ON 11 

ON 14 

Қылмыстық құқықтық 

қызмет модулі 

Adv 3307 
Адвокатура 

ҚР Адвокатурасының ұйымдастырылу қағидалары мен қызметі, адвокаттық 

қызметтің жеке және заңды тұлғаларға заңдық көмек көрсету қызметі 

ретінде мазмұны мен мәні қарастырылады. Адвокатура-құқықтық институт 
болып, ол адвокаттық қызметпен шұғылданушы адамдар және жеке 

адвокаттық операциямен шұғылданушы бөлек кісілердің кәсіптік 

бірлесулеріне талдау жүргізеді. 

ON 5 

ON 8 

ON 9 
ON 10 

ON 11 

 

     KKIJAJBT 3307               

Қылмыстық және 

қылмыстық іс жүргізудегі 
адамның жеке басына 

тиіспеушілік                     

Қылмыстық іс жүргізу заңнамаларын талқылайды. Қылмыстық 

процестегі барлық ережелерді талқылап баяндайды. Қылмыстық іс 

жүргізу заңнамаларын тәжірибені байдалануға машықтандырады. 

Қылмыстық іс жүргізуде өз көзқарастарын дәлелдеп, проблемаларды 

шешудағдыландырады. Қылмыстық іс жүргізу ззаңнамаларын 

жоспарлап, жаңа жобаларды әзірлетеді. 

ON 5 

ON 8 
ON 9 

ON 10 

ON 11 

 

JK 3307                                          

Жасөспірімдер 

қылмыстылығы 

Жасөспірімдер қылмыстарының алдын алу шараларын игереді және 

олардың тиімділігін арттыруға дағдыландырады. Қылмыскер 

тұлғасының жас және психологиялық ерекшеліктерін және олардың 

жаза тағайындаудағы орнын түсіндіреді. Жасөспірімдерге 

тағайындалатын жаза түрлерін тәжірибеде қолдануға 

машықтандырады. Тәрбиелік ықпалы бар мәжбүрлеу шараларының 

қолданылуының ерекшеліктерін үйретеді. 

ON 4 
ON 5 

ON 8 

ON 11 

ON 13 
ON 14 

ON 15 

 

PK 4308 

Прокурорлық қадағалау 

«Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалау» курсы ең 

маңызды құқықтық пәндердің бірі. Өйткені бұл курстың аясында Қазақстан 

ON 4 

ON 5 
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Республикасының прокуратура органдары ұйымдастыруының, қызметінің 

және өкілетілігінің мәселелері қарастырылады. 

ON 8 

ON 9 
ON 10 

ON 11 

ON 12 
ON 13 

UKK  4308                                

Ұйымдасқан 
қылмыстылықпен күрес 

Ұйымдасқан қылмыстың басты міндеті-ұйымдастырушының, 

атқарушының, айдап салушының, көмектесушінің түсінігін беруде бағыт 

береді. Нормативтік құқықттық актінің зерттеу әдетін, және салыстыру 
талдауын өткізуді, жедел-іздестіру шараларының ұйымдасқан қылмыс 

топтарына қарсы істерінің тәсілдерін үйретеді. 

ON 8 
ON 11 

ON 13 

 

KKO 4308 

Құқық қорғау органдары 

ҚР құқық қорғау органдарының мақсаты мен заңды мүдделерін 

сипаттатады. Азаматтардың заңды мүдделері мен бас 

бостандықтарын қорғауды ажыратуды білдіреді. Құқық қорғау мен 

басқада мемлекеттік органдар қызметтер мәліметтерін қолдануға 

дағдыландырады. Құқық қорғау органдарының функцияларын 

талдауға машықтандырады. Құқық қорғау органдардың қызметтерін 

саралау мақсатында өз идеяларын ұсындырады. Құқық қорғау 

органдарының тиімділігін арттыруды жобалатады. 

ON 5 

ON 8 

ON 11 
ON 13 

ON 15 

 

 

KKK 4309 

Қылмыстық құқықтық 
қызмет 

Азаматтардың өмірін, денсаулығын, құқықтарын, бостандықтары мен 

заңды мүдделерін, меншікті қорғау, шет мемлекеттер мен халықаралық 
ұйымдардың арнаулы қызметтерінің қылмысты қол сұғудан сондай ақ 

барлау әрекетінен қоғам мен мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында заңдар мен құжаттарға сәйкес жүзеге асыратын және жедел 
іздестірудің ғылыми негізделген жүйесін қарастыруға машықтандырады. 

ON 5 

ON 8 

ON 11 
ON 13 

 

ZhIK 4309 
Жедел іздестіру қызметі 

Жедел іздестіру қызметі заңының қолданылуы, жедел іздестіру қызметі 

шараларының ұғымы мен түрлерін, қылмыстың алдын алудағы жедел 
іздестіру қызметінің негізгі күштері, жедел іздестіру қызметін жүзеге 

асыратын органдардардың өзара іс-қимылы туралы толық қарастырады. 

ON 1 

ON 5 

ON 8 
ON 10 

ON 11 

ON 13 

 
KSKT 4309                                      

Қылмыстылықтың 

себептерінің 
криминологиялық 

теориялары 

Қылмыстылықтың алдын алу шараларын реттейтін заңнамаларды 

айқындап дәйектілігін сипаттайды. Сот және құқық қорғау 

органдарының қылмыстың алдын алудағы құзіреттіліктерінің 

ерекшеліктерін ажыратумен, тәжірибеде қолдануға үйретеді. 

Отандық және шетелдік ғалымдардың қылмыснамалық пікірлерін 

талқылауға машықтандырады. Қылмыснамалық мәселелерді шешуде 

көзқарасын қорғауға дағдыландырады. Қылмыстылықтың алдын алу 

ON 3 

ON 5 
ON 8 

ON 11 

ON 15 
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заңнамаларының жобасын ұсынуға қалыптастырады. 

Азаматтық құқықтық 

қызмет модулі 

OSKKK  3310                  

Отбасы субъектілерінің 

конституциялық 
құқықтарын қорғау                                                                            

Отбасы  құқығындағы негізгі ұғымдар мен түсініктерді анықтау  

және  дәйексөздеу арқылы құқықтық білімді  жүзеге асырады оның  

мазмұнын  талқылауға  үйретеді. Басқа  құқық салаларындағы 

міндеттемелерден ерекшелігін ажырата  білуге машықтандырады. 

Отбасылық қатынастардың   мазмұнын және  міндеттемелерін өз 

көзқарасымен  салыстыра  саралай білу  және  міндеттемелерге 

құқықтық  баға  беруді  жүзеге  асырады. 

ON 11 

ON 12 

ON 13 
ON 15 

KRAK  3310              

Қазақстан 
Республикасының 

авторлық құқығы                         

Автордың ғылым, әдебиет және өнер шығармаларын жасаумен, 

пайдаланумен басып шығаруға, орындауға байланысты 

қатынастарды реттейді. Дайындаған шығармаларын   орындауды 

үйретеді. Құқықты қалпына келтіреді, сондай-ақ келтірілген залалды 

өтеу туралы талап арыздың көмегімен, бұзылған құқықтарды 

қорғайды, сотта  істі  қарау тәртібімен жүзеге асырылады. 

ON 4 

ON 8 
ON 9 

ON 11 

AIZhP  3310 

Азаматтық іс жүргізу 

практикумы 

Азаматтық процестік заңнамасын анықтап, өзге заңдармен 

салыстырады. Азаматтық процестік заңнамасының сатыларын 

талқылау және бір-бірінен ажыратуды үйретеді. Азаматтық іс 

жүргізудегі сот актілерін тәжірибеде қолдануды машықтандырады. 

Азаматтық процестік заңнамасын ведомстволығы және соттылығы 

мәселелері бойынша сипаттама жасау және салыстыруды 

дағдылайды. Азаматтық істер бойынша сот шешімдерінің 

заңдылығына өз көзқарастарын дәлелдеуды ынталайды. Азаматтық 

істер бойынша ұсыныстар беру арқылы жоспарлауды 

қалыптастырады. 

ON 4 

ON 6 
 

ON 11 

ON 12 

ON 13 
 

Med  4311                                    

Медиациология 

Медиация түсінігін қолдану арқылы көптеген шиеленістерді 

логикалық тәсілдерді айқындайды. Құқық саласындағы 

татуластырудың озық идеяларын баяндайды.Қазіргі кездегі  

құқықтық мемлекеттің принциптерін түсіндіреді. Медиациология 

пәніндегі ұғымдарды қарама-қарсы қою әдісімен реттеуге 

машықтандырады. Жаһандану заманындағы  әлемдік тәжірибесін 

бағалауды қалыптастырады. Медиацияның инновациялық жобаларын 

құрып, ұсынуды ынталандырады. 

ON 4 

ON 6 

ON 8 
ON 10 

ON 11 

ON 12 
ON 13 

 

AIZhM 4311 

Азаматтық іс жүргізудегі 

медиация 

Сот тәртібімен қаралатын дау-дамайларды азайту мәселесіне назар 

аударуда, соттан тыс реттеудің баламалы тетіктерін, соның ішінде 
бітімгершілік және медиция процедураларына тоқталып, талдауды. Өзара 

қолайлы шешімге келу мақсатында медиатордың бейтарап жақ көмегімен 

ON 4 

ON 6 
ON 8 

ON 10 
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тараптар арасындағы дауды шешуді үйретеді. ON 11 

ON 12 
ON 13 

TUKOM 4311 
Тұрғын үй қатынастары                  

Тұрғын үйге қатысты пайда болатын әр түрлі қатынастармен танысу: 

тұрғын үйлерді иелену, пайдалану және иелік ету, қажет етуші мұқтаж 

жандарға тұрғын үйлерді беру, тұрғын үй қорын басқару мен пайдалану 
бойынша; алынған білімдерін тәжірибелік кәсіптік қызметте тұрғын үй 

қатынастары саласындағы нақтылы міндеттерді шешуде қолдану дағдысын 

қалыптастырады. 

ON 4 

ON 8 

ON 10 
ON 11 

ON 13 

 

KRBK 4311 

Қазақстан 
Республикасының банк 

құқығы         

Банктік қатнастарды реттейтін заңнамаларды сипаттайды. Банктік 

институттар қызметінің ерекшеліктерін талқылап сыныптайды. 

Банктік құқық саласындағы әдемдік тенденцияларды  бағалап 

оңтайлы пайдалануға дағдылайды. Микро қаржы ұйымдарының 

бизнес жоспарларына сыни көзқарастарын қалыптастырады. 

Шетелдердің банк құқық қызметіндегі озық тәжірибелерді бағалауды 

үйретеді. Банктік құқықбұзушылықтарға жауапкершіліктердің жаңа 

үлгілерін жоспарлайды. 

ON 4 
ON 6 

ON 7 

ON 11 
 

KRSK  4312                                              

Қазақстан 

Республикасының 
cақтандыру құқығы 

Студент сақтандыру құқығын оқу барысында сақтандыру заңнамасымен 

жұмыс істеу біліктігіне ие болу қажет, тәжірибеде сақтандыру құқығы 

теориясының негіздерін қолданып және білуі қажет. Қоғамдағы іс-

әрекеттердің сақтандыру қажеттіліктері барысында құқықтың пайда 
болуының, дамуының және қызмет атқаруының жалпы заңдылықтарына 

зерттеулер жүргізеді.  

ON 5 

ON 6 
ON 8 

ON 10 

 

KRKK 4312 

Қазақстан 

Республикасының қаржы 
құқығы 

Қаржы тетіктері арқылы мемлекет пен экономиканың дамуына белсенді 
ықпал етіп, мемлекеттің материалдық өмір сүру негізіне қызмет етіп, оның 

қызметін дамыту жолдарына талдау жүргізеді. Қаржы жүйесіндегі 

экономикалық факторларды, банк жүйесі және оның құқықтық мәселелерін 

зерттейді. 

ON 4 

ON 11 

ON 13 
 

Кеден ісі модулі 

KB 3313 
Кедендік бақылау 

Заңды және жеке тұлғалармен Қазақстан Республикасы заңнамасын, 

Қазақстан Республикасы халықаралық шарттарын, тауарларды, көлік 

құралдарын, валютаны және валюталық құндылықтарды әкелу, әкету және 
транзит тәртібін реттейтін ережелерді сақталуына бағытталған Қазақстан 

Республикасының кеден органдарымен құқылы іс-әрекеттерді жүргізу 

мәселелеріне талдаулар жүргізуге үйретеді. 

ON 3 

ON 4 

ON 8 
ON 11 

 

 

HKK 3314 

Халықаралық кедендік 

қатынастар 

Кеден ісін ұйымдастыру,кеден шекарасы арқылы тауарлар мен көлік 
құралдарын алып өту, кеден тәртібін реттеу, кедендік төлемдерді өндіріп 

алу, алдын ала операциялар, кедендік рәсімдеу, Қазақстан 

Республикасының кеден шекарасы арқылы өткізілген тауарлау мен көлік 
құралдарын кедендік бақылау, кеден органдарында мемлекеттік қызметті 

ON 3 
ON 4 

ON 6 

ON 10 
ON 12 
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ұйымдастыру және мемлекеттік қызметкерлердің кеден органдарына 

жүктелген міндеттері мен функцияларына түсінік береді. 

ON 15 

 

KIE 3315 
Кеден ісінің экономикасы 

Сыртқы экономикалық қатынастарын ары қарай дамыту, халықаралық 

байланыстарын реттеуді тиімді асыру үшін мемлекеттік басқарудың 

маңызды элементтерінің біреуін, кедендік жүйені әлемдегі үнемі болып 

жатқан өзгерістерге сай қалыптастырып, шет елдермен сауда қатынастарын 
реттейтін кедендік тәсілдерінің тиімділігін жоғарлататын жаңа еңгізулерді 

үнемі қарастырып отыруға үйретеді. 

ON 3 
ON 4 

ON 6 

ON 11 

 

Қорытынды аттестация 

DZhZhKKME 4301 
Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

Дипломдық жұмыс (жоба) құзыреттерге негізделген білім беру 
бағдарламаларына сәйкес білім алушыларда: әр түрлі ақпарат көздерінен 

мәліметтерді табу, өңдеу, талдау және пайдалану; дербес жұмыс жасау; 

алған білімді іс-тәжірибеде қолдану; мәселені анықтау, қалыптастыру, 

тұжырымдау және шешу қабілеттілігін қалыптастырады. Дипломдық 
жұмыс (жоба) белгілі бір мамандық пен ғылым саласының бір өзекті 

мәселелесін зерттейді және өз бетінше ізденіс нәтижелерін 

қорытындылайды 

ON 4 
ON 6 

ON 9 

ON 11 

ON 12 
ON 14 

ON 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОҚУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ӘДІС ТӘСІЛДЕРІ                                                                                  

 

2.1. Оқу  үдерісін ұйымдастыру кестесі                                                                                                                           8-қосымша                                              Ф-19-06/08 

Семестр 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 9 семестр Барлығы 

Теориялық оқыту 
30 кр 30 кр 30кр 30 кр 30 кр 30 кр 20 кр 20 кр 20 кр 240 кр 

15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 15 апта 10 апта 10 апта  110 апта 

Сессия 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 3 апта 2 апта 2 апта  22 апта 

Кәсіби 

практик

а 

Оқу  2 кр         2 кр 

Өндірістік 

(үздіксіз) практика 
  /2 кр /2 кр 

/2 кр /2 кр 
   8 кр 

Өндірістік/ 

Дипломалды 

практика 

        8 кр 8 кр 
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Қорытынды аттестация 
        12 кр 12 кр 

        7 апта 7 апта 

Демалыс 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 4 апта 12 апта 1 апта 1 апта  50 апта 

Семестр 
30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 20 кр 20 кр 20 кр 240 кр 

22 апта 30 апта 22 апта 30 апта 22 апта 30 апта 13 апта 13 апта 15 апта 197 апта  

Оқу жылы 
60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240 кр 

52 апта 52 апта 52 апта 41 апта 197 апта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Оқытудың әдістері мен құралдары                                                                                     

 

Технологиялық карта 

 

№ Оқыту 

нәтижелері 

Оқыту формалары Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы 

әрекеті (әдісі) 

Бақылау 

формалары 

Меңгеру 

нәтижесі 

1 ON 1 

ON 2;  

ON 3;  

ON 4;  

ON 5;   

ON 6; 

ON 7; 

ON 8; 

ON 9; 

ON10; 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3. Курстық жұмыс 

бойынша семинар. 

4. Практикалық курс 

бойынша семинар. 

5. Практикалық жұмыстар. 

6. Оқытушы 

басшылығымен өзіндік 

жұмыс. 

1. Кеңес беру. 

2.Практикалық 

сабақтар. 

3. Мастер класс. 

4. Өндірістік 

жұмыстар. 

 

 

1. IT әдісі; 

кітапханадан, 

Интернет 

желісіндегі 

материалдар 

ды іздеу. 

2.Әдебиеттерді 

шолу. 

3. Кәсіби дағдыларға 

жаттығу. 

1. Тест 

(психологиялық 

тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Талдау (мәтінді 

және басқа да 

мәліметтерді). 

5. Эссе. 

6. Практика 

Білім: 
- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- құрастыру. 
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ON11; 

ON12; 

ON13; 

ON14  

ON15 

7. Өзіндік жұмыс. 

8. Өндірістік практика. 

9. Тәжірибелік зерттеулер. 

10. Жоба бойынша 

жұмыстар. 

4. Қажетті 

зерттеулер жүргізу 

және эссе, т.б. жазу. 

тапсырмалар 

7. Жұмыс 

нәтижелерін     

    қорғау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОҚЫТУ  НӘТИЖЕЛЕРІН БАҒАЛАУ 

 

3.1. Оқыту  нәтижелерін бағалау критерийлері 
Деңгейлер Критерийлер 

 90-100 (А; А-) 70-89 (В+; В; В-;С+) 50-69 (С;С-; D+; D-) FX(25-49) F (0-24) 

Білу білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын және оны қайта 

айтып беретінін көрсетеді. 

 білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын есте 

сақтағанын толықтай 

көрсете алмайды. 

білім алушы меңгерілген оқу 

материалдарын шектеулі есте 

сақтағанын көрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын өте аз 

мөлшерде есте сақтағанын 

көрсетеді. 

білім алушы меңгерілген 

оқу материалдарын 

мүлде есте сақтамағанын 

көрсетеді. 

Түсіну білім алушы оқу 
материалдарын толық 

түсінгендігін көрсетеді.  

білім алушы оқу 
материалдарын аз мөлшерде 

түсінгендігін көрсетеді.  

білім алушы оқу 
материалдарын 

шектеулі/жартылай түсінгендігі 

туралы мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 
материалдарын толықтай 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

білім алушы оқу 
материалдарын мүлде 

түсінбегендігі туралы 

мағлұмат береді. 

Қолдану оқу материалын түсінумен 

оны жаңа жағдаяттарда 

пайдалануды толық 

көрсетеді. 

оқу материалын түсінумен 

жаңа жағдаяттарда оны 

толық пайдалана 

алмайтынын көрсетеді. 

оқу материалын шектеулі/шала 

түсінумен жаңа жағдаяттарда 

оны толық пайдалана 

алмайтынын көрсетеді. 

оқу материалын шектеулі 

түсінумен оны жаңа 

жағдаяттарда толықтай 

пайдалана алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу материалын оны 

жаңа жағдаяттарда 

мүлдем пайдалана 

алмайтынын көрсетеді. 

Талдау оқу материалын/ 

тапсырманы талдауды 

толық көрсете алады (негізгі 

оқу материалын/ 

тапсырманы аз ғана 

қателіктермен талдай 

оқу материалын/ тапсырманы 

шектеулі/ жартылай талдай 

алатынын көрсетеді (негізгі 

оқу материалын/ 

тапсырманы толықтай 

талдай алмайтынын 

оқу материалын/ 

тапсырманы мүлдем 

талдай алмайтынын 
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идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, т.с.с.) 

алатынын көрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, т.с.с.) 

идеяларды, астарлы мағынаны 

ажыратады, жүйе құраушыны 

талдайды, т.с.с.) 

көрсетеді (негізгі 

идеяларды, астарлы 

мағынаны ажыратады, жүйе 

құраушыны талдайды, т.с.с.) 

көрсетеді. 

Бағалау оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан толықтай  
бағалауды көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан аз ғана 
қателіктермен бағалай 

алатынын көрсетеді. 

оқу материалын/ тапсырманы 

берілген критерийлерге 

қатысты, өзінің жеке 

критерийлері т.б. жағынан 

шектеулі/жартылай бағалай 
алатынын көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан толықтай 
бағалай алмайтынын 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы берілген 

критерийлерге қатысты, 

өзінің жеке критерийлері 

т.б. жағынан мүлдем 
бағалай алмайтынын 

көрсетеді. 

Құрастыру  оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, құрылым, 

т.с.с.) құрастыруды толық 

көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, құрылым, 

т.с.с.) аз ғана қателіктермен 

құрастыра алатынын 

көрсетеді. 

оқу материалын/ тапсырманы 

орындауда шешу жоспарын 

(жаңа мазмұн, модель, 

құрылым, т.с.с.) 

шектеулі/жартылай 

құрастыратынын көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын (жаңа 

мазмұн, модель, құрылым, 

т.с.с.) толықтай құрастыра 

алмайтынын көрсетеді. 

оқу материалын/ 

тапсырманы орындауда 

шешу жоспарын мүлдем 

құрастыра алмайтынын 

көрсетеді. 
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