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1.   БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1.1 Контекст 

Тіркеу нөмірі: 7М04200055 

Білім беру саласының коды және жіктелімі: 7М04 Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық бағытының коды және жіктелімі: 7М042 Құқық 

Білім беру бағдарламасының тобы: М078 Құқық 

Білім беру бағдарламасының атауы: 7М04201 – «Құқықтану»  

Бағдарлама нысаны: қолданыста 

Университет серіктес: Лингво-техникалық университет (Польша) 

Бағдарлама түрі: Бірінші цикл:  бакалавриат 7 деңгей ҰБШ / СБШ / ББХСЖ                       

Берілетін дәреже: 7М04201 – «Құқықтану» білім беру бағдарлама бойынша құқық 

магистрі  

Кредиттердің жалпы көлемі: 120 академиялық кредит              

Типтік оқу мерзімі: 2 жыл  
Оқыту тілі: қазақ, орыс 
Білім беру қызметіне берілген лицензия: Білім беру бағдарламасы 7М042 – «Құқық» 

мамандарды даярлау бағыты бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген «22» желтоқсан 2012ж. 

№ 12019969 лицензия негізінде іске асырылады. 

Аккредиттеу:  

Институционалды аккредиттеу: Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз 

қазақстандық агенттігі, куәлік № IA-A № 0101 22.04.2019ж.,  аккредитацияның әрекет ету 

мерзімі 22.04.2019 ж. - 19.04.2024 ж. 

Мамандандырылған аккредиттеу: «ACQUIN» халықаралық аккредитациялық 

агенттігі, аккредиттеудің жарамдылық мерзімі 31 наурыз 2015 ж. - 2020 жылғы 30 қыркүйек; 

Білім беру бағдарламының рейтингі: 

БСҚТҚА (НАОКО) – 5 орын 

АРТА (НААР) – 2 орын 

«Атамекен» – 13 орын 
 

«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы әзірлеген кәсіби стандарттар: 

1. ҰБШ және СБШ негізінде, сондай-ақ жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере 

отырып әзірленген 

 

1.2 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ҚР жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі орны 

Миссия: Қоғамның инновациялық дамуына ұлттық және халықарлық деңгейде 

сапалы білім беру, оқыту және зерттеулермен қамтамасыз ету арқылы көшбасшысы болу. 

Көзқарасы: Біз Алматы облысы экономикасының инновациялық дамуының қозғаушы 

күші және өңірдің әлеуметтік-экономикалық, рухани дамуының негізгі факторы болуды 

қалаймыз. 

Стратегиялық мақсаты: Бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау 

Экономиканың сұранысына сәйкес еңбек нарығын зерттеу: 2019 жылы 

еңбек нарығында «Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша қызметкерлердің 

мол болуына қарамастан, бұл бағдарлама бүгінгі таңда өзектілігі мен қажеттілігінде 

ешқандай қиындықтарға тап емес. Экономиканың сұраныстарына байланысты,  

бүгінде «Құқықтану» бағдарламасы бойынша еңбек нарығына кең және тар 

профильдегі заңгерлер әлі де қажет. 
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1.3 Білім беру бағдарламасының бейіні 

 

Негіздеме: Біздің қоғам нарықтық реформалар мен шынайы демократиялық қоғамның 

экономикалық негіздерін құру жолында келе жатқандықтан бүгінгі таңда азаматтық және 

қылмыстық құқықтық қатынастарда терең ғылыми-зерттеу білімі бар заңгерлерге деген 

қажеттілік өсуде.  
Инвестициялық қызметті жетілдіру, интеллектуалдық қызмет саласын қарқынды 

дамыту, экономикалық, азаматтық және қылмыстық дауларды шешудің сот-медиациялық 

әдістерін кеңейту, айналымға азаматтық құқықтардың жаңа нысандарын тарту, салық 

жүйесін жетілдіру және дамыту, қылмыстың алдын-алу және болдыртпау үшін болашақ 

мамандардың кәсіби ғылыми-зерттеу салаларында терең білім алуын талап етеді. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты: құқықтық нормаларды әзірлеу, жүзеге 

асыру, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, құқықтық тәрбие және білім беру 

саласында, құқықтық мәдениет пен құқықтық сананың жоғары деңгейіне ие, сондай -

ақ іргелі білім мен кәсіптік құзыреттілігі аса жоғары білікті заңгерлерді сапалы 

дайындау болып саналады.  

 

Бағдарламаның айрықша сипаттары: 

 

Кәсіби қызмет саласы 

Құқық саласында туындайтын мемлекеттің, жеке және 

заңды тұлғалардың заңды құқықтары мен мүдделерінің 

сақталуын қамтамасыз ету, қорғау және кепілдік ету.  

Магистрант іргелі ғылыми және кәсіби дайындыққа ие 

болуы керек, сонымен қатар қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларды игеруге, оның ішінде ғылыми ақпаратты 

алуға, өңдеуге және сақтауға, қазіргі ғылыми және 

практикалық мәселелерді шешуге қабілетті болуға, 

таңдаулы ғылыми мамандық бойынша ғылыми және 

тәжірибелік зерттеулерді жоспарлауға және жүргізуге 

қабілетті болуы керек. 

ЖОО-да сабақ беру және ғылыми-зерттеу мен 

ұйымдастыру жұмыстарын табысты жүргізу. 

Кәсіби қызмет нысаны 

- полиция органдары; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдары;  

- экономикалық тергеу органдары;  

- прокуратура органдары; 

- Қазақстан Республикасының соттары;  

- қылмыстық атқару жүйесінің органдары;  

- құқыққорғау ұйымдары; 

- қорғаушылар алқасы. 

- әділет органдары;  

 мемлекеттік атқарушы және өкілді органдар мен өзін-өзі 

басқару органдары; 

-  коммерциялық ұйымдар: 

а)  мемлекеттік мекемелер және кәсіпорындар;  

б) шаруашылық серіктестер (ЖШС, толық серіктестік және 

т.б.); 

в) қаржылық ұйымдары (банктер, сақтандыру және аудит 

компаниялары); 

- коммерциялық емес ұйымдар: 

а) қоғамдық бірлестіктер (құқыққорғау ұйымдары, жастар 
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және мүгедектер ұйымдары, сондай-ақ т.б.)  

б) жеке кәсіпорындар;  

в) қорлар (қоғамдық, жеке); 

- организации образования; 

- білім беру мекемелері; 

- қорғаушылар алқасы. 

- орта арнайы және жоғары оқу орындары  

Кафедра филиалы 
Талдықорған қаласының полиция басқармасында 

қылмыстық пәндер кафедрасының филиалы бар 

Іс-тәжірибе базасы 

- Алматы облыстық соттар әкімшісі;  

- Алматы облысы бойынша полиция Департаменті;  

- Алматы облыстық адвокаттар алқасы;  

- Алматы облысының мамандандырылған күзет 

басқармасы; 

- Алматы облыстық соттар әкімшісі;  

- Алматы облысының Әділет департаменті;  

- Алматы облыстық адвокаттар алқасы;  

- Талдықорған қалалық мемлекеттік сатып алу 

басқармасы; 

- Алматы облысы Әділет департаментінің Сот 

актілерін орындау жөніндегі басқармасы;  

- І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 

университеті 

Академиялық ұтқырлық 

Лодзь университеті, Лодзь қ., Польша;  

Корвинус университеті, Будапешт қ., Венгрия 

Республикасы; 

Кадис университеті, Кадис қ., Испания;  

В. Корфантого атындағы Верхнесилезк экономикалық 

университеті, Польша; 

Конджу университеті, Конджу қ., Корея 

Республикасы; 

Халықаралық Кувейт университеті, Бишкек қ., 

Қырғыз Республикасы;  

Таллин құқық мектебі, Таллин қ., Эстония;  

Арканзас университетінің құқық мектебі, Арканзас қ., 

АҚШ 

Қосдипломды білім беру 

бағдарламасы 

(ҚББ) 

Кадис университеті, Кадис қ., Испания;  

Свече қаласындағы Лингво-техникалық университеті, 

Польша 

Бірлескен білім беру 

бағдарламасы (БББ) 
- 

Стипендиалық 

бағдарламалар  

Стипендиялық бағдарлама тек мемлекеттік білім беру 

гранты негізінде болуы мүмкін  

Көптілді оқыту/ ағылшын 

тілінде оқыту 

2016 жылдан бастап студенттерді үш тілде оқыту 

мүмкіндігі бар. Көптілді топта оқыту болашақ 

маманға халықаралық ұйымдарда, компанияларда, 

СІМ-де және т.б. жұмыс жасауға мүмкіндігі бар.  

Бағдарламаның басқа да 

бірегей сипаттары  

Алынған білім мен дағдыларды тәжірибеде бекіту 

үшін сабақ криминолог, тергеушілердің, судьялардың, 

анықтаушылардың, сот сарапшылары мен адвокаттар, 
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судьялар, нотариустар және коммерциялық 

ұйымдардың заңгерлерін шақыруымен өткізіледі.  

 

1.4 Түлектің белгілері (атрибуттары):  

- озық тәжірибе мен инновация элементтерін қоса алғанда өзінің пәндік 

саласындағы білім мен білікті игерген;  

- креативті ойлайды және жаңа проблемалық жағдайларды бастамашылдық 

және даралық таныта отырып, шығармашылық тұрғыда шешеді;  

- күнделікті кәсіби қызметіне қажетті білім, білік, дағдыларды өз бетімен 

кеңейте алады және тереңдетеді;   

- кәсіби этика нормаларын сақтайды, өзінің міндеттерін адал және 

жауапкершілікпен атқарады;  

- жеке және топта жұмыс істеу білігі мен дағдысының дамығандығын, тиімді 

коммуникацияға қабілеттілігін көрсетеді;  

- жинақылық, жоспарлауға қабілеттілік,  нәтижеге бағытталушылық таныта 

отырып, уақытты басқару және басымдық беру білігін игерген;  

- өз елінің патриоты және басқа халықтардың мәдениетін қабылдай алатын 

әлемнің толерантты азаматы.  

- проблеманы анықтау, мақсатты тұжырымдау, жоспарлау, өзін -өзі талдау 

жасау, рефлексия және өз қызметінің нәтижесін жұртшылыққа ұсына алуды 

қамтитын жобалық-зерттеу қызметі дағдыларын меңгерген.  

- ғылыми форумдарда, конференция және семинарларда жұрт алдында сөйлеу 

және шешендік өнер дағдысын игерген.  

 

Оқыту нәтижелері:   

ОН1  – көптілді ортада тұлғааралық және мәдениаралық коммуникация барысында 

әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылым салаларындағы іргелі білім мен дағдылар 

негізінде олардың казақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы рөлі аясында 

белсенді азаматтық позицияны танытады.  

ОН2 – Мемлекеттің және құқықтың пайда болуы, дамуы және жұмыс істеуі туралы 

алған білімдеріне негізделген құқықтық қағидаларды, заңнаманы және бұрынғы сот 

шешімдерін зерделеу. Студент Қазақстан Республикасының конституциялық заңнамасының 

негіздерін тарихи және теориялық тұрғыда айқындай алады. 

ОН3 – мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды танудың жаңа идеяларын, тәсілдерін 

және әдістерін құруға елеулі үлес қосып, теориялық және / немесе қолданбалы ғылыми 

зерттеулер мен әзірлемелерді жоғары деңгейде жүзеге асыруға қабілетті. 

ОН4 – Азаматтық құқық институтарының теория мен практикалық мәселелерін басқа 

құқық салалардың нормаларынан ажыратады және топтастырады, оларды басқа 

мемлекеттердің заңдарымен түсіндіреді және салыстырады, ситуациялық тапсырмаларды 

орындау кезінде өз пікірін қалай білдіруді біледі. 

ОН5 – қылмыстық заңнамалары бойынша, нақты қылмыстық істермен байланысты 

қылмыстық құқықбұзушылықтың құрамын айқындайды, қылмысты қылмыстық 

құқықбұзушылықтан ажыратады және саралайды, қылмыстық заңнаманы және 

пенитенциярлық криминологияның негізгі институттарын салыстырады және түсіндіреді, 

қылмыстық құқықтың жалпы және ерекше бөлімдерінің нормаларын қолданып ситуациялық 

тапсырмаларды шешуде өз ойларын қалыптастыра алады және мысалдар келтіре алады;      

ОН6 – Отандық заңнамасына сай теория және тәжірибелік аспектіде азаматтық 

процесстің институттарының теория мен тәжірибелік мәселелерін талдау қабілеттеріне ие.  

ОН7 – Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының теориясы мен практикасының 

нормаларын қолданудың басқа салалардың нормаларынан ажыратып көрсетеді, қылмыстық 

процесске қатысушыларды топтастырады, қылмыстық істерді бөледі және біріктіреді, үкім 
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қаулысын әзірлейді, Отандық қолданыстағы заңнамасына сәйкес заңды күшiне енген сот 

шешiмдерiн қайта қарау туралы өндірісі жайында қорытындылар шығарады.   

ОН8 – Отандық заңнамасына сай теория және тәжірибелік аспектіде әкімшілік 

процесстің институттарының теория мен тәжірибелік мәселелерін талдау қабілеттеріне ие. 

ОН9 – криминалистикалық техниканы қолданып дәлелдемелерді бағалау және алу, 

дәлелдеме фактілерін бағалайды, тергеу эксперименттерін жүргізу кезінде дәлелдемелерді 

қарсы қойып салыстырады, сондай-ақ қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеудің 

тиімділігін арттыру үшін тактикалық операциялар мен әдістерді жоспарлап, ұсынады. 

 

ББ түлегінің құзыреттіліктері:   
ТҚ1  – физикалық, психикалық, интеллектуалды, ақпараттық тұрғыда дамыған 

және сауатты, дүниетанымы кең, көптілді ортада коммуникацияға қабілетті тұлға 

қалыптастырады. 

ТҚ2 – кәсіптік міндеттерді абыроймен орындауға, заңгердің этика қағидаларын 

сақтауға қабілетті; 

ТҚ3 - ойлау мәдениетіне ие, ақпарат жинауды, талдауды, қабылдауды, мақсат қоюды 

және оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті; 

ТҚ4 - ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық түрде дұрыс, ақылға қонымды және 

анық түрде жасай алады; 

ТҚ5 - өз кәсіби қызметінің саласына сәйкес нормативтік - құқықтық актілерді әзірлеуге 

қатыса алады; 

ТҚ6 - құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыра алады; 

ТҚ7 – құқық субъектілерінің заңдылығын сақталуын қамтамасыз ете алады;   

ТҚ8 - заңға сәйкес қатаң тәртіппен шешімдер қабылдауға және заңды әрекеттерді 

жасауға қабілетті; 

ТҚ9 – нормативтік-құқықтық актілерді қолдануға, кәсіби және іс жүргізу құқығының 

нормаларын кәсіптік қызметте жүзеге асыруға қабілетті; 

ТҚ10 - құқықтық құжаттарды дайындау дағдысы бар; 

ТҚ11 - адамның ар-намысы мен қадiр-қасиетiн құрметтеуге, адам мен азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге және қорғауға қабiлеттi; 

ТҚ12 – нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын, соның ішінде сыбайлас 

жемқорлық көріністерін қалыптастыру үшін жағдай жасауға ықпал ететін ережелерді 

анықтау мақсатында қатысуға дайын. 

 

ББ бойынша оқу нәтижелерінің жалпы қалыптастырылатын 

құзыреттіліктермен арақатынасының матрицасы 

 

 ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 ОН9 

ТҚ1 +         

ТҚ2  +        

ТҚ3  +        

ТҚ4    +      

ТҚ5     +     

ТҚ6   + +      

ТҚ7     +     

ТҚ8          

ТҚ9   +       

ТҚ10      +    

ТҚ11       +  + 
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ТҚ12        +  

 

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі: 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқыған түлектер келесі ұйымдарда университетпен 

жасалған келісім-шарттар мен меморандум негізінде жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар: 

- Алматы облыстық соттар әкімшісі; 

- Алматы облысы бойынша Әділет Департаменті; 

- Алматы облыстық адвокаттар алқасы;  

- Талдықорған қалалық мемлекеттік сатып-алу басқармасы;  

- Алматы облысы бойынша сот актілерін орындау басқармасы;   

- Алматы облысының полиция Департаменті;   

- Алматы облысы бойынша мамандандырылған күзет басқармасы; 

- Алматы облысы бойынша нотариалдық палатасы;  

- Алматы облысы бойынша жеке сот орындаушылар өңірлік палатасы; 

- Алматы облысының заңгерлер кеңесшілердің палатасы;  

- Алматы облыстық сот сараптама институты. 

Сондай-ақ, білім беру бағдарламасының түлектері жеке сала бойынша заңкеңесшісі, 

корпоративтік мәселелер бойынша заңгерлер ретінд және т.б. жұмысқа орналаса алады. 
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2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

2.1 Модульдердің сипаттамасы 

 

Модуль 

№ 

Модуль атауы 

және коды 
Пән атауы және № 

Ак. кредит-

тер 
Пән циклы 

Пән бекітілген 

кафедра 

1 

ҒБӨМ 1. 

Ғылым мен 

білімнің өзекті 

мәселелері 

Ғылым және 

философия тарихы 

16 

БД 

Жалпы 

университеттік 

әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

Шет тілі (кәсіби) БД Жалпы 

университеттік 

әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

Жоғары мектеп 

педагогикасы 

БД Педагогика және  

психология 

кафедрасы 

Басқару 

психологиясы 

БД Педагогика және  

психология 

кафедрасы 

2 

МҚТТН 2. 

Мемлекет және 

құқықтың 

тарихи және 

теориялық 

негіздері 

Мемлекет және 

құқық теориясының 

мәселелері 

26 БД Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

Құқықтық пәндерді 

оқытудағы әдістері 

мен әдіснамасы 

БД Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

2.1- 1) Азаматтық 

заңнамасының 

жалпытеориялық 

мәселелері                     

2.1 - 2) 

Конституциялық 

құқық теориясының 

мәселелері 

 2.1 - 3) Қылмыстық 

заңнаманың 

құқыққолдану 

тәжірибесінің 

мәселелері  

БД Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы / 

Азаматтық – 

құқықтық пәндер 

кафедрасы /  

Қылмыстық-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

3 

МҚПОТТМ 3. 

Мемлекеттік-

құқықтық 

пәндерді 

оқытудың 

теориялық және 

тәжірибелік 

мәселелері 

Құқықтық талдау 

әдіснамасы 

27 БД Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

3.1 - 1) Қазақстан 

Республикасындағы 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтар 

бойынша іс 

жүргізудің 

теориясы мен 

тәжірибесі  

3.1 - 2)  Кәмелетке 

толмағандардың 

БД Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
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істері бойынша 

әкімшілік 

процесстің 

теориялық және 

практикалық 

мәселелері 

 

3.2 - 1) ҚР 

азаматтық іс 

жүргізудің  

теориясылық 

мәселелері  

3.2 - 2) Азаматтық 

процессте іс-

жүргізудің түрлері: 

теория және 

тәжірибесі                                                                                                  

3.2 - 3) Азаматтық 

процессте дәлелдеу 

және 

дәлелдемелердің 

теориясы және 

тәжірибесі 

 

БД Азаматтық – 

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

Педагогикалық іс-

тәжірибесі 

БД Қылмыстық-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

4 

АҚЗҚМ 4. 

Азаматтық және 

қылмыстық 

заңнаманы 

қолданудың 

мәселелері 

3.3 - 1) 

Энергетикалық 

қатынастарды 

құқықтық реттеудің 

өзекті мәселелері                                                        

3.3 - 2) Қазақстан 

Республикасында 

коммерциялық емес 

ұйымдарды 

құқықтық реттеу 

мәселелері                                

3.3 - 3) Қазақстан 

Республикасының 

экологиялық 

қауіпсіздігін 

құқықтық 

қамтамасыз ету 

 

56 ПД  

3.4 -1) 

Салыстырмалы 

қылмыстық құқығы 

3.4 - 2)  Қылмыстық 

қудалау органдары 

ПД 
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қызметін жетілдіру 

мәселелері 

 

3.5 - 1) Сот 

дәлелдеме 

теориясының 

мәселелері 

3.5 -1) ҚР-ның 

қазіргі қылмыстық-

құқықтық саясаты 

 

ПД 

 

3.6 - 1) 

Қылмыстарды 

тергеудегі 

криминалистикалық 

технологиялар  

3.6 -2) Қылмыстық-

процессуалдық 

заңнаманың 

құқыққолданудың 

теория мен 

тәжірибесі 

 

ПД 

 

Зерттеу іс-

тәжірибесі 

 

ПД 
 

Магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

 

ПД 

 

Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және 

қорғау 

 

ПД 
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2.2 Пәндер бойынша мәлімет 

 

№ Пән атауы 
Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Креди

т 

саны  

Қалыптасты

ратын оқу 

нәтижелері 

(коды) 

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

1 Ғылым және 

философия 

тарихы 

Әлемдік және қазақ философиялық ойлар мен 

дүниетанымдық үрдістер дамуының негізгі 

кезеңдерін қарастырады. Болмыс пен сананың 

жалпы теориялық мәселелерін зерттейді, жалпы 

әлемді тану мәселелерін зерттеуде әлемдік 

философиялық ойлардың тәжірибесін сипаттайды. 

Әлемге біртұтас көзқарасын қалыптастыруға және 

қазіргі дәуірдің шындығын түсіндіруге 

бағытталған. Негізгі философиялық ұғымдар, 

категориялар мен философиялық таным әдістерін 

қарастырады. 

 

4 ОН 1 

2 Шет тілі 

(кәсіби) 

Үш тұғырлы тілді оқытудың бейімделген ұлттық 

деңгейлік моделіне сәйкес С1, С2 деңгейлерін 

(Шетел тілдерін меңгеру деңгейінің 

жалпыеуропалық шкаласы) меңгеруге бағытталған, 

шетел тілдерін оқыту мен күнделікті тұрмыста 

және кәсіби қызметте тәжірибелік меңгертудің 

заманауи үрдістерін қамтиды. 

4 ОН 1 

3 Жоғары 

мектеп 

педагогикас

ы 

«Жоғары мектеп педагогикасы» пәнін меңгеру 

мақсаты магистранттарды педагогикалық 

теориялар мен педагогикалық дағдылардың 

теориялық негіздерін, жоғары оқу орындарында 

оқытудың оқу үрдісін басқаруды, практикалық 

ғылымдар жүйесінде жоғары педагогикалық 

оқытушылардың орнын, рөлін және 

маңыздылығын білуін қамтамасыз ету болып 

табылады. 

4 ОН 1 

4 Басқару 

психологияс

ы 

Курстың мазмұны басқару психологиясының 

теориялық негіздерін, психология-педагогикалық 

өзара әрекеттесудің негізгі бағыттарын, әдістері 

мен құралдарын, негізгі психология-педагогикалық 

технологияларды ұсынады. Болашақ мамандарды 

кәсіби даярлаудағы курстың мақсаты мен орны 

мазмұнның ауқымы мен интеграцияланған 

сипатын анықтады. 

4 ОН 1 

5 

Мемлекет 

және құқық 

теориясыны

ң мәселелері 

«Мемлекет және құқық теориясының мәселелері» 

пәні теориялық-тарихи, салалық, қолданбалы және 

халықаралық құқықтық пәндермен байланысты. 
«Мемлекет және құқық теориясының мәселелері» 

пәнін меңгеру үшін теориялық және тарихи, 

салалық, қолданбалы және халықаралық құқықтық 

пәндерді білу қажет. 

5 ОН 2 
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6 

Құқықтық 

пәндерді 

оқытудағы 

әдістері мен 

әдіснамасы 

Бұл пән кәсіптік оқыту әдіснамасының теориялық 

негіздерін, сондай-ақ сабақ өткізу әдістерін 

сипаттайды. Материалда теориялық сипаттама, 

практикалық ұсыныстар мен мысалдар бар. Бұл 

пән құқықтық пәндер оқытушыларына, орта және 

жоғары кәсіптік білім беру мекемелеріне, қосымша 

білім беру мекемелеріне, сондай-ақ магистратураға 

оқитын білімгерлерге пайдалы болуы мүмкін. 

5 ОН 3 

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

7 Азаматтық 

заңнамасын

ың 

жалпытеори

ялық 

мәселелері  

Оқыту курсы азаматтық құқық пәні мен әдістерін 

анықтаудың теориялық мәселелерін, нарықтық 

уақытта азаматтық құқықтың дамуының негізгі 

ерекшеліктерін, азаматтық құқық қатынастарының 

ерекшеліктерін және басқа да құқықтық 

қатынастардан олардың айырмашылығы 

мәселелерін зерттеуді қарастырады. 

5 ОН 4 

8 Конституция

лық құқық 

теориясыны

ң мәселелері 

«Конституциялық құқық теориясының мәселелері» 

атты оқу курсы Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік және әлеуметтік құрылысының 

негіздеріне, Қазақстан мемлекетінің қалыптасу 

және даму негіздеріне бағытталған. Оның дамуы 

теориялық деректердің кең ауқымын, ғылыми 

әдебиеттерді оқып, талдау арқылы мүмкін болады. 

5 ОН 2 

9 Қылмыстық 

заңнаманың 

құқыққолда

ну 

тәжірибесіні

ң мәселелері  

Курс құқықтану мектептерінде оқылатын 

пәндердің бірі, қылмыстық құқық саласындағы 

ғылым тармағының ең маңыздысы болап саналады. 

Қоғамдағы мәні қажетті тұрақтылық пен 

үздіксіздікті қамтамасыз ететін әлеуметтік пайдалы 

функцияларды орындайтын әлеуметтік құбылыс 

екенін алдын ала анықтайды. Сондықтан жоғары 

білікті заңгерлерді даярлаудың жалпы жүйесінде 

бұл тақырыпты зерттеу ерекше маңызы зор. 

5 ОН 5 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

ЖОО компоненті 
10 Құқықтық 

талдау 

әдіснамасы 

Бұл пән магистранттарға таңдап алынған 

құқықтану саласында табысты жұмыс істеуге 

мүмкіндік беретін ғылыми зерттеулер әдіснамасы 

мен әдістемесі саласында кәсіби дайындықты 

қамтамасыз етеді. Әдістемелік мәдениетті дамыту 

заң ғылымы саласындағы ғылыми-зерттеу және 

білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге 

асыру үшін қажет. 

6 ОН 3 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

Таңдау компоненті 
11 Қазақстан 

Республикас

ындағы 

әкімшілік 

құқық 

Бұл курс әкімшілік құқық бұзушылықтарға 

қатысты: теориялық және тәжірибелік  мәселелерді 

қарастырады. Бұл пән сондай-ақ мемлекеттік 

басқару мен реттеудің құқықтық аспектілерін, 

соның ішінде атқарушы биліктің құрылымын, 

5 ОН 8 
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бұзушылықт

ар бойынша 

іс жүргізудің 

теориясы 

мен 

тәжірибесі 

мемлекеттік органдардың ішкі құрылымын, 

мемлекеттік басқару нысандарын және 

қолданылатын әдістерді қарастырады. 

12 Кәмелетке 

толмағандар

дың істері 

бойынша 

әкімшілік 

процесстің 

теориялық 

және 

практикалық 

мәселелері 

Бұл курс магистранттарға әкімшілік мәселелер 

бойынша кәмелетке толмаған құқық 

бұзушылықтарға байланысты мәселелерді 

зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл курс әкімшілік 

істерде кәмелетке толмағандарға қатысты 

теориялық және практикалық мәселелерді 

зерттеуге мүмкіндік береді. Сондықтан жоғары 

білікті заңгерлерді даярлаудың жалпы жүйесінде 

бұл тақырыпты зерттеу ерекше маңызы зор. 

5 ОН 8 

13 ҚР 

азаматтық іс 

жүргізудің  

теориясылы

қ мәселелері  

Бұл оқу курсы азаматтық іс жүргізу заңнамасаның 

теориялық мәселелерін, пәнін және әдістерін 

анықтауды көздейді. Сондай-ақ, магистранттарды 

азаматтық іс жүргізу заңнамасының дамуының 

негізгі ерекшеліктерімен таныстыру. 

Магистранттарға осы курстың негізгі өзекті 

мәселелері мен сұрақтарын зерттеуге мүмкіндік 

береді. 

6 ОН 6 

14 Азаматтық 

процессте іс-

жүргізудің 

түрлері: 

теория және 

тәжірибесі  

Бұл пән магистранттарға Қазақстан 

Республикасының азаматтық іс жүргізу 

заңнамасына сәйкес азаматтық сот ісін 

жүргізудің заманауи түрлерін зерделеуге, 

сондай-ақ іс жүзінде пайдалану үшін 

азаматтық іс жүргізудің жаңа әдістерін және 

түрлерін зерттеуге мүмкіндік береді.  

6 ОН 6 

15 Азаматтық 

процессте 

дәлелдеу 

және 

дәлелдемеле

рдің 

теориясы 

және 

тәжірибесі 

Бұл пән заңда көзделген фактілер туралы сотта 

тараптардың шағымдарын және қарсылықтарын 

негіздейтін мән-жайлардың бар немесе жоқтығын 

анықтайтын фактілер туралы, сондай-ақ істің 

дұрыс қаралуы мен шешілуі үшін маңызды болып 

табылатын басқа да мән-жайлар туралы 

мәліметтерді қарастырады және түсіндіреді. 

6 ОН 6 

16 Энергетикал

ық 

қатынастард

ы құқықтық 

реттеудің 

өзекті 

мәселелері 

Бұл курста магистранттар энергетикалық 

қатынастарды құқықтық қамтамасыз етудің 

негіздері мен мәселелерін үйренеді. Олар осы 

саланы реттейтін нормативтік-құқықтық 

актілермен танысады. Курстың мақсаты - қазіргі 

заманғы, салыстырмалы құқықтық және тарихи 

аспектілерінде энергетикалық құқық мәселелерін 

зерттеу. 

5 ОН 4 

17 Қазақстан 

Республикас

ында 

Бұл пәнде магистранттар заңды тұлғаның 

ұйымдық-құқықтық нысанын - заңды тұлғаның 

ортақ ерекшеліктері жүйесінде объективті түрде 

5 ОН 4 
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коммерциял

ық емес 

ұйымдарды 

құқықтық 

реттеу 

мәселелері 

бөлінетін ерекшеліктер жиынтығы ретінде 

қарастырады және заңды тұлғалардың осы тобын 

басқалардан айтарлықтай ажырата алады. 

Сондықтан жоғары білікті заңгерлерді даярлаудың 

жалпы жүйесінде бұл тақырыпты зерттеу ерекше 

маңызы зор 
18 Қазақстан 

Республикас

ының 

экологиялық 

қауіпсіздігін 

құқықтық 

қамтамасыз 

ету 

Бұл курста негізгі тұжырымдама ретінде қоршаған 

ортаның қауіпсіздігі және адамның табиғатымен 

тұрақты өзара құқықтық әрекеттесуін қамтамасыз 

ету мәселелерін шешуге бағытталған заманауи 

концептуалды негіздер мен әдістемелік тәсілдерді 

зерттеу және кейіннен қолданылуы қарастырылды. 

5 ОН 4 

19 Салыстырма

лы 

қылмыстық 

құқық 

Бұл пәнге сәйкес, магистранттар шет елдердің 

қылмыстық құқығының негізгі бағыттары мен 

институттардың арнайы білімдерін және оларды 

Қазақстан Республикасының қылмыстық 

заңнамасымен салыстырудан өтеді. 

Магистранттарға осы курстың негізгі өзекті 

мәселелері мен сұрақтарын зерттеуге мүмкіндік 

береді. 

5 ОН 5 

20 Қылмыстық 

қудалау 

органдары 

қызметін 

жетілдіру 

мәселелері 

Бұл пән қылмыстық қудалау органдарының 

қызметін жетілдірудің теориялық және 

практикалық мәселелерімен айналысады, 

қылмыстық қудалау органдарының қызметінен 

туындайтын проблемаларды түсінуге мүмкіндік 

береді. Бұл пәнді магистранттардың өзекті 

мәселелерін оқуға мүмкіндік береді. Сондықтан 

жоғары білікті заңгерлерді даярлаудың жалпы 

жүйесінде бұл тақырыпты зерттеу ерекше маңызы 

зор 

5 ОН 7 

21 Сот 

дәлелдеме 

теориясыны

ң мәселелері  

Қазақстан Республикасының іс жүргізу 

заңнамасына сәйкес сот сараптамасының 

теориялық негізін және іс-жүргізудегі 

дәлелдемелер жүйесін сипаттайды. Іс жүзінде 

алынған дағдыларды пайдаланады. Студент сот 

талқылауы үшін қажетті дәлелдемелерді жинау, 

дайындау және бекіту дағдыларына ие. 

5 ОН 6, ОН 7 

22 ҚР-ның 

қазіргі 

қылмыстық-

құқықтық 

саясаты 

Бұл курс Қылмыстық саясатты зерттеудің әдіснамалық 

негіздерін зерттейді. Бұл пән келесі сұрақтарды 

қарастырады: Қылмыстық саясат: түсінігі, мазмұны, 

қағидалары мен іске асыру нысандары. Қылмыстық 

саясаттың типологиясы, криминалдандыру және 

декриминализациялау: түсінігі, негіздері, қағидалары. 

Қылмысты өтеу және жою. Қылмыстың жекелеген 

түрлерінің алдын алу саласындағы қылмыстық саясат. 

5 ОН 5 

23 Қылмыстард

ы тергеудегі 

криминалист

икалық 

Бұл курс магистранттарға келесі ғылыми зерттеу 

сұрақтарды қарастыруға мүмкіндік береді, олар: 

Қылмыстарды ақпараттандыру. Криминалистикалық 

идентификациялау. Криминалистикалық диагностика. 

Криминалистикалық болжау. Криминалистикалық 

5 ОН 9 
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технологиял

ар  

алдын-алу шаралары. Криминалистикалық сипаттама, 

қылмыстылық қызметінің ситауиялық ерекшеліктері 

және оны тергеу. Криминалистикалық нұсқалар.  

24 Қылмыстық-

процессуалд

ық 

заңнаманың 

құқыққолда

нудың 

теория мен 

тәжірибесі 

Курс құқықтану мектептерінде оқылатын 

пәндердің бірі, қылмыстық құқық саласындағы 

ғылым тармағының ең маңыздысы болап саналады. 

Қоғамдағы мәні қажетті тұрақтылық пен 

үздіксіздікті қамтамасыз ететін әлеуметтік пайдалы 

функцияларды орындайтын әлеуметтік құбылыс 

екенін алдын ала анықтайды. Сондықтан жоғары 

білікті заңгерлерді даярлаудың жалпы жүйесінде 

бұл тақырыпты зерттеу ерекше маңызы зор. 

5 ОН 7 

 

2.3 Оқу үдерісінде пайдаланылатын инновациялық технологиялар мен оқыту 

әдістері 

 

7М04201 – «Құқықтану» ББ бойынша түлектердің түйінді құзыреттіліктері мен оқу 

нәтижелерін қалыптастыру мақсатында профессор-оқытушылар құрамы төмендегідей 

инновациялық технологиялар мен оқыту әдістерін пайдаланады: 

Кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар түрлі деңгейлерде кәсіптік білім 

беруді ұйымдастырудың жаңа әдістерін енгізуді білдіреді. Қазіргі уақытта оқыту әдістемесі - 

түсіндіру-иллюстративті әдіс, репродуктивтік әдіс, проблеманы таныстыру әдісі, 

эвристикалық және зерттеу әдістерін жиі қолданады.  

Оқу үрдісі кезінде қандай да әдістер қолданатындығымызды ескере отырып, студент 

белсенді позицияға ие болатын және толықтай білім беру қызметінің пәні ретінде көрінетін 

психологиялық жағдайларды жасауға маңызды. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі 

инновациялар білім беру қызметтері нәтиже алу үшін жаңа білім, тәсіл және 

технологиялардың үйлесімі болып табылады. 

Білім берудегі инновациялық технологиялар: 

- тұлғалық-бағдарланған оқыту; 

- мәселені қойып оқыту; 

- блок-модульдік оқыту; 

- кредиттік-модульді білімді бағалау жүйесі; 

- қашықтықтан оқыту технологиялары. 

 

2.4 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларға арналған білім беру 

бағдарламасын іске асыру ерекшеліктері 

Білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар контингентінде ерекше білім алу 

қажеттілігі бар тұлғалар болған жағдайда білім беру бағдарламасы білім алушылардың 

ерекше білім алу қажеттіліктеріне бейімделеді. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар үшін олардың денсаулық жағдайын 

ескере отырып, "Дене шынықтыру" пәнін игерудің ерекше тәртібі белгіленеді. 

Денсаулығында  мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар үшін іс-тәжірибеден өту орындарын 

таңдау білім алушылардың денсаулық жағдайын және қол жетімділік талаптарын ескере 

отырып жүзеге асырылады. ЖОО-да ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттауды 

өткізу мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың жеке психофизикалық ерекшеліктерін ескереді. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар олардың денсаулығын шектеуге 

бейімделген нысандарда баспа және (немесе) электрондық білім беру ресурстарымен 

қамтамасыз етіледі. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды әлеуметтік бейімдеу үшін 

үздіксіз және кешенді сипатқа ие жеке сүйемелдеу қарастырылған. Ерекше білім беру 
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қажеттіліктері бар білім алушыларды алып жүру білім беру үдерісінің мақсаттарымен, 

мазмұнымен және әдістерімен анықталады, қажетті құзыреттілікті уақтылы қалыптастыруға 

кедергі келтіретін білім беру бейімделуінің пайда болған мәселелерінің алдын алуға 

бағытталған. 

Сүйемелдеу қамтиды: 

- инклюзивтік оқыту жағдайындағы оқу процесінің кестесіне сәйкес ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар білім алушылардың оқуын бақылауға бағытталған ұйымдастырушылық-

педагогикалық сүйемелдеу; 

- оқыту, қарым-қатынас және әлеуметтік бейімделуде проблемалары бар ерекше білім 

беру қажеттіліктері бар білім алушыларға психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу білім 

алушының жеке басын зерделеуге, дамытуға және түзетуге және құзыреттілікті 

қалыптастырудың тәсілдері, психодиагностикалық әдістер, тұлғалық бұрмалауды 

психологиялық алдын алу және түзету көмегімен бағытталған; 

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың бейімделу мүмкіндіктерін 

арттыруға бағытталған міндеттерді шешуді көздейтін алдын-ала отырып, сауықтыра 

сүйемелдеу; 

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың табысты оқуына 

байланысты әлеуметтік сипаттағы міндеттердің кең спектрін шешетін әлеуметтік қолдау. 

Тұрмыстық мәселелерді шешуге, жатақханада тұруға, көлік мәселелеріне, әлеуметтік 

төлемдерге, материалдық көмек көрсетуге, бос уақытын, жазғы демалысты ұйымдастыруға, 

оларды студенттің өзін-өзі басқаруға, тартуға, еріктілер қозғалысын ұйымдастыруға және 

т.б. ықпал етеді. 
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3 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ  
 

3.1 Білім беру бағдарламасының кадрлық ресурстармен қамтамасыз етілуі  

Білім беру бағдарламасын есеп және қаржы кафедрасы іске асырады. Білім беру 

бағдарламасына қызмет көрсететін ПОҚ-тың (базалық және кәсіптендіруші циклындағы 

пәндер) сандық және сапалық көрсеткіштері: 

ПОҚ жалпы саны– 33 адам., оның ішінде: 

Ғылым докторы – 4 

Ғылым кандидаты – 6 

Философия докторы (PhD) – 8 

Магистр – 15 

Кафедраның ғылыми әлеуеті –  54,5%. 

Қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамының 

сипаттамасы Кадрлық анықтамалықта берілген.   

  

3.2 Университеттің оқу ортасы  

1) Кітапхана қоры және кітапханалық қызмет көрсету 

Жоғары оқу орнында сапалы білім беру қызметін іске асуырудың міндетті кепілі 

ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуі болып табылады.  

Ақпараттық ресурстардың маңызды бөлігі өркениеттің ежелгі және маңызды негізі, 

көптеген ұрпақтың құнды білім мен рухани ой-өрісі, ұлттық жад, мәдени және ғылыми 

мұрасы – кітапхана қоры болып табылады.  

6В04201 -  «Құқықтану» 2020 жылдың 05 мамырындағы жағдайға жалпы кітапхана 

қоры 30580 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде - 4497, орыс тілінде – 26083. 

Университеттің кітапханасында ПОҚ пен білімгерлерге Web of Science,  Elsevier, 

Scopus,  Polpred.com, КазНЭБ, THOMSOH REUTERS – www.webofknowledge.com, Эпиграф, 

НЦГНТЭ, Единая электронная библиотека – www.elibrary.kz мәліметтер базасы қолжетімді.  

ҚР ЖОО-дарының электронды білім беру және ғылыми ресурстарын біріктіретін 

республикалық ЖОО аралық электронды кітапханаға (РМЭБ) қолжетімділік қамтамасыз 

етілген.  

Қазіргі таңда кітапханада Электронды каталог: «Кітаптар», «Мерзімді басылымдар», 

«Электронды басылымдар»,  «Авторефераттар», «Брошюралар», «Ноталар», «Мақалалар» 

библиографиялық мәліметтер базасы жасалған. Кітапханада көпдеңгейлі ақпараттық Web-

сайт: http://www.zhgu.edu.kz/ құрастырылған. 

2009 ж. бастап кітапханадағы электронды каталог барынша жетілдірілген 

«Қазақстандық автоматтандырылған кітапханалық-ақпараттық жүйеде» («КАБИС»: АРМ 

«Комплектование», АРМ «Каталогизатор»,  АРМ «Администратор») іске асырылады. 

Кітапханадан тыс орналасқан оқырмандар каталогты университеттің локалды компьютерлік 

желісіне қосылған, кез келген компьютерден көре алады.  

 Кітапханада университеттің корпоративтік желісінде жұмыс істейтін «ЖМУ-дың 

кітапхана қоры» электронды базасы қолжетімді. Бұл базада 3802 мәтіні толық ашылатын 

кітап, «Эпиграф» баспасынан сатып алынған 2600 кітап бар. «Элар» планетарлық сканерінің 

ең соңғы нұсқасы кітап, каталог, журнал, газет, тарихи құжаттарды сапалы түрде сканерлеп, 

электронды базаны толықтыруға мүмкіндік береді.  

Кітапханада көпқызметті электронды ресурстар залы ашылған, WіFi аймақ 

құрылған, ақпаратты өңдеу үдерісінің бағдарламалық қамсыздандырылуы үнемі 

жаңартылып отырады.  

Оқырмандарға 87 автоматтандырылған жұмыс орындарымен жабықталған 5 зал 

қызмет көрсетеді.  

 Кітапхана оқырмандарының абономенттен оқулықтарды, ғылыми және көркем 

әдебиеттерді үйге алуға, сондай-ақ кітаптарды ашық, қолжетімді түрде іздеуге, ақпарат 
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көздерін таңдауға мүмкіндіктері бар. Ол білімгерлердің кәсіби іздеу дағдысын дамытады, 

дүниетанымын кеңейтеді және кітап оқуға қызығушылығын тудырады.  

 

2) Жатақхана 

 Қазіргі таңда университеттің 524 орындық 2 студенттік жатақханасы бар. 

Жатақханада студенттерге өмір сүру мен оқу үшін қолайлы жағдай жасалған: санитарлық 

тораппен жабдықталған тұрғын үй секциялары, теледидары бар демалыс бөлмелері, оқу және 

компьютерлік залдар, душ және кір жуатын орын, электр пештерімен жабдықталған 

тұрмыстық бөлмелер бар.  

 Белсенді студенттер қатарынан сайланатын студенттік кеңес жатақханадағы қоғамдық 

және мәдени өмірді ұйымдастырумен айналысады. Жатақханада тұратын студенттердің 

электронды базасы жасалған. Жатақханадағы орындарды бөлгенде ата-ана қамқорлығынсыз 

қалған (жетім) студенттердің өтініші алдымен қаралады және тегін жатақханамен 

қамтамасыз етіледі. Мақсатты даярлықпен оқитын магистранттар мен докторанттар 

жатақханамен толық қамтылған.  

 

3) Қашықтықтан оқыту технологиясы (ҚОТ). 

Білімгерлерге жоғары білім беру бағдарламасын тұрғылықты мекенжайлары бойынша 

игеруге мүмкіндік беру үшін І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде 

2011 жылдан бастап қашықтықтан оқыту енгізілген. 

Қашықтықтан оқыту – оқыту үдерісін іске асыруға, білімді бақылауға, онлайн 

прокторинг жүргізуге, іс-тәжірибеден өтуге, білімгер мен оқытушының жанама түрде өзара 

әркетінде консультация алуға мүмкіндік беретін заманауи ақпараттық-коммуникативтік және 

білім беру бағдарламаларының жиынтығы арқылы қамтамасыз етіледі 

Қашықтықтан оқыту технологиясы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

және жоғары білім негізінде қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша білім алатын 

студенттерге қатысты қолданылады. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру үшін 

университетте білімгерлерге арналған оқу-әдістемелік, тестілеу және ұйымдастыру-

әкімшілік ақпараттар қамтылған ақпараттық-білім беру порталы құрылған. 

Оқу жоспарындағы қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша іске асырылатын 

барлық пәндер бойынша білімгерлерді оқу-әдістемелік материалмен қамтамасыз ету үшін 

кафедра оқытушылары электронды оқу-әдістемелік кешендер, электронды кітаптар 

құрастырады, бейнедәрістер дайындайды. 

Өзара оқу әрекетін шынайы уақыт режимінде іске асыру үшін университетте сабақты 

«on-line» режимде өткізуге мүмкіндік беретін арнайы мультимедиалық дәрісхана ашылған. 

 

4) Тегін қосымша білім алу мүмкіндігі 
Өзінің біліктілігін арттырғысы келетін немесе қосымша білім алғысы келетін 

студенттер үшін университетте Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы 

ашылған.  

Университет білімгерлері орталық базасында ағылшын тілі бойынша дайындық 

курстарына және ағылшын тілін білу деңгейін халықаралық деңгейде растау үшін – IELTS-қа 

дайындалу және тапсыруға дайындық курстарына тегін қатыса алады. 

Ағылшын тілінде сөйлеу дағдысын дамыту, сөздік қорын байыту, мәдениетаралық 

кәсіби-бағдарлы қатысымдық құзыреттілікті қалыптастыру үшін орталық жанынан «Lagoon 

of English» клубы ашылған. Клуб жұмысына еріктілер – тілді тасымалдаушылар қатысады. 

Орталық жанынан «Робототехника» кабинеті ашылған. Онда жұмыс істеуді қалаған 

кез келген студент сабақтан бос уақытта роботтандырылған құрылымдар мен механизмдерді 

құрылымдай және бағдарламалай алады.  
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Орталық педагогикалық қызметкерлер мен ғылым мен білім берудің негізгі 

басымдыққа ие бағыттары бойынша қызмет ететіндердің барлық санаттарына арналған оқу 

семинарлары мен курстарын ұйымдастырады және өткізеді, сертификаттар табыстайды. 

  

 5)  Кәсіпкерлік құзыреттіліктеді дамыту 
Университетте студенттер мен жас ғалымдардың кәсіпкерлік құзыреттіліктерін 

дамыту үшін Ғылыми зерттеулер нәтижесін коммерциализациялау офисі ашылған, оның 

жанында «Start-Up Academy ZHGU» құзыреттіліктер орталығы табысты қызмет атқаруда. 

«Start-Up Academy ZHGU» – мектеп оқушысы, студенттер, бизнес-тренерлер, 

кәсіпкерлер, инвесторлар, мемлекеттік билік өкілдерін және басқа да мүдделі тұлғаларды 

біріктіретін платформа. Академия ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге консалтингтік және 

ақпараттық қолдаудан бастап инвестор тартуға дейін кешенді көмек, қаржылық 

бағдарламарға қатысу немесе мемлекеттік грант ұту үшін өтінім толтыруда  тегін көмек 

көрсетеді.  

Академия Алматы облысы жастары үшін инновациялық және кәсіпкерлік қызметті 

дамыту, кіші және орта бизнес субъектілер санын арттыру бойынша барлық қажетті 

инфрақұрылымды ұсынады. Академияда оқу тренингтері мен семинарлар өткізіледі, 

мақсатты түрде стартап жобаларды іздеу, іріктеу және дамыту, сондай-ақ стартаптарды 

дамыту мәселелері және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, тәлімгерлікті ұйымдастыру, 

сараптамалық көмек көрсету, гранттық конкурстар өткізу мәселелері бойынша кеңес 

беріледі. 

  

 6) Салауатты өмі салтын ұстану және спортпен айналысу 

Университеттің жастары үшін спортпен айналысу және салауатты өмір салтын ұстану 

үшін қолайлы жағдай жасалған. Студенттер сабақтан бос уақытта спорттың бірнеше түрі 

бойынша спорт залдары мен секцяларында тегін жаттыға алады. 

Бұл бағытта университеттің Спорт клубы белсенді жұмыс атқарады, олар салауатты 

өмір салты құндылықтарын қалыптастыру және насихаттаумен, студенттерді өздері таңдаған 

спорт түрлері бойынша қабілетін шыңдаумен, спорттық және сауықтыру шараларын 

ұйымдастыру, жастардың әртүрлі деңгейдегі спорттық жарыстарға қатысуын ұйымдастыру 

жұмыстарымен айналысады. 

Университеттің спорт базасы – стандартты футбол алаңы, ұзындыққа секіруге 

арналған секторлары, граната лақту және жүрігуге арналған жол, бокс, гимнастика, күрес 

және тренажерлік залы бар көпқызметті стадион, заманауи спорттық жиһаздармен 

жабдықталған «Қарлығаш» және «Құлаге» туристік базасы.  

 

7) Әлеуметтік-мәдени орта және тұлғалық (жеке) шығармашылық қасиетті 

дамыту 

Қазіргі таңда университетте мамандар дайындау ең жоғары білім беру стандарттарына 

сай, әмбебаптық сипатқа ие, маманның кәсіби шеберлігі мен тұлғалық дамуының негізі 

ретінде түйінді құзыреттіліктерінің қалыптасуын қамтамасыз ететін болуы керек. 

Университетте әлеуметтік өзара әрекет құзыреттіліктерін, белсенді өмірлік 

позициясын, жүйелі-әрекеттік сипаттағы азаматтық өзіндік сана, өзін-өзі ұйымдастыру және 

өзін-өзі басқару,   қалыптастыру  үшін қолайлы жағдай жасалған. 

Студенттердің әлеуметтік-мәдени ортада шығармашылық белсенділігін дамыту 

мәселелерімен Мәдени-көпшілік іс-шаралар бөлімі, Тәрбие және әлеуметтік жұмыс 

жөніндегі бөлім және Жастар орталығы айналысады.  

Студенттердің әртүрлі шығармашылық қабілеттерін шыңдау үшін төмендегідей 

құрылымдар қызмет етеді: 

- Қазақстан халықтарының ассамблеясы кафедрасы; 

- «Шағала» (халықаралық конкурстар жеңімпазы) және «Құлагер» бишілер ансамблі; 
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- «Жас түлек» студенттер театры; 

- «Ілиястың сөз құлагерлері» пікірсайыс клубы; 

- «Алау», «Rise up», «Күш-жігер», «Аяла», «Қамқор» еріктілер клубы; 

- «Амиго», «Физмат», «Креатив»,  «Доллар» КТК командалары; 

- «Жас журналист» клубы;   

- «Мизам» әдеби клубы; 

- «New generation» интеллектуалды клуб; 

- «Жас Отан» жастар қанаты; 

- «Жасыл Ел» еңбек жасағы; 

- «Жас қыран» қоғамдық полиция көмекшілерінің бірлестігі; 

- «Ерлік» әскери-патриоттық клуб; 

- «Қызықты психология» клубы және т.б. 

 

8) Интернет және Wi-Fi-ға қолжетімділік 

Университет қуатты техникалық қамсыздандыруға ие –  65 мультимедиалық тақта 

және 1171 компьютер, оның ішінде  87-сі кітапхананың оқу залдарында, оқу корпустарында, 

жатақханаларда орналасқан және еркін қолжетімді. Университеттің барлық 

компьютерлерінде жаһандық Интернет желі еркін түрде қолжетімді, оның жылдамдығы 300 

мб/с құрайды. Жылдамдығы 100 мб/с тегін WiFi қамтамасыз етілген.  

 

9) Оқу үдерісін цифрландыру 

Университетте оқу үдерісін цифрландыру, ақпараттандыру, автоманттандыру үшін 

заманауи аппараттық-бағдарламалық құралдар пайдаланылады. 

Университет қызметінің (білім беру, ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-тәрбиелік) негізгі 

үдерістерін автоматтандыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық құралдармен қамтамасыз 

етілген және жабдықталған.  

Университеттің ақпараттық жүйелерді құрастыру және енгізу бөлімі төмендегідей 

бағдарламалық қамсыздандыруларды жасап, енгізген: «Қабылдау комиссиясы», 

«Білімгерлерді есепке алу және қозғалысын бақылау», «Пәннің оқу-әдістемелік кешені», 

«Пәнге тіркелу», «Сабақ кестесі», «Білімгерлер білім сапасын бақылаудың электронды 

журналы», «МАК/МКЕ», «Компьютерлік тестілеу», «Транскрипт», «Диплом қосымшасы», 

«Автоматттандырылған қашықтықтан оқыту жүйесі», «ЖМУ кітапхана қоры», 

«Қызметкерлерді басқару бөлімі», «Perco-20S қызметкерлердің жұмыс уақытын есепке алу 

жүйесі» және т.б. 

Университеттің негізгі қызметтерін цифрландыру, автоматтандыру, оңтайландыруға, 

сондай-ақ оқудың әр кезеңінде жеке кабинет арқылы оқытушы мен білімгердің өзара 

әрекетін сапалы түрде қамтамасыз етуге  тиімді, тұтынушыларға бағытталған жаңа "Smart 

ZhetySU» платформасы әзірленді.  

  

 10) Баспа қызметі 

Жоғары оқу орнының сапалы және тиімді оқу және ғылыми қызметін сенімді баспалық 

қолдаусыз іске асыру мүмкін емес. Сондықтан оқу-әдістемелі құралдарды, ғылыми 

жұмыстар мен біліктілік арттыруға полиграфиялық өнім дайындау үшін университетте баспа 

бөлімі қызмет етеді.  

Университеттің баспа бөлімі – бұл кеңейтілген қызмет көрсету кешені мен өнімнің 

толық полиграфиялық циклын қамтитын заманауи баспа-полиграфиялық кешен. 

Университеттің ғылыми, оқу, әдістемелік, анықтамалық өнімдерін шығаруға 

бағытталған іс-шаралар кешені мен ұйымдастыру-техникалық жұмыстар университеттің өз 

материалдық-техникалық ресурстары базасында іске асады. Жұмысты қазіргі талаптарға сай 

орындау үшін барлық жағдайлар жасалған. 
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Баспа бөлімі кітап, брошюра, буклет, проспектілерді жоғары сапалы сандық түрде 

шығаруға арналған заманауи компьютерлік және баспа техникасымен қамтамасыз етілген. 

Баспа бөлімінің заманауи құрылғылары өте қысқа мерзімде жоғары сапалы бланкілік және 

полиграфиялық өнімдерді шығаруға мүмкіндік береді. 

Баспа бөлімі сонымен қатар ақпараттық-жарнамалық, имидждік-жарнамалық және 

презентацялық полиграфиялық өнімдерді (жылына 500-ге жуық аталым) шығарады.  
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4 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ДАМУ ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шаралардың мазмұны 
Іске асыру 

мерзімі 
Жауаптылар 

Оқу-әдістемелік бағыт 

1 Кәсіби қызметтегі мамандардың 

қатысуымен лекция және тәжірибелік 

сабақтар өткізу 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

Ғылыми-зерттеу бағыты 

1 ККСОН және РИНЦ ғылыми журналдар 

базасында мақалалар жариялау 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

2 ККСОН және РИНЦ ғылыми журналдар 

базасында магистранттармен бірге 

мақалалар жариялау 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

3 Scopus және Thompson Reuters ғылыми 

журналдар базасында мақалалар жариялау 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

4 Ғылыми жобаларды жүзеге асыру үшін 

ЖМУ Start-Up академиясына қатысу үшін 

магистранттар арасында үгіт насихат 

жұмыстарын жүргізу 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

Тәрбиелік бағыт 

1 Арнайы кәсіби және республикалық 

мерекелерге арналған конкурстар мен 

викториналарды ұйымдастыру 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

2 БББ-ның практикалық аспектілерімен 

танысу үшін кәсіптік қызметтің 

базаларына барып танысу жқмыстарын 

жүргізу 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және 

оның білімгерлері мен профессорлық-

оқытушылар құрамы арасында акциялар 

мен іс-шаралар ұйымдастыру 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

4 Салауатты өмір салтын ұстану бойынша 

магистранттар арасында үгіт-насихат 

жұмыстарын жүргізу 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

Біліктілік арттыру 

1 Құқық қорғау органдарында және 

мемлекеттік мекемелерде біліктілікті 

арттыру үшін курстарға қатысу 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

Кәсіптік бағдар жұмысы 

1 Бос орында жәрменкесін түлектер үшін 

ұйымдастыру және қатысуға үгіт – насихат 

жұмыстарын жүргізу 

2020-2021 Кәсіптік бағдар 

жұмысына 

жауаптылар 

Жұмыстың басқа да бағыттары 

1 Магистранттар арасында шет тілдерін 

меңгеру және шетелге академиялық 

ұтқырлық бағдарламасы бойынша үгіт – 

насихат жұмыстарын жүргізу  

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 
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1.   БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1.1 Контекст 

Тіркеу нөмірі: 7М04200055 

Білім беру саласының коды және жіктелімі: 7М04 Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық бағытының коды және жіктелімі: 7М042 Құқық 

Білім беру бағдарламасының тобы: М078 Құқық 

Білім беру бағдарламасының атауы: 7М04201 – «Құқықтану»  

Бағдарлама нысаны: қолданыста 

Университет серіктес: Лингво-техникалық университет (Польша) 

Бағдарлама түрі: Бірінші цикл: бакалавриат 7 деңгей ҰБШ / СБШ / ББХСЖ                       

Берілетін дәреже: 7М04201 – «Құқықтану» білім беру бағдарлама бойынша құқық 

магистрі  

Кредиттердің жалпы көлемі: 60 академиялық кредит              

Типтік оқу мерзімі: 1 жыл  
Оқыту тілі: қазақ, орыс 
Білім беру қызметіне берілген лицензия: Білім беру бағдарламасы 7М042 – «Құқық» 

мамандарды даярлау бағыты бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген «22» желтоқсан 2012ж. 

№ 12020969 лицензия негізінде іске асырылады. 

Аккредиттеу:  

Институционалды аккредиттеу: Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз 

қазақстандық агенттігі, куәлік № IA-A № 0101 22.04.2020ж.,  аккредитацияның әрекет ету 

мерзімі 22.04.2020 ж. - 19.04.2024 ж. 

Мамандандырылған аккредиттеу: «ACQUIN» халықаралық аккредитациялық 

агенттігі, аккредиттеудің жарамдылық мерзімі 31 наурыз 2015 ж. - 2020 жылғы 30 қыркүйек; 

Білім беру бағдарламының рейтингі: 

БСҚТҚА (НАОКО) – 5 орын, 2018 ж. 

АРТА (НААР) – 2 орын, 2020 ж. 

«Атамекен» – 13 орын, 2018 ж. 

 

«Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы әзірлеген кәсіби стандарттар: 

1. ҰБШ және СБШ негізінде, сондай-ақ жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере 

отырып әзірленген 

 

1.2 І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің ҚР жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі орны 

Миссия: Қоғамның инновациялық дамуына ұлттық және халықарлық деңгейде 

сапалы білім беру, оқыту және зерттеулермен қамтамасыз ету арқылы көшбасшысы болу. 

Көзқарасы: Біз Алматы облысы экономикасының инновациялық дамуының қозғаушы 

күші және өңірдің әлеуметтік-экономикалық, рухани дамуының негізгі факторы болуды 

қалаймыз. 

 Стратегиялық мақсаты: Бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау  

Экономиканың сұранысына сәйкес еңбек нарығын зерттеу:  2020 жылы 

еңбек нарығында «Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша қызметкерлердің 

мол болуына қарамастан, бұл бағдарлама бүгінгі таңда өзектілігі мен қажеттілігінде 

ешқандай қиындықтарға тап емес. Экономиканың сұраныстарына байланысты, 

бүгінде «Құқықтану» бағдарламасы бойынша еңбек нарығына кең және тар 

профильдегі заңгерлер әлі де қажет. 
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1.3 Білім беру бағдарламасының бейіні 

 

Негіздеме: Біздің қоғам нарықтық реформалар мен шынайы демократиялық қоғамның 

экономикалық негіздерін құру жолында келе жатқандықтан бүгінгі таңда азаматтық және 

қылмыстық құқықтық қатынастарда терең ғылыми-зерттеу білімі бар заңгерлерге деген 

қажеттілік өсуде.  
Инвестициялық қызметті жетілдіру, интеллектуалдық қызмет саласын қарқынды 

дамыту, экономикалық, азаматтық және қылмыстық дауларды шешудің сот-медиациялық 

әдістерін кеңейту, айналымға азаматтық құқықтардың жаңа нысандарын тарту, салық 

жүйесін жетілдіру және дамыту, қылмыстың алдын-алу және болдыртпау үшін болашақ 

мамандардың кәсіби ғылыми-зерттеу салаларында терең білім алуын талап етеді. 

Осыған сәйкес білім беру бағдарламасы аясында екі білім беру траекториясы 

анықталды: 

1) А траекториясы – «Қылмыстық-құқықтық бағыты», Қылмыстық құқық 

профилі «Құқық» бағытының бір бөлігі болып табылады, оның шеңберінде қылмыстық 

құқық пәндерінің жиынтығы бойынша терең кәсіби және ғылыми-педагогикалық білімдерін 

және олардың теориялық аспектілері мен өзекті мәселелерін қарастыруды көздейді. 

2) В траекториясы – «Азаматтық-құқықтық бағыты», азаматтық құқық профилі 

«Құқық» бағытының бір бөлігі болып табылады, оның шеңберінде азаматтық құқық 

пәндерінің жиынтығы бойынша терең кәсіби және ғылыми-педагогикалық білімдерін және 

олардың теориялық аспектілері мен өзекті мәселелерін қарастыруды көздейді. 
Білім беру бағдарламасының мақсаты: құқықтық нормаларды әзірлеу, жүзеге 

асыру, құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету, құқықтық тәрбие және білім беру 

саласында, құқықтық мәдениет пен құқықтық сананың жоғары деңгейіне ие, сондай -

ақ іргелі білім мен кәсіптік құзыреттілігі аса жоғары білікті заңгерлерді сапалы 

дайындау болып саналады. 

 

Бағдарламаның айрықша сипаттары: 

 

 Траектория А Траектория В 

Кәсіби қызмет 

саласы 

Қылмыстық құқық саласында 

туындайтын мемлекеттің, жеке 

және заңды тұлғалардың заңды 

құқықтары мен мүдделерінің 

сақталуын қамтамасыз ету, қорғау 

және кепілдік ету.  

Магистрант іргелі ғылыми және 

кәсіби дайындыққа ие болуы 

керек, сонымен қатар қазіргі 

заманғы ақпараттық 

технологияларды игеруге, оның 

ішінде ғылыми ақпаратты алуға, 

өңдеуге және сақтауға, қазіргі 

ғылыми және практикалық 

мәселелерді шешуге қабілетті 

болуға, таңдаулы ғылыми 

мамандық бойынша ғылыми және 

тәжірибелік зерттеулерді 

жоспарлауға және жүргізуге 

қабілетті болуы керек. 

ЖОО-да сабақ беру және 

Азаматтық құқық саласында 

туындайтын мемлекеттің, жеке 

және заңды тұлғалардың заңды 

құқықтары мен мүдделерінің 

сақталуын қамтамасыз ету, қорғау 

және кепілдік ету. 

Магистрант іргелі ғылыми және 

кәсіби дайындыққа ие болуы 

керек, сонымен қатар қазіргі 

заманғы ақпараттық 

технологияларды игеруге, оның 

ішінде ғылыми ақпаратты алуға, 

өңдеуге және сақтауға, қазіргі 

ғылыми және практикалық 

мәселелерді шешуге қабілетті 

болуға, таңдаулы ғылыми 

мамандық бойынша ғылыми және 

тәжірибелік зерттеулерді 

жоспарлауға және жүргізуге 

қабілетті болуы керек. ЖОО-да 

сабақ беру және ғылыми-зерттеу 
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ғылыми-зерттеу мен 

ұйымдастыру жұмыстарын 

табысты жүргізу. 

мен ұйымдастыру жұмыстарын 

табысты жүргізу. 

Кәсіби қызмет 

нысаны 

- полиция органдары; 

- сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы органдары; 

- экономикалық тергеу 

органдары; 

- прокуратура органдары; 

- Қазақстан Республикасының 

соттары;  

- қылмыстық атқару жүйесінің 

органдары; 

- құқыққорғау ұйымдары; 

- қорғаушылар алқасы. 

- орта арнайы және жоғары 

оқу орындары 

- әділет органдары;  

 мемлекеттік атқарушы және 

өкілді органдар мен өзін-өзі 

басқару органдары; 

-  коммерциялық ұйымдар: 

а)  мемлекеттік мекемелер және 

кәсіпорындар;  

б) шаруашылық серіктестер 

(ЖШС, толық серіктестік және 

т.б.); 

в) қаржылық ұйымдары (банктер, 

сақтандыру және аудит 

компаниялары); 

- коммерциялық емес ұйымдар: 

а) қоғамдық бірлестіктер 

(құқыққорғау ұйымдары, жастар 

және мүгедектер ұйымдары, 

сондай-ақ т.б.)  

б) жеке кәсіпорындар;  

в) қорлар (қоғамдық, жеке); 

- организации образования; 

- білім беру мекемелері; 

- қорғаушылар алқасы. 

- орта арнайы және жоғары оқу 

орындары 

Кафедра филиалы 

Талдықорған қаласының 

полиция басқармасында 

қылмыстық пәндер 

кафедрасының филиалы бар 

 

Іс-тәжірибе 

базасы 

- Алматы облыстық соттар 

әкімшісі; 

- Алматы облысы бойынша 

полиция Департаменті; 

- Алматы облыстық адвокаттар 

алқасы; 

- Алматы облысының 

мамандандырылған күзет 

басқармасы; 

- І.Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік 

университеті 

- Алматы облыстық соттар 

әкімшісі; 

- Алматы облысының Әділет 

департаменті; 

- Алматы облыстық адвокаттар 

алқасы; 

- Талдықорған қалалық 

мемлекеттік сатып алу 

басқармасы; 

- Алматы облысы Әділет 

департаментінің Сот актілерін 

орындау жөніндегі 

басқармасы; 

- І.Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік 

университеті 

Академиялық 

ұтқырлық 

Лодзь университеті, Лодзь қ., 

Польша; 

Корвинус университеті, 

Лодзь университеті, Лодзь қ., 

Польша; 

Корвинус университеті, 
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Будапешт қ., Венгрия 

Республикасы; 

Кадис университеті, Кадис қ., 

Испания; 

В. Корфантого атындағы 

Верхнесилезк экономикалық 

университеті, Польша; 

Конджу университеті, Конджу 

қ., Корея Республикасы;  

Халықаралық Кувейт 

университеті, Бишкек қ., 

Қырғыз Республикасы;  

Таллин құқық мектебі, Таллин 

қ., Эстония; 

Арканзас университетінің 

құқық мектебі, Арканзас қ., 

АҚШ 

Будапешт қ., Венгрия 

Республикасы; 

Кадис университеті, Кадис қ., 

Испания; 

В. Корфантого атындағы 

Верхнесилезк экономикалық 

университеті, Польша; 

Конджу университеті, Конджу 

қ., Корея Республикасы; 

Халықаралық Кувейт 

университеті, Бишкек қ., 

Қырғыз Республикасы;  

Таллин құқық мектебі, Таллин 

қ., Эстония; 

Арканзас университетінің 

құқық мектебі, Арканзас қ., 

АҚШ 

Қосдипломды 

білім беру 

бағдарламасы 

(ҚББ) 

Кадис университеті, Кадис қ., 

Испания; 

Свече қаласындағы Лингво-

техникалық университеті, 

Польша 

Кадис университеті, Кадис қ., 

Испания; 

Свече қаласындағы Лингво-

техникалық университеті, 

Польша 

Бірлескен білім 

беру 

бағдарламасы 

(БББ) 

- - 

Стипендиалық 

бағдарламалар  

Стипендиялық бағдарлама тек 

мемлекеттік білім беру гранты 

негізінде болуы мүмкін 

- Стипендиялық бағдарлама 

тек мемлекеттік білім беру 

гранты негізінде болуы мүмкін  

Көптілді оқыту/ 

ағылшын тілінде 

оқыту 

2016 жылдан бастап 

студенттерді үш тілде оқыту 

мүмкіндігі бар. Көптілді топта 

оқыту болашақ маманға 

халықаралық ұйымдарда, 

компанияларда, СІМ-де және 

т.б. жұмыс жасауға мүмкіндігі 

бар. 

2016 жылдан бастап 

студенттерді үш тілде оқыту 

мүмкіндігі бар. Көптілді топта 

оқыту болашақ маманға 

халықаралық ұйымдарда, 

компанияларда, СІМ-де және 

т.б. жұмыс жасауға мүмкіндігі 

бар. 

Бағдарламаның 

басқа да бірегей 

сипаттары  

Алынған білім мен 

дағдыларды тәжірибеде бекіту 

үшін сабақ криминолог, 

тергеушілердің, судьялардың, 

анықтаушылардың, сот 

сарапшыларының 

шақыруымен өткізіледі. 

Алынған білім мен 

дағдыларды тәжірибеде бекіту 

үшін сабақтар адвокаттар, 

судьялар, нотариустар және 

коммерциялық ұйымдардың 

заңгерлерін шақыруымен 

өткізіледі. 

 

1.4 Түлектің белгілері (атрибуттары):  

- озық тәжірибе мен инновация элементтерін қоса алғанда өзінің пәндік 

саласындағы білім мен білікті игерген;  

- креативті ойлайды және жаңа проблемалық жағдайларды бастамашылдық 

және даралық таныта отырып, шығармашылық тұрғыда шешеді;  
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- күнделікті кәсіби қызметіне қажетті білім, білік, дағдыларды өз бетімен 

кеңейте алады және тереңдетеді;   

- кәсіби этика нормаларын сақтайды, өзінің міндеттерін адал және 

жауапкершілікпен атқарады;  

- жеке және топта жұмыс істеу білігі мен дағдысының дамығандығын, тиімді 

коммуникацияға қабілеттілігін көрсетеді;  

- жинақылық, жоспарлауға қабілеттілік, нәтижеге  бағытталушылық таныта 

отырып, уақытты басқару және басымдық беру білігін игерген;  

- өз елінің патриоты және басқа халықтардың мәдениетін қабылдай алатын 

әлемнің толерантты азаматы.  

- проблеманы анықтау, мақсатты тұжырымдау, жоспарлау, өзін -өзі талдау 

жасау, рефлексия және өз қызметінің нәтижесін жұртшылыққа ұсына алуды 

қамтитын жобалық-зерттеу қызметі дағдыларын меңгерген.  

- ғылыми форумдарда, конференция және семинарларда жұрт алдында сөйлеу 

және шешендік өнер дағдысын игерген.  

 

Оқыту нәтижелері:   

ОН1  – көптілді ортада тұлғааралық және мәдениаралық коммуникация барысында 

әлеуметтік, саяси, мәдени, психологиялық ғылым салаларындағы іргелі білім мен дағдылар 

негізінде олардың казақстандық қоғамды жаңғырту мен цифрландырудағы рөлі аясында 

белсенді азаматтық позицияны танытады.  

ОН2 – Адам құқығының пайда болуы, дамуы және жұмыс істеуі туралы алған 

білімдеріне негізделген құқықтық қағидаларды, заңнаманы және бұрынғы сот шешімдерін 

зерделейді және Қазақстан Республикасының конституциялық заңнамасындағы адам 

құқығының тарихи және теориялық тұрғыда кең ауқымды білімдеріне ие. 

ОН3 – Азаматтық, ақпараттық және экологиялық құқықтарының теория мен 

практикалық мәселелерін басқа құқық салалардың нормаларынан ажыратады және 

топтастырады, оларды басқа мемлекеттердің заңдарымен түсіндіреді және салыстырады, 

ситуациялық тапсырмаларды орындау кезінде өз пікірін қалай білдіруді біледі. 

ОН4 - қылмыстық заңнамалары бойынша, нақты қылмыстық істермен байланысты 

қылмыстық құқықбұзушылықтың құрамын айқындайды, қылмысты қылмыстық 

құқықбұзушылықтан ажыратады және саралайды, қылмыстық заңнаманы және 

пенитенциярлық криминологияның негізгі институттарын салыстырады және түсіндіреді, 

қылмыстық құқықтың жалпы және ерекше бөлімдерінің нормаларын қолданып ситуациялық 

тапсырмаларды шешуде өз ойларын қалыптастыра алады және мысалдар келтіре алады;      

ОН5 – мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды танудың жаңа идеяларын, тәсілдерін 

және әдістерін құруға елеулі үлес қосып, теориялық және / немесе қолданбалы ғылыми 

зерттеулер мен әзірлемелерді жоғары деңгейде жүзеге асыруға қабілетті. 

ОН6 – Отандық заңнамасына сай теория және тәжірибелік аспектіде азаматтық 

процесстің институттарының теория мен тәжірибелік мәселелерін талдау қабілеттеріне ие.  

ОН7 – Қылмыстық іс жүргізу заңнамасының теориясы мен практикасының 

нормаларын қолданудың басқа салалардың нормаларынан ажыратып көрсетеді, қылмыстық 

процесске қатысушыларды топтастырады, қылмыстық істерді бөледі және біріктіреді, үкім 

қаулысын әзірлейді, Отандық қолданыстағы заңнамасына сәйкес заңды күшiне енген сот 

шешiмдерiн қайта қарау туралы өндірісі жайында қорытындылар шығарады.   

ОН8 – Отандық заңнамасына сай теория және тәжірибелік аспектіде әкімшілік 

процесстің институттарының теория мен тәжірибелік мәселелерін талдау қабілеттеріне ие. 

 

ББ түлегінің құзыреттіліктері:   
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ТҚ1  – физикалық, психикалық, интеллектуалды, ақпараттық тұрғыда дамыған 

және сауатты, дүниетанымы кең, көптілді ортада коммуникацияға қабілетті тұлға 

қалыптастырады. 

ТҚ2 – кәсіптік міндеттерді абыроймен орындауға, заңгердің этика қағидаларын 

сақтауға қабілетті; 

ТҚ3 - ойлау мәдениетіне ие, ақпарат жинауды, талдауды, қабылдауды, мақсат қоюды 

және оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті; 

ТҚ4 - ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық түрде дұрыс, ақылға қонымды және 

анық түрде жасай алады; 

ТҚ5 - өз кәсіби қызметінің саласына сәйкес нормативтік - құқықтық актілерді әзірлеуге 

қатыса алады; 

ТҚ6 - құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде 

кәсіби қызметті жүзеге асыра алады; 

ТҚ7 – құқық субъектілерінің заңдылығын сақталуын қамтамасыз ете алады;   

ТҚ8 - заңға сәйкес қатаң тәртіппен шешімдер қабылдауға және заңды әрекеттерді 

жасауға қабілетті; 

ТҚ9 – нормативтік-құқықтық актілерді қолдануға, кәсіби және іс жүргізу құқығының 

нормаларын кәсіптік қызметте жүзеге асыруға қабілетті; 

ТҚ10 - құқықтық құжаттарды дайындау дағдысы бар; 

ТҚ11 - адамның ар-намысы мен қадiр-қасиетiн құрметтеуге, адам мен азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарын құрметтеуге және қорғауға қабiлеттi; 

ТҚ12 – нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын, соның ішінде сыбайлас 

жемқорлық көріністерін қалыптастыру үшін жағдай жасауға ықпал ететін ережелерді 

анықтау мақсатында қатысуға дайын. 

 

ББ бойынша оқу нәтижелерінің жалпы қалыптастырылатын 

құзыреттіліктермен арақатынасының матрицасы 

 

 ОН1 ОН2 ОН3 ОН4 ОН5 ОН6 ОН7 ОН8 

ТҚ1 +        

ТҚ2  +       

ТҚ3  +       

ТҚ4   +      

ТҚ5    +     

ТҚ6   +      

ТҚ7    +     

ТҚ8         

ТҚ9     +    

ТҚ10      +   

ТҚ11       +  

ТҚ12        + 

 

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі: 

 Білім беру бағдарламасы бойынша оқыған түлектер келесі ұйымдарда 

университетпен жасалған келісім-шарттар мен меморандум негізінде жұмысқа орналасуға 

мүмкіндігі бар: 

- Алматы облыстық соттар әкімшісі; 

- Алматы облысы бойынша Әділет Департаменті; 

- Алматы облыстық адвокаттар алқасы;  

- Талдықорған қалалық мемлекеттік сатып-алу басқармасы;  
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- Алматы облысы бойынша сот актілерін орындау басқармасы;   

- Алматы облысының полиция Департаменті;   

- Алматы облысы бойынша мамандандырылған күзет басқармасы; 

- Алматы облысы бойынша нотариалдық палатасы;  

- Алматы облысы бойынша жеке сот орындаушылар өңірлік палатасы; 

- Алматы облысының заңгерлер кеңесшілердің палатасы;  

- Алматы облыстық сот сараптама институты. 

Сондай-ақ, білім беру бағдарламасының түлектері жеке сала бойынша заңкеңесшісі, 

корпоративтік мәселелер бойынша заңгерлер ретінд және т.б. жұмысқа орналаса алады. 
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2. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

2.1 Модульдердің сипаттамасы 

 

Модуль 

№ 

Модуль атауы 

және коды 
Пән атауы және № 

Ак. кредит-

тер 

Пән 

циклы 

Пән бекітілген 

кафедра 

1 

ТБҒЗЖБ 1. Тиімді 

басқару мен 

ғылыми зерттеу 

жүргізудің 

біліктері 

 

Шет тілі (кәсіби) 

10 

БП 

Жалпы 

университеттік 

әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер кафедрасы 

«Басқару 

психологиясы» 

модулі 

(Менеджмент, 

Басқару 

психологиясы) 

 

БП 

Мемлекеттік 

басқару және 

менеджмент 

кафедрасы / 

Педагогика және  

психология 

кафедрасы 

2.1 - 1) Адам 

құқығы: 

қамтамасыз етудің 

теориясы мен 

тәжірибесі  
2.1 - 2) Қазақстан 

Республикасында 

азаматтық 

заңнаманы 

қолданудың 

теориясы мен 

тәжірибесі  
2.1 - 3) Қылмыспен 

күрес саласындағы 

зерттеу жүргізудің 

теориялық негіздері 

БП Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы / 

Азаматтық – 

құқықтық пәндер 

кафедрасы/  

Қылмыстық-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

2 

ҚҚТТМ 2. 
Құқыққолданудың 

теориялық және 

тәжірибелік 

мәселелері 

 

Құқықтық талдау 

әдіснамасы  

50 
КП 

Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

3.1 - 1) ҚР 

азаматтық іс 

жүргізудің  

теориясылық 

мәселелері  

3.1 - 2) Қылмыстық 

процестік 

заңнаманы 

қолданудың 

теориясы мен 

тәжірибесі  

3.1 - 3) Қазақстан 

Республикасындағы 

әкімшілік құқық 

бұзушылықтар 

бойынша іс 

КП Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы / 

Азаматтық – 

құқықтық пәндер 

кафедрасы/  

Қылмыстық-

құқықтық пәндер 

кафедрасы  

http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf_social_gum
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жүргізудің 

теориясы мен 

тәжірибесі 

3.2 - 1) ҚР-ның 

экологиялық 

қауіпсіздігін 

құқықтық 

қамтамасыз ету  

3.2 - 2) 

Салыстырмалы 

қылмыстық құқық                                                                                           

3.2 - 3) Қазақстан 

Республикасындағы 

ақпараттық 

құқықтың өзекті 

мәселелері   

КП Мемлекеттік-

құқықтық пәндер 

кафедрасы / 

Азаматтық – 

құқықтық пәндер 

кафедрасы/  

Қылмыстық-

құқықтық пәндер 

кафедрасы  

3.3 - 1) Сот 

дәлелдеме 

теориясының 

мәселелері  

3.3 - 2) 

Пенитициарлық 

криминология  

3.3 - 3) Сотқа 

дейінгі өндірісте 

прокурордың 

қатысуының 

мәселелері 

КП Қылмыстық-

құқықтық пәндер 

кафедрасы 

Өндірістік іс-

тәжірибесі 
КП 

Кафедра уголовно-

правовых 

дисциплин 

Магистрлік  

диссертацияны 

орындауды қоса 

есептегендегі 

магистранттың 

тәжірибелік-зерттеу 

жұмысы 

 

Кафедра уголовно-

правовых 

дисциплин 

Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және 

қорғау 

 

Кафедра уголовно-

правовых 

дисциплин 
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2.2 Пәндер бойынша мәлімет 

 

№ Пән атауы 
Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Креди

т 

саны  

Қалыптасты

ратын оқу 

нәтижелері 

(коды) 

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

1 Шет тілі 

(кәсіби) 

Үш тұғырлы тілді оқытудың бейімделген ұлттық 

деңгейлік моделіне сәйкес С1, С2 деңгейлерін 

(Шетел тілдерін меңгеру деңгейінің 

жалпыеуропалық шкаласы) меңгеруге бағытталған, 

шетел тілдерін оқыту мен күнделікті тұрмыста 

және кәсіби қызметте тәжірибелік меңгертудің 

заманауи үрдістерін қамтиды. 

3 ОН 1 

2 «Басқару 

психологияс

ы» модулі 

(Менеджмен

т) 

«Менеджмент» курсының негізгі мақсаты – 

басқарудың әртүрлі деңгейлерінде заманауи 

ұйымды басқару үшін қажетті білімді, қабілеттерді 

және практикалық дағдыларды қалыптастыру және 

ұйымның даму мақсаттарына қол жеткізу үшін 

оларды тиімді және барабар пайдалану мүмкіндігін 

дамытуға үйрету болып табылады. 

3 ОН 1 

3 «Басқару 

психологияс

ы» модулі 

(Басқару 

психологияс

ы) 

Курстың мазмұны басқару психологиясының 

теориялық негіздерін, психология-педагогикалық 

өзара әрекеттесудің негізгі бағыттарын, әдістері 

мен құралдарын, негізгі психология-педагогикалық 

технологияларды ұсынады. Болашақ мамандарды 

кәсіби даярлаудағы курстың мақсаты мен орны 

мазмұнның ауқымы мен интеграцияланған 

сипатын анықтады. 

4 ОН 1 

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

1 Адам 

құқығы: 

қамтамасыз 

етудің 

теориясы 

мен 

тәжірибесі  

Адам құқығы адамның ұзақ мерзімді әрекеттерінен 

қайталанатын байланыстар мен қарым-

қатынастарға негізделген. Нәтижесінде, 

адамдармен қарым-қатынас орнататын белгілі бір 

қалыпты нормалар, стандарттар, құндылықтар 

пайда болады. Бұл курстың негізгі өзекті 

мәселелерін зерттеуге мүмкіндік береді. 

4 ОН 2 

2 Қазақстан 

Республикас

ында 

азаматтық 

заңнаманы 

қолданудың 

теориясы 

мен 

тәжірибесі  

Оқыту курсы азаматтық құқық пәні мен әдістерін 

анықтаудың теориялық мәселелерін, нарықтық 

уақытта азаматтық құқықтың дамуының негізгі 

ерекшеліктерін, азаматтық құқық қатынастарының 

ерекшеліктерін және басқа да құқықтық 

қатынастардан олардың айырмашылығы мәселесін 

зерттеуді қарастырады. 

4 ОН 3 

3 Қылмыспен 

күрес 

Бұл пәнде қылмысқа қарсы әрекет қылмыстардың 

пайда болуын болдырмау және оларды жасауға 

4 ОН 4 
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саласындағы 

зерттеу 

жүргізудің 

теориялық 

негіздері 

жағдай жасау үшін мақсатты шаралар жүйесін 

әзірлеу мен іске асырудан тұратын азаматтардың, 

қоғамның және мемлекеттің заңмен қорғалатын 

мүдделерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

бойынша шаралар кешені ретінде айқындалған. 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

ЖОО компоненті/ Таңдау компоненті 
7 Құқықтық 

талдау 

әдіснамасы 

Бұл пән магистранттарға таңдап алынған 

құқықтану саласында табысты жұмыс істеуге 

мүмкіндік беретін ғылыми зерттеулер әдіснамасы 

мен әдістемесі саласында кәсіби дайындықты 

қамтамасыз етеді. Әдістемелік мәдениетті дамыту 

заң ғылымы саласындағы ғылыми-зерттеу және 

білім беру қызметін ұйымдастыру және жүзеге 

асыру үшін қажет. 

5 ОН 5 

8 ҚР 

азаматтық іс 

жүргізудің  

теориясылы

қ мәселелері  

Бұл оқу курсы азаматтық іс жүргізу заңнамасаның 

теориялық мәселелерін, пәнін және әдістерін 

анықтауды көздейді. Сондай-ақ, магистранттарды 

азаматтық іс жүргізу заңнамасының дамуының 

негізгі ерекшеліктерімен таныстыру. 

Магистранттарға осы курстың негізгі өзекті 

мәселелері мен сұрақтарын зерттеуге мүмкіндік 

береді. 

5 ОН 6 

9 Қылмыстық 

процестік 

заңнаманы 

қолданудың 

теориясы 

мен 

тәжірибесі 

Курс қылмыстық құқық саласындағы бірегей 

ғылымның ең маңыздысы болып табылатын заң 

мектептерінде оқылатын пәндердің бірі болып 

табылады. Қоғамдағы мәні бар қажетті тұрақтылық 

пен үздіксіздікті қамтамасыз ететін әлеуметтік 

пайдалы функцияларды орындайтын әлеуметтік 

құбылыс екенін алдын ала анықтайды. Сондықтан 

осы курсты зерттеу жоғары білікті заңгерлерді 

оқытудың жалпы жүйесінде ерекше маңызы бар. 

5 ОН 7 

10 Қазақстан 

Республикас

ындағы 

әкімшілік 

құқық 

бұзушылықт

ар бойынша 

іс жүргізудің 

теориясы 

мен 

тәжірибесі 

Бұл курс әкімшілік құқық бұзушылықтарға 

қатысты: теориялық және тәжірибелік  мәселелерді 

қарастырады. Бұл пән сондай-ақ мемлекеттік 

басқару мен реттеудің құқықтық аспектілерін, 

соның ішінде атқарушы биліктің құрылымын, 

мемлекеттік органдардың ішкі құрылымын, 

мемлекеттік басқару нысандарын және 

қолданылатын әдістерді қарастырады. 

5 ОН 7 

11 ҚР-ның 

экологиялық 

қауіпсіздігін 

құқықтық 

қамтамасыз 

ету  

Бұл курста негізгі тұжырымдама ретінде қоршаған 

ортаның қауіпсіздігі және адамның табиғатымен 

тұрақты өзара құқықтық әрекеттесуін қамтамасыз 

ету мәселелерін шешуге бағытталған заманауи 

концептуалды негіздер мен әдістемелік тәсілдерді 

зерттеу және кейіннен қолданылуы қарастырылды. 

5 ОН 3 

12 Салыстырма

лы 

Бұл пәнге сәйкес, магистранттар шет елдердің 

қылмыстық құқығының негізгі бағыттары мен 

5 ОН 4 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

І.ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

Құқық және экономика факультеті 

 

қылмыстық 

құқық 
институттардың арнайы білімдерін және оларды 

Қазақстан Республикасының қылмыстық 

заңнамасымен салыстырудан өтеді. 

Магистранттарға осы курстың негізгі өзекті 

мәселелері мен сұрақтарын зерттеуге мүмкіндік 

береді. 
13 Қазақстан 

Республикас

ындағы 

ақпараттық 

құқықтың 

өзекті 

мәселелері 

Қазақстан Республикасындағы ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелерді негізгі 

аспектілерін қарастырады. Ақпараттық жүйедегі 

құқықтық мәселелерді, сондай-ақ ақпарат 

саласындағы ұлттық және шетелдік заңнаманы 

зерделеу. Сонымен қатар, зерттеу барысында 

отандық және шетелдік заңнамаларды талдау мен 

салыстыруға үйрету. 

5 ОН 3 

14 Сот 

дәлелдемеле

р 

теориясыны

ң мәселелері  

Қазақстан Республикасының іс жүргізу 

заңнамасына сәйкес сот сараптамасының 

теориялық негізін және іс-жүргізудегі 

дәлелдемелер жүйесін сипаттайды. Іс жүзінде 

алынған дағдыларды пайдаланады. Студент сот 

талқылауы үшін қажетті дәлелдемелерді жинау, 

дайындау және бекіту дағдыларына ие. 

5 ОН 6, ОН 7 

15 Пенитенция

рлық 

криминолог

ия  

«Пенитенциарлық криминология» арнайы курсы 

7М04201 - «Құқықтану» мамандығы бойынша 

магистранттарды оқуға арналған тандау 

компоненті болып табылады. Пенитенциарлық 

криминология - бұл пенитенциарлық жүйе үшін 

мамандарды даярлау үшін үлкен маңызы бар 

күрделі академиялық пән. Қазақстандағы 

пенитенциарлық жүйенің қызметкерлерін кәсіби 

даярлау ісінде маңызды орын алады. 

5 ОН 4 

16 Сотқа 

дейінгі 

өндірісте 

прокурорды

ң 

қатысуының 

мәселелері 

Бұл пән прокурордың Қазақстан Республикасының 

қылмыстық іс жүргізуіне қатысуымен байланысты 

өзекті мәселелерді қарастырады. Сондай-ақ, бұл 

курс Қазақстан Республикасында қылмыстық сот 

ісін жүргізудің сотқа дейінгі тергеп-тексеру 

сатысында туындаған мәселелермен айналысады. 

Магистранттарға осы курстың негізгі өзекті 

мәселелері мен сұрақтарын зерттеуге мүмкіндік 

береді. 

5 ОН 7 
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2.3 Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor) 

 

І.Жансүгіров атындағы ЖМУ түлектерінің еңбек нарығында бәсекеге қабілеті болуы 

үшін, сондай-ақ олардың жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін аралас және бейіндік ББ 

бойынша қосымша құзыреттерді қалыптастыру мақсатында студенттерге Minor 

бағдарламасының бірін таңдау ұсынылады.   

Minor бағдарламасының тізімі, олардың қысқаша сипаттамасы, пәндер құрамы және 

қалыптастыратын оқу нәтижелері Қосымша білім беру бағдрламаларының (Minor) 

каталогында беріледі. 

 

2.4 Оқу үдерісінде пайдаланылатын инновациялық технологиялар мен оқыту 

әдістері 

 

7М04201 – «Құқықтану» ББ бойынша түлектердің түйінді құзыреттіліктері мен оқу 

нәтижелерін қалыптастыру мақсатында профессор-оқытушылар құрамы төмендегідей 

инновациялық технологиялар мен оқыту әдістерін пайдаланады: 

Кәсіптік білім берудегі инновациялық технологиялар түрлі деңгейлерде кәсіптік білім 

беруді ұйымдастырудың жаңа әдістерін енгізуді білдіреді. Қазіргі уақытта оқыту әдістемесі - 

түсіндіру-иллюстративті әдіс, репродуктивтік әдіс, проблеманы таныстыру әдісі, 

эвристикалық және зерттеу әдістерін жиі қолданады.  

Оқу үрдісі кезінде қандай да әдістер қолданатындығымызды ескере отырып, студент 

белсенді позицияға ие болатын және толықтай білім беру қызметінің пәні ретінде көрінетін 

психологиялық жағдайларды жасауға маңызды. Кәсіптік білім беру жүйесіндегі 

инновациялар білім беру қызметтері нәтиже алу үшін жаңа білім, тәсіл және 

технологиялардың үйлесімі болып табылады. 

Білім берудегі инновациялық технологиялар: 

- тұлғалық-бағдарланған оқыту; 

- мәселені қойып оқыту; 

- блок-модульдік оқыту; 

- кредиттік-модульді білімді бағалау жүйесі; 

- қашықтықтан оқыту технологиялары. 

 

2.5 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларға арналған білім беру 

бағдарламасын іске асыру ерекшеліктері 

Білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар контингентінде ерекше білім алу 

қажеттілігі бар тұлғалар болған жағдайда білім беру бағдарламасы білім алушылардың 

ерекше білім алу қажеттіліктеріне бейімделеді. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар үшін олардың денсаулық жағдайын 

ескере отырып, "Дене шынықтыру" пәнін игерудің ерекше тәртібі белгіленеді. 

Денсаулығында  мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар үшін іс-тәжірибеден өту орындарын 

таңдау білім алушылардың денсаулық жағдайын және қол жетімділік талаптарын ескере 

отырып жүзеге асырылады. ЖОО-да ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттауды 

өткізу мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың жеке психофизикалық ерекшеліктерін ескереді. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар олардың денсаулығын шектеуге 

бейімделген нысандарда баспа және (немесе) электрондық білім беру ресурстарымен 

қамтамасыз етіледі. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды әлеуметтік бейімдеу үшін 

үздіксіз және кешенді сипатқа ие жеке сүйемелдеу қарастырылған. Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар білім алушыларды алып жүру білім беру үдерісінің мақсаттарымен, 

мазмұнымен және әдістерімен анықталады, қажетті құзыреттілікті уақтылы қалыптастыруға 
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кедергі келтіретін білім беру бейімделуінің пайда болған мәселелерінің алдын алуға 

бағытталған. 

Сүйемелдеу қамтиды: 

- инклюзивтік оқыту жағдайындағы оқу процесінің кестесіне сәйкес ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар білім алушылардың оқуын бақылауға бағытталған ұйымдастырушылық-

педагогикалық сүйемелдеу; 

- оқыту, қарым-қатынас және әлеуметтік бейімделуде проблемалары бар ерекше білім 

беру қажеттіліктері бар білім алушыларға психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу білім 

алушының жеке басын зерделеуге, дамытуға және түзетуге және құзыреттілікті 

қалыптастырудың тәсілдері, психодиагностикалық әдістер, тұлғалық бұрмалауды 

психологиялық алдын алу және түзету көмегімен бағытталған; 

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың бейімделу мүмкіндіктерін 

арттыруға бағытталған міндеттерді шешуді көздейтін алдын-ала отырып, сауықтыра 

сүйемелдеу; 

- ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың табысты оқуына 

байланысты әлеуметтік сипаттағы міндеттердің кең спектрін шешетін әлеуметтік қолдау. 

Тұрмыстық мәселелерді шешуге, жатақханада тұруға, көлік мәселелеріне, әлеуметтік 

төлемдерге, материалдық көмек көрсетуге, бос уақытын, жазғы демалысты ұйымдастыруға, 

оларды студенттің өзін-өзі басқаруға, тартуға, еріктілер қозғалысын ұйымдастыруға және 

т.б. ықпал етеді. 
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3 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ  
3.1 Білім беру бағдарламасының кадрлық ресурстармен қамтамасыз 

етілуі 

Білім беру бағдарламасын есеп және қаржы кафедрасы іске асырады. Білім беру 

бағдарламасына қызмет көрсететін ПОҚ-тың (базалық және кәсіптендіруші циклындағы 

пәндер) сандық және сапалық көрсеткіштері: 

ПОҚ жалпы саны– 33 адам., оның ішінде: 

Ғылым докторы – 4 

Ғылым кандидаты – 6 

Философия докторы (PhD) – 8 

Магистр – 15 

Кафедраның ғылыми әлеуеті –  54,5%. 

 

Қылмыстық-құқықтық пәндер кафедрасының профессорлық-оқытушылар құрамының 

сипаттамасы Кадрлық анықтамалықта берілген.   

  

  

3.2 Университеттің оқу ортасы  

1) Кітапхана қоры және кітапханалық қызмет көрсету 

Жоғары оқу орнында сапалы білім беру қызметін іске асуырудың міндетті кепілі 

ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етілуі болып табылады.  

Ақпараттық ресурстардың маңызды бөлігі өркениеттің ежелгі және маңызды негізі, 

көптеген ұрпақтың құнды білім мен рухани ой-өрісі, ұлттық жад, мәдени және ғылыми 

мұрасы – кітапхана қоры болып табылады.  

6В04201 -  «Құқықтану» 2020 жылдың 05 мамырындағы жағдайға жалпы кітапхана 

қоры 30580 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде - 4497, орыс тілінде – 26083. 

Университеттің кітапханасында ПОҚ пен білімгерлерге Web of Science,  Elsevier, 

Scopus,  Polpred.com, КазНЭБ, THOMSOH REUTERS – www.webofknowledge.com, Эпиграф, 

НЦГНТЭ, Единая электронная библиотека – www.elibrary.kz мәліметтер базасы қолжетімді.  

ҚР ЖОО-дарының электронды білім беру және ғылыми ресурстарын біріктіретін 

республикалық ЖОО аралық электронды кітапханаға (РМЭБ) қолжетімділік қамтамасыз 

етілген.  

Қазіргі таңда кітапханада Электронды каталог: «Кітаптар», «Мерзімді басылымдар», 

«Электронды басылымдар»,  «Авторефераттар», «Брошюралар», «Ноталар», «Мақалалар» 

библиографиялық мәліметтер базасы жасалған. Кітапханада көпдеңгейлі ақпараттық Web-

сайт: http://www.zhgu.edu.kz/ құрастырылған. 

2009 ж. бастап кітапханадағы электронды каталог барынша жетілдірілген 

«Қазақстандық автоматтандырылған кітапханалық-ақпараттық жүйеде» («КАБИС»: АРМ 

«Комплектование», АРМ «Каталогизатор»,  АРМ «Администратор») іске асырылады. 

Кітапханадан тыс орналасқан оқырмандар каталогты университеттің локалды компьютерлік 

желісіне қосылған, кез келген компьютерден көре алады.  

 Кітапханада университеттің корпоративтік желісінде жұмыс істейтін «ЖМУ-дың 

кітапхана қоры» электронды базасы қолжетімді. Бұл базада 3802 мәтіні толық ашылатын 

кітап, «Эпиграф» баспасынан сатып алынған 2600 кітап бар. «Элар» планетарлық сканерінің 

ең соңғы нұсқасы кітап, каталог, журнал, газет, тарихи құжаттарды сапалы түрде сканерлеп, 

электронды базаны толықтыруға мүмкіндік береді.  

Кітапханада көпқызметті электронды ресурстар залы ашылған, WіFi аймақ 

құрылған, ақпаратты өңдеу үдерісінің бағдарламалық қамсыздандырылуы үнемі 

жаңартылып отырады.  

Оқырмандарға 87 автоматтандырылған жұмыс орындарымен жабықталған 5 зал 

қызмет көрсетеді.  
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 Кітапхана оқырмандарының абономенттен оқулықтарды, ғылыми және көркем 

әдебиеттерді үйге алуға, сондай-ақ кітаптарды ашық, қолжетімді түрде іздеуге, ақпарат 

көздерін таңдауға мүмкіндіктері бар. Ол білімгерлердің кәсіби іздеу дағдысын дамытады, 

дүниетанымын кеңейтеді және кітап оқуға қызығушылығын тудырады.  

 

2) Жатақхана 

 Қазіргі таңда университеттің 524 орындық 2 студенттік жатақханасы бар. 

Жатақханада студенттерге өмір сүру мен оқу үшін қолайлы жағдай жасалған: санитарлық 

тораппен жабдықталған тұрғын үй секциялары, теледидары бар демалыс бөлмелері, оқу және 

компьютерлік залдар, душ және кір жуатын орын, электр пештерімен жабдықталған 

тұрмыстық бөлмелер бар.  

 Белсенді студенттер қатарынан сайланатын студенттік кеңес жатақханадағы қоғамдық 

және мәдени өмірді ұйымдастырумен айналысады. Жатақханада тұратын студенттердің 

электронды базасы жасалған. Жатақханадағы орындарды бөлгенде ата-ана қамқорлығынсыз 

қалған (жетім) студенттердің өтініші алдымен қаралады және тегін жатақханамен 

қамтамасыз етіледі. Мақсатты даярлықпен оқитын магистранттар мен докторанттар 

жатақханамен толық қамтылған.  

 

3) Қашықтықтан оқыту технологиясы (ҚОТ). 

Білімгерлерге жоғары білім беру бағдарламасын тұрғылықты мекенжайлары бойынша 

игеруге мүмкіндік беру үшін І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде 

2011 жылдан бастап қашықтықтан оқыту енгізілген. 

Қашықтықтан оқыту – оқыту үдерісін іске асыруға, білімді бақылауға, онлайн 

прокторинг жүргізуге, іс-тәжірибеден өтуге, білімгер мен оқытушының жанама түрде өзара 

әркетінде консультация алуға мүмкіндік беретін заманауи ақпараттық-коммуникативтік және 

білім беру бағдарламаларының жиынтығы арқылы қамтамасыз етіледі 

Қашықтықтан оқыту технологиясы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

және жоғары білім негізінде қысқартылған білім беру бағдарламасы бойынша білім алатын 

студенттерге қатысты қолданылады. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру үшін 

университетте білімгерлерге арналған оқу-әдістемелік, тестілеу және ұйымдастыру-

әкімшілік ақпараттар қамтылған ақпараттық-білім беру порталы құрылған. 

Оқу жоспарындағы қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша іске асырылатын 

барлық пәндер бойынша білімгерлерді оқу-әдістемелік материалмен қамтамасыз ету үшін 

кафедра оқытушылары электронды оқу-әдістемелік кешендер, электронды кітаптар 

құрастырады, бейнедәрістер дайындайды. 

Өзара оқу әрекетін шынайы уақыт режимінде іске асыру үшін университетте сабақты 

«on-line» режимде өткізуге мүмкіндік беретін арнайы мультимедиалық дәрісхана ашылған. 

 

4) Тегін қосымша білім алу мүмкіндігі 
Өзінің біліктілігін арттырғысы келетін немесе қосымша білім алғысы келетін 

студенттер үшін университетте Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы 

ашылған.  

Университет білімгерлері орталық базасында ағылшын тілі бойынша дайындық 

курстарына және ағылшын тілін білу деңгейін халықаралық деңгейде растау үшін – IELTS-қа 

дайындалу және тапсыруға дайындық курстарына тегін қатыса алады. 

Ағылшын тілінде сөйлеу дағдысын дамыту, сөздік қорын байыту, мәдениетаралық 

кәсіби-бағдарлы қатысымдық құзыреттілікті қалыптастыру үшін орталық жанынан «Lagoon 

of English» клубы ашылған. Клуб жұмысына еріктілер – тілді тасымалдаушылар қатысады. 
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Орталық жанынан «Робототехника» кабинеті ашылған. Онда жұмыс істеуді қалаған 

кез келген студент сабақтан бос уақытта роботтандырылған құрылымдар мен механизмдерді 

құрылымдай және бағдарламалай алады.  

Орталық педагогикалық қызметкерлер мен ғылым мен білім берудің негізгі 

басымдыққа ие бағыттары бойынша қызмет ететіндердің барлық санаттарына арналған оқу 

семинарлары мен курстарын ұйымдастырады және өткізеді, сертификаттар табыстайды. 

  

 5)  Кәсіпкерлік құзыреттіліктеді дамыту 
Университетте студенттер мен жас ғалымдардың кәсіпкерлік құзыреттіліктерін 

дамыту үшін Ғылыми зерттеулер нәтижесін коммерциализациялау офисі ашылған, оның 

жанында «Start-Up Academy ZHGU» құзыреттіліктер орталығы табысты қызмет атқаруда. 

«Start-Up Academy ZHGU» – мектеп оқушысы, студенттер, бизнес-тренерлер, 

кәсіпкерлер, инвесторлар, мемлекеттік билік өкілдерін және басқа да мүдделі тұлғаларды 

біріктіретін платформа. Академия ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге консалтингтік және 

ақпараттық қолдаудан бастап инвестор тартуға дейін кешенді көмек, қаржылық 

бағдарламарға қатысу немесе мемлекеттік грант ұту үшін өтінім толтыруда  тегін көмек 

көрсетеді.  

Академия Алматы облысы жастары үшін инновациялық және кәсіпкерлік қызметті 

дамыту, кіші және орта бизнес субъектілер санын арттыру бойынша барлық қажетті 

инфрақұрылымды ұсынады. Академияда оқу тренингтері мен семинарлар өткізіледі, 

мақсатты түрде стартап жобаларды іздеу, іріктеу және дамыту, сондай-ақ стартаптарды 

дамыту мәселелері және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, тәлімгерлікті ұйымдастыру, 

сараптамалық көмек көрсету, гранттық конкурстар өткізу мәселелері бойынша кеңес 

беріледі. 

  

 6) Салауатты өмі салтын ұстану және спортпен айналысу 

Университеттің жастары үшін спортпен айналысу және салауатты өмір салтын ұстану 

үшін қолайлы жағдай жасалған. Студенттер сабақтан бос уақытта спорттың бірнеше түрі 

бойынша спорт залдары мен секцяларында тегін жаттыға алады. 

Бұл бағытта университеттің Спорт клубы белсенді жұмыс атқарады, олар салауатты 

өмір салты құндылықтарын қалыптастыру және насихаттаумен, студенттерді өздері таңдаған 

спорт түрлері бойынша қабілетін шыңдаумен, спорттық және сауықтыру шараларын 

ұйымдастыру, жастардың әртүрлі деңгейдегі спорттық жарыстарға қатысуын ұйымдастыру 

жұмыстарымен айналысады. 

Университеттің спорт базасы – стандартты футбол алаңы, ұзындыққа секіруге 

арналған секторлары, граната лақту және жүрігуге арналған жол, бокс, гимнастика, күрес 

және тренажерлік залы бар көпқызметті стадион, заманауи спорттық жиһаздармен 

жабдықталған «Қарлығаш» және «Құлаге» туристік базасы.  

 

7) Әлеуметтік-мәдени орта және тұлғалық (жеке) шығармашылық қасиетті 

дамыту 

Қазіргі таңда университетте мамандар дайындау ең жоғары білім беру стандарттарына 

сай, әмбебаптық сипатқа ие, маманның кәсіби шеберлігі мен тұлғалық дамуының негізі 

ретінде түйінді құзыреттіліктерінің қалыптасуын қамтамасыз ететін болуы керек. 

Университетте әлеуметтік өзара әрекет құзыреттіліктерін, белсенді өмірлік 

позициясын, жүйелі-әрекеттік сипаттағы азаматтық өзіндік сана, өзін-өзі ұйымдастыру және 

өзін-өзі басқару,   қалыптастыру  үшін қолайлы жағдай жасалған. 

Студенттердің әлеуметтік-мәдени ортада шығармашылық белсенділігін дамыту 

мәселелерімен Мәдени-көпшілік іс-шаралар бөлімі, Тәрбие және әлеуметтік жұмыс 

жөніндегі бөлім және Жастар орталығы айналысады.  
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Студенттердің әртүрлі шығармашылық қабілеттерін шыңдау үшін төмендегідей 

құрылымдар қызмет етеді: 

- Қазақстан халықтарының ассамблеясы кафедрасы; 

- «Шағала» (халықаралық конкурстар жеңімпазы) және «Құлагер» бишілер ансамблі; 

- «Жас түлек» студенттер театры; 

- «Ілиястың сөз құлагерлері» пікірсайыс клубы; 

- «Алау», «Rise up», «Күш-жігер», «Аяла», «Қамқор» еріктілер клубы; 

- «Амиго», «Физмат», «Креатив»,  «Доллар» КТК командалары; 

- «Жас журналист» клубы;   

- «Мизам» әдеби клубы; 

- «New generation» интеллектуалды клуб; 

- «Жас Отан» жастар қанаты; 

- «Жасыл Ел» еңбек жасағы; 

- «Жас қыран» қоғамдық полиция көмекшілерінің бірлестігі; 

- «Ерлік» әскери-патриоттық клуб; 

- «Қызықты психология» клубы және т.б. 

 

8) Интернет және Wi-Fi-ға қолжетімділік 

Университет қуатты техникалық қамсыздандыруға ие –  65 мультимедиалық тақта 

және 1171 компьютер, оның ішінде  87-сі кітапхананың оқу залдарында, оқу корпустарында, 

жатақханаларда орналасқан және еркін қолжетімді. Университеттің барлық 

компьютерлерінде жаһандық Интернет желі еркін түрде қолжетімді, оның жылдамдығы 300 

мб/с құрайды. Жылдамдығы 100 мб/с тегін WiFi қамтамасыз етілген.  

 

9) Оқу үдерісін цифрландыру 

Университетте оқу үдерісін цифрландыру, ақпараттандыру, автоманттандыру үшін 

заманауи аппараттық-бағдарламалық құралдар пайдаланылады. 

Университет қызметінің (білім беру, ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-тәрбиелік) негізгі 

үдерістерін автоматтандыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық құралдармен қамтамасыз 

етілген және жабдықталған.  

Университеттің ақпараттық жүйелерді құрастыру және енгізу бөлімі төмендегідей 

бағдарламалық қамсыздандыруларды жасап, енгізген: «Қабылдау комиссиясы», 

«Білімгерлерді есепке алу және қозғалысын бақылау», «Пәннің оқу-әдістемелік кешені», 

«Пәнге тіркелу», «Сабақ кестесі», «Білімгерлер білім сапасын бақылаудың электронды 

журналы», «МАК/МКЕ», «Компьютерлік тестілеу», «Транскрипт», «Диплом қосымшасы», 

«Автоматттандырылған қашықтықтан оқыту жүйесі», «ЖМУ кітапхана қоры», 

«Қызметкерлерді басқару бөлімі», «Perco-20S қызметкерлердің жұмыс уақытын есепке алу 

жүйесі» және т.б. 

Университеттің негізгі қызметтерін цифрландыру, автоматтандыру, оңтайландыруға, 

сондай-ақ оқудың әр кезеңінде жеке кабинет арқылы оқытушы мен білімгердің өзара 

әрекетін сапалы түрде қамтамасыз етуге  тиімді, тұтынушыларға бағытталған жаңа "Smart 

ZhetySU» платформасы әзірленді.  

  

 10) Баспа қызметі 

Жоғары оқу орнының сапалы және тиімді оқу және ғылыми қызметін сенімді баспалық 

қолдаусыз іске асыру мүмкін емес. Сондықтан оқу-әдістемелі құралдарды, ғылыми 

жұмыстар мен біліктілік арттыруға полиграфиялық өнім дайындау үшін университетте баспа 

бөлімі қызмет етеді.  

Университеттің баспа бөлімі – бұл кеңейтілген қызмет көрсету кешені мен өнімнің 

толық полиграфиялық циклын қамтитын заманауи баспа-полиграфиялық кешен. 
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Университеттің ғылыми, оқу, әдістемелік, анықтамалық өнімдерін шығаруға 

бағытталған іс-шаралар кешені мен ұйымдастыру-техникалық жұмыстар университеттің өз 

материалдық-техникалық ресурстары базасында іске асады. Жұмысты қазіргі талаптарға сай 

орындау үшін барлық жағдайлар жасалған. 

Баспа бөлімі кітап, брошюра, буклет, проспектілерді жоғары сапалы сандық түрде 

шығаруға арналған заманауи компьютерлік және баспа техникасымен қамтамасыз етілген. 

Баспа бөлімінің заманауи құрылғылары өте қысқа мерзімде жоғары сапалы бланкілік және 

полиграфиялық өнімдерді шығаруға мүмкіндік береді. 

Баспа бөлімі сонымен қатар ақпараттық-жарнамалық, имидждік-жарнамалық және 

презентацялық полиграфиялық өнімдерді (жылына 500-ге жуық аталым) шығарады.  
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4 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ДАМУ ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шаралардың мазмұны 
Іске асыру 

мерзімі 
Жауаптылар 

Оқу-әдістемелік бағыт 

1 Кәсіби қызметтегі мамандардың 

қатысуымен лекция және 

тәжірибелік сабақтар өткізу 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

Ғылыми-зерттеу бағыты 

1 ККСОН және РИНЦ ғылыми 

журналдар базасында мақалалар 

жариялау 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

2 ККСОН және РИНЦ ғылыми 

журналдар базасында 

магистранттармен бірге мақалалар 

жариялау 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

3 Scopus және Thompson Reuters 

ғылыми журналдар базасында 

мақалалар жариялау 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

4 Ғылыми жобаларды жүзеге асыру 

үшін ЖМУ Start-Up академиясына 

қатысу үшін магистранттар 

арасында үгіт насихат жұмыстарын 

жүргізу 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

Тәрбиелік бағыт 

1 Арнайы кәсіби және 

республикалық мерекелерге 

арналған конкурстар мен 

викториналарды ұйымдастыру 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

2 БББ-ның практикалық 

аспектілерімен танысу үшін 

кәсіптік қызметтің базаларына 

барып танысу жқмыстарын жүргізу 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес және оның білімгерлері мен 

профессорлық-оқытушылар 

құрамы арасында акциялар мен іс-

шаралар ұйымдастыру 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

4 Салауатты өмір салтын ұстану 

бойынша магистранттар арасында 

үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

Біліктілік арттыру 

1 Құқық қорғау органдарында және 

мемлекеттік мекемелерде 

біліктілікті арттыру үшін курстарға 

қатысу 

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

Кәсіптік бағдар жұмысы 

1 Бос орында жәрменкесін түлектер 

үшін ұйымдастыру және қатысуға 

үгіт – насихат жұмыстарын жүргізу 

2020-2021 Кәсіптік бағдар 

жұмысына 

жауаптылар 



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

І.ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

Құқық және экономика факультеті 

 

Жұмыстың басқа да бағыттары 

1 Магистранттар арасында шет 

тілдерін меңгеру және шетелге 

академиялық ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша үгіт – 

насихат жұмыстарын жүргізу  

2020-2021 Кафедраның ПОҚ 

 


