
 



 

 
 

 

 



 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1.1 Контекст 
Тіркеу нөмірі: 6B04200063 

Білім беру саласының коды және жіктелімі: 6В04 Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық бағытының коды және жіктелімі: 6B042 Құқық   

Білім беру бағдарламасының тобы: В049 Құқық  
Білім беру бағдарламасының түрі:  қолданыстағы 

Білім беру бағдарламасының атауы: 6B04201  Құқықтану  
Бағдарлама түрі: Бірінші цикл:  бакалавриат 6 деңгей ҰБШ / СБШ / ББХСЖ                       

Берілетін дәреже: 6B04201 – «Құқықтану» білім беру бағдарлама бойынша құқық 

бакалавры  

Кредиттердің жалпы көлемі: 240 академиялық кредит             

Типтік оқу мерзімі: 4 жыл  
Оқыту тілі: қазақ, орыс және көптілді оқыту 
Білім беру қызметіне берілген лицензия: Білім беру бағдарламасы 2020 жылдың 24 

тамызында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті берген 6B042 Құқық бағыты бойынша 

№KZ36LAA00018662 лицензияға қосымшасы негізінде жүзеге асырылады 

Аккредиттеу:  
1) 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. 

2) Мамандандырылған аккредиттеу: «ACQUIN» халықаралық аккредитациялық 

агенттігі, аккредиттеудің жарамдылық мерзімі 24 наурыз 2020 ж. - 2021 жылғы 30 қыркүйек; 

Білім беру бағдарламасының рейтингі: 

БСҚТҚА (НАОКО) – 5/7 ( 2021 ж.) 

«Атамекен» ҚР ҰКП – 59/62 (2020 ж.) 
БББ әзірлеуде қолданылған кәсіби стандарттар: ҰБШ және СБШ негізінде, сондай-ақ 

жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып әзірленген 

 
1.2 І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің ҚР жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі орны 

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті кең ауқымды мамандықтар бойынша үш 

сатылы кадрлар даярлауды (бакалавриат, магистратура және PhD докторантура) жүзеге асыратын 

Алматы облысындағы ірі өңірлік көп салалы жоғары оқу орны болып табылады. 

Миссиясы: елдің әлеуметтік-экономикалық даму қажеттіліктерін қанағаттандыратын 

жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау. 

Стратегиялық мақсат: 

1. Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету; 

2. Әлемдік үрдістер контексінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

мазмұнын жаңғырту. 

Университеттің ұлттық және халықаралық рейтингтердегі орны: 

- ҚР көп бейінді жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингісінде 7-орын (БСҚТҚА) – 2021; 

-QS World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2021 өңірлік рейтингінде 

дамушы Еуропа мен Орта Азияның үздік жоғары оқу орындары қатарында ТОП-241-250; 

- АRES рейтингінде ҚР 95 ЖОО арасында 6-орын; 

- 2020 жылғы Атамекен тәуелсіз рейтингісінің нәтижелері бойынша бакалавриаттың 7 білім 

беру бағдарламасы Қазақстанның жоғары оқу орындарының үздік ондығына кірді. 

  

1.3 Білім беру бағдарламасының бейіні 

Негіздеме: Біздің қоғам нарықтық реформалар мен шынайы демократиялық қоғамның 

экономикалық негіздерін құру жолында келе жатқандықтан бүгінгі таңда әкімшілік, азаматтық 



 

және қылмыстық құқықтық қатынастарда терең арнайы 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 

салаларында терең білім алуын талап етеді. 

Жұмыс берушілердің сұраныстарына сәйкес еңбек нарығын зерттеу: 

2021 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. 
Білім беру бағдарламасының мақсаты: рефлексия, мақсатты болжау, диагностикалау, оқыту 

мен тәрбиелеудің заманауи технологияларын қолдана отырып, жүйелендірілген теориялық және 

практикалық білімді пайдаланып, өзінің кәсіби қызметінің нәтижелеріне жауап бере алатын, еңбек 

нарығында бәсекеге қабілетті, психологиялық-педагогикалық қызметті модельдеуге қабілетті 

бастауыш оқыту саласындағы білікті мамандарды даярлау. 

 

Бағдарламаның айрықша сипаттары: 

 

Кәсіби қызмет саласы 

Тергеу органдарының, прокуратураның және соттардың 

қорғауына және қылмыстық қудалауға қатысты істерді жүргізу, 

сот органдарында қылмыс жасағаны үшін күдікті мен 

айыпталушылардың мүддесін білдіретін, жалпы өкілеттілігі бар 

соттарда қылмыстық іс қозғау және жүргізу. Сонымен қатар,  

кең ауқымды мәселелер бойынша, оның ішінде патенттік және 

авторлық құқықты қорғау бойынша, құқықтық кеңес беру,  

құқықтық құжаттарды құрайды, тұтынушылардың азаматтық, 

еңбек, әкімшілік істерде өкіл ретінде көрсетеді және 

қорғаушылардың соттарға келуіне нұсқау береді. 

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 және 

мүгедектер ұйымдары, сондай-ақ т.б.)  

б) жеке кәсіпорындар;  

в) қорлар (қоғамдық, жеке); 

- организации образования; 

- білім беру мекемелері; 



 

Кафедра филиалы 
Талдықорған қаласының полиция басқармасында 

қылмыстық пәндер кафедрасының филиалы бар 

Іс-тәжірибе базасы 

- Алматы облыстық соттар әкімшісі;  

- Алматы облысының Әділет департаменті; 

- Алматы облыстық адвокаттар алқасы;  

- Алматы облысы бойынша полиция Департаменті;  

- Алматы облысының мамандандырылған күзет басқармасы; 

- Талдықорған қалалық полиция басқармасы; 

- Алматы облыстық қылмыстық-атқару жүйесінің департаменті. 

Академиялық ұтқырлық 

Серіктес-ЖОО: Лодзь университеті, Лодзь қ. (Польша); 

Корвинус университеті, Будапешт қ., Венгрия 

Республикасы; Кадис университеті, Кадис қ., Испания;  

В.Корфантого атындағы Верхнесилезк экономикалық 

университеті, Польша; Халықаралық Кувейт университеті, 

Бишкек қ., Қырғыз Республикасы; Таллин құқық мектебі, 

Таллин қ., Эстония; 

Стипендиалық 

бағдарламалар  

Мемлекеттік білім беру тапсырысы, жергілікті атқарушы 

органдардың гранты 

 

1.4 Түлектің бейнесі 

Дублин дескрипторларына сәйкес түлектің атрибуттары: 

1) осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін 

көрсету; 

2) кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын 

саладағы мәселелерді шешу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 

4) оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 

салада қолдану; 

7) оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы 

күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 

8) академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну. 

 

ББ түлегінің құзыреттіліктері:   
ТҚ 1  – физикалық, психикалық, интеллектуалды, ақпараттық тұрғыда дамыған 

және сауатты, дүниетанымы кең, көптілді ортада коммуникацияға қабілетті тұлға 

қалыптастырады. 

ТҚ 2 – кәсіптік міндеттерді абыроймен орындауға, заңгердің этика қағидаларын сақтауға 

қабілетті; 

ТҚ 3 - ойлау мәдениетіне ие, ақпарат жинауды, талдауды, қабылдауды, мақсат қоюды және 

оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті; 

ТҚ 4 - ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық түрде дұрыс, ақылға қонымды және анық 

түрде жасай алады; 

ТҚ 5 - мінез-құлық мәдениеті бар, әріптестерімен ынтымақтастыққа дайын, топпен жұмыс 

істеуге қабілетті; 

ТҚ 6 - өз кәсіби қызметінің саласына сәйкес нормативтік - құқықтық актілерді әзірлеуге 

қатыса алады; 

ТҚ 7 - құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби 

қызметті жүзеге асыра алады; 

ТҚ 8 – құқық субъектілерінің заңдылығын сақталуын қамтамасыз ете алады;   



 

ТҚ 9 - заңға сәйкес қатаң тәртіппен шешімдер қабылдауға және заңды әрекеттерді жасауға 

қабілетті; 

ТҚ 10 – нормативтік-құқықтық актілерді қолдануға, кәсіби және іс жүргізу құқығының 

нормаларын кәсіптік қызметте жүзеге асыруға қабілетті; 

ТҚ 11 - фактілер мен жағдайларды заңды түрде білуге қабілетті; 

ТҚ 12 - құқықтық құжаттарды дайындау дағдысы бар; 

ТҚ 13 – заңдылық пен тәртіпті, жеке тұлғаны, қоғамды, мемлекеттің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтік міндеттерін орындауға дайын; 

ТҚ 14 – нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын, соның ішінде сыбайлас жемқорлық 

көріністерін қалыптастыру үшін жағдай жасауға ықпал ететін ережелерді анықтау мақсатында 

қатысуға дайын. 

 

ЖБП циклінің міндетті пәндерін оқып бітіргеннен кейін тыңдаушы келесі біліктілікке 

ие болады: 

1) ғылыми және философиялық таным әдістерімен табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми 

тұрғыда түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білу арқылы 

қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындыққа баға беру; 

2) мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұнын және ерекшеліктерін 

интерпретациялау; 

3) әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық құбылыстарға жеке баға 

беру; 

4) Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік 

ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсете білу; 

5) Қазақстанның қазіргі заманғы оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи 

сипаттау әдістері мен тәсілдерін қолдана білу; 

6) әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психологияның базалық білімі негізінде түрлі 

тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы жағдайларға баға беру; 

7) осы ғылымдардағы білімді интеграциялық процестердің қазіргі заманғы өнімі ретінде 

синтездеу; 

8) нақты ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеуге арналған ғылыми 

әдістер мен тәсілдерді қолдана білу; 

9) өзінің моральдық және азаматтық ұстанымын дамыту; 

10) қазақстандық қоғамның іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын 

пайдалану; 

11) жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін таныту; 

12) әлемде танылған әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы пәнді практикада 

қолдана білу; 

13) талдаудың әдіснамасын таңдау; 

14) зерттеудің нәтижелерін жинақтай білу; 

15) жаңа білімді синтездеу және оны гуманитарлық әлеуметтік маңызды өнімдер түрінде 

ұсыну; 

16) тұлғаралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешу 

мақсатында қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасай 

білу; 

17) грамматикалық білімдер жүйесін, белгілі бір тілде тиісті ниет білдірудің прагматикалық 

құралдарын жеткілікті көлемде түсіну негізінде лингвистикалық және сөйлеу ресурстарын дұрыс 

пайдалана білу; 

18) байланысқа қатысушылардың іс-әрекеттеріне баға беру; 

19) жеке іс-әрекеттерінде түрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды: 

интернет-ресурстары, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және 

мобильді қызметтерді қолдана білу; 

20) өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойына жеке білім беру траекториясын 

құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстану. 



 

Оқыту нәтижелері:   

ОН 1  – 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;  

ОН 2  – құқықтық, кәсіпкерлік, өндірістік, экологиялық ортада қоғамдық, әлеуметтік 

маңызға ие құбылыстар мен үдерістерді түсінудің инновациялық әдістерін бағалау мен қолдануға 

қабілетті; 

ОН 3 – оқушылар мен студенттердің даму үдерістерінің физиологиялық және 

функционалдық ерекшеліктерін және жеке білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, орта білім 

берудің жаңартылған мазмұны тұрғысынан оқу процесін болжай, жоспарлай және басқара білу, 

білім беру жүйесі мен педагогикалық ой эволюциясының негізгі кезеңдері мен заңдылықтары 

туралы ғылыми идеялар жүйесіне ие; 

ОН 4 – Мемлекеттің және құқықтың пайда болуы, дамуы және жұмыс істеуі туралы алған 

білімдеріне негізделген құқықтық қағидаларды, заңнаманы және бұрынғы сот шешімдерін 

зерделейді, сондай-ақ білімгер Қазақстан Республикасының конституциялық заңнамасының 

негіздерін тарихи және теориялық тұрғыда айқындай алады. 

ОН 5 – құқықтық жағдайлар бойынша кең мәселелері жөнінде кеңес береді, кәсіпкерліктегі 

клиенттердің заңды мүдделерін білдіреді; құқықтық мәселелердің негіздері бойынша келісімді 

жүргізеді; қолданыстағы заңнамаға негізделген заңдар мен үкіметтің қаулыларын жобасын 

құрастыра алады; келісім-шарттар, жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелер және өсиетхат 

сияқты құқықтық құжаттарды жасайды, сондай-ақ заңды қорытындыларды дайындайды. 

ОН 6 – Қылмыстық (әкімшілік) құқықтың жалпы және ерекше бөлімдерінің нормаларын 

қолданып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру, прокуратура, соттарда қорғау және айыптау істерін 

жүргізеді, қылмыстық құқықбұзушылықты жасаған күдіктілердің (айыпталушылардың) және 

жәбірленуші тұлғалардың мүддесін білідреді, қылмыстық (әкімшілік) заңнамалары бойынша, 

нақты қылмыстық (әкімшілік) істермен байланысты қылмыстық (әкімшілік) құқықбұзушылықтың 

құрамын айқындайды, қылмыстарды санаттар бойынша саралайды, сотқа дейінгі тергеп тексеру 

және сот органдарыныцң заң актілері мен алдыңғы шешімдерін, қылмыстық (әкімшілік) құқықтың 

қағидаларын бағалайды және зерттейді;      

ОН 7 – құқықтық жағдайлар бойынша кең мәселелері жөнінде кеңес береді, кәсіпкерліктегі 

клиенттердің заңды мүдделерін білдіреді, сотта тұлғалардың қорғауын жүзеге асырады, медиация 

арқылы дауларды шешеді және келісімге апарады, қылмыстық (әкімшілік) істі қозғау немесе 

қорғау үшін дәлелдемелерді бағалайды және біріктіреді, істерді қабылдап сотта адвокат 

(қорғаушы), мемлекет атынан прокурор ретінде қатысады, келісім-шарттар, жылжымайтын 

мүлікпен жасалатын мәмілелер және өсиетхат сияқты құқықтық құжаттарды жасайды, сондай-ақ 

заңды қорытындыларды дайындайды. 

ОН 8 – Ағылшын тілін академиялық деңгейде жазу және сөйлеу қабілетіне ие, ұлттық және 

халықаралық аспектіде құқықтық терминологияны біледі, сондай-ақ аударма ісін қолдана алады. 

ОН 9 – жеке және заңды тұлғалардың азаматтық сот ісін жүргізудегі құқықтары мен 

бостандықтарын қорғауды дамытуға арналған дәлелдерін бағалайды және бекітеді, азаматтық іс 

жүргізуде клиенттің заңды мүдделерін қорғайды, азаматтық істерді қарау мен шешуге төрағалық 

етеді, процессуалдық нормалардың міндетті нысанда және шешімдердің түсінік беруді жүзеге 

асырады, дәлелдемелердің қабылдануына және қаралып жатқан азаматтық істің жағдайы туралы 

шешім қабылдайды. 

ОН 10 – қылмыстық (әкімшілік) сот ісін жүргізудегі құқықтары мен бостандықтарын 

қорғауды дамытуға арналған дәлелдемелерін бағалайды және бекітеді, қылмыстық істерді 

байланыстырады және айқындайды, үкім қаулысын әзірлейді, дәлелдемелердің жарамдылығы 

жайында, айыпталушының және жәбірленушінің жауапкершілік дәрежесі бойынша және тұлғаның 

кінәлілігі немесе кінәсіздігі жайында шешім шығарады, қылмыстық (әкімшілік) іс бойынша сот 

отырыстарында және тыңдауларда төрағалық етеді, сот шешіміне түсіндірме беруді жүзеге 

асырады, бұлтартпау шараларын тағайындайды, қылмыстық істер бойынша айыпталушыларға 

айыптау үкімін шығарады, қылмыстық процесстегі азаматтық талап бойынша залалдың мөлшерін 

анықтайды. 



 

ОН 11 – 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 

және жедел-іздестіру шараларын жүргізу үшін тактикалық операциялар мен әдістерді жоспарлап, 

ұсынады. 

ОН 12 – Сот сараптамасы саласындағы арнайы білімді пайдалана отырып, қылмыстық, 

азаматтық немесе әкімшілік іс материалдарын бағалайды және берілген сот дәлелдемелері 

бойынша сараптамалық қорытынды береді. 

ОН 13 – Қылмыстық және азаматтық атқарушылық іс жүргізудің құқық қолдану 

практикасында заңдылықты қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдайды 

 

ББ бойынша оқу нәтижелерінің жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен 

арақатынасының матрицасы 

 

 ОН1 ОН 2 ОН 3 ОН 4 ОН 5 ОН 6 ОН 7 ОН 

8 

ОН 

9 

ОН 

10 

РО11 РО 

12 

ТҚ 1 + +           

ТҚ 2       +      

ТҚ 3     + +       

ТҚ 4        + + +   

ТҚ 5       +    +  

ТҚ 6    +   +     + 

ТҚ 7   + +         

ТҚ 8             

ТҚ 9     + +       

ТҚ 10         + +   

ТҚ 11           +  

ТҚ 12         + +   

ТҚ 13       +    + + 

ТҚ 14         + + +  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

2.1 Модульдердің сипаттамасы 

 

Модуль 

№ 

Модуль атауы 

және коды 
Пән атауы және № 

Ак. 

кредит-

саны 

Пән 

циклы 

Модуль бойынша 

оқыту нәтижелері 

1 

ӘГ-1. 

«Әлеуметтік-

гуманитарлық»  

1) Қазақстанның қазіргі 

тарихы 

31 

ЖБП 
Әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану және 

психологияның негізгі 

білімін ескере отырып, 

тұлғааралық, 

әлеуметтік және кәсіби 

қарым-қатынастың 

әртүрлі салаларындағы 

жағдайларға баға беру; 

өзін-өзі дамыту және 

мансаптық өсу үшін 

өмір бойы жеке білім 

траекториясын құру, 

дене шынықтыру 

әдістері мен 

құралдары арқылы 

толыққанды 

әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз 

ету үшін салауатты 

өмір салтын ұстану. 

 

 

2) Философия ЖБП 

3) Әлеуметтік-саяси білімдер 

модулі (әлеуметтану, 

мәдениеттану, саясаттану, 

психология) 

ЖБП 

4) Қоғамдық ғылымдар 

саласындағы білім модулі  

(Экономика және кәсіпкерлік 

негіздері, Экология және 

тіршілік қауіпсіздігі негіздері, 

Ілиястану) 

ЖБП 

5) Дене шынықтыру ЖБП 

2 

ТД-2.  

«Ақпараттық-

коммуникативті» 

1) Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

25 

ЖБП 

Жеке қызметінде 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялардың 

әртүрлі түрлерін 

пайдалану: интернет-

ресурстар, ақпаратты 

іздеу, сақтау, өңдеу, 

қорғау және тарату 

жөніндегі бұлтты және 

мобильді сервистер; 

тұлғааралық, 

мәдениетаралық және 

өндірістік (кәсіптік) 

қарым-қатынас 

міндеттерін шешу 

үшін қазақ, орыс және 

шет тілдерінде ауызша 

және жазбаша нысанда 

байланыс орнату. 

2) Шетел тілі ЖБП 

3) Қазақ (Орыс) тілі ЖБП 

3 

 

МҚТТН – 3. 

«Мемлекет пен 

құқықтың 

1) Мемлекет және құқық 

теориясы мен Қазақстан 

Республикасының 

18 

БП 

Мемлекеттің және 

құқықтың пайда 

болуы, дамуы және 



 

тарихи және 

теориялық 

негіздері» 

конституциялық 

заңнамасының негіздері 

жұмыс істеуі туралы 

алған білімдеріне 

негізделген құқықтық 

қағидаларды, 

заңнаманы және 

бұрынғы сот 

шешімдерін 

зерделейді, сондай-ақ 

білімгер Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

заңнамасының 

негіздерін тарихи және 

теориялық тұрғыда 

айқындай алады. 

Сонымен қатар қазіргі 

таңда мемлекеттік 

қызмет және 

қызметішілердің 

құқықтық жағдайы 

туралы жалпы түсінік 

беру. 

2) ТК 2.1: 

1. Қазақстан Республикасының 

мемлекеті мен құқығы тарихы                                                                                                                                                        

2. Шетелдердің мемлекеті мен 

құқығы тарихы                                                                                                                              

3. Саяси-құқықтық ілімдер 

тарихы 

4. Рим құқығы/                                                                                                                             

5. Шетелдердің қылмыстық 

құқығы 

БП 

3) ТК 2.3: 

1) Cайлау құқығы                                                                                                                                   

2) Жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін-өзі басқару 

құқығы 

3) Сот билігі                                                                                                                         

4) Мемлекеттік 

қызметшілердің құқықтық 

мәртебесі 

БП 

4 

АӘҚҚҚҚР – 4. 

«Азаматтық, 

әкімшілік және 

қылмыстық-

құқықтық 

қатынастарды 

құқықтық 

реттеу» 

1) Азаматтық құқық (жалпы 

бөлім) 

79 БП Қылмыстық 

(әкімшілік) құқықтың 

жалпы және ерекше 

бөлімдерінің 

нормаларын қолданып, 

сотқа дейінгі тергеп-

тексеру, прокуратура, 

соттарда қорғау және 

айыптау істерін 

жүргізеді, қылмыстық 

құқықбұзушылықты 

жасаған күдіктілердің 

(айыпталушылардың) 

және жәбірленуші 

тұлғалардың мүддесін 

білідреді, қылмыстық 

(әкімшілік) 

заңнамалары 

бойынша, нақты 

қылмыстық 

(әкімшілік) істермен 

байланысты 

қылмыстық 

(әкімшілік) 

құқықбұзушылықтың 

құрамын айқындайды, 

қылмыстарды санаттар 

бойынша саралайды, 

сотқа дейінгі тергеп 

тексеру және сот 

органдарыныцң заң 

актілері мен алдыңғы 

2) Қылмыстық құқық (жалпы 

бөлім) 

3) Әкімшілік құқық 

4) Азаматтық құқық (ерекше 

бөлім) 

5) Қылмыстық құқық (ерекше 

бөлім) 

6) Еңбек құқығы 

7) ТК 2.3: 

1) Қылмыстық құқықтағы жаза 

және жазаны тағайындау/                                                                                                                                       

2) Кәмелетке толмағандардың 

қылмыстық жауаптылығы/                                                                                                                       

3)  Кәмелетке толмағандардың 

әкімшілік жауаптылығы/                                                                                            

4) Отбасы құқығы/                                                                                         

5)  Кәсіпкерлік құқық                                                                                                                   
8) ТК 2.4: 

1)  Полицейлік құқық                                                                                                                      

2) Адвокатура                                                                                                                  

3) Құқық қорғау органдары                                                                                       

4) Прокурорлық қадағалау                                                                              

5) Нотариат                                                                               

9) Оқу іс-тәжірибесі 

10) Экологиялық құқық 

11) Қылмыстарды саралаудың 

теориялық негіздері 

12) ТК 2.5 

1)Ұйымдасқан 

қылмыстылықпен күрес  



 

2) Экономикалық қызмет 

саласындағы қылмыстық 

құқық бұзушылықтар                                                                                                                      

3) Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнама  

4) Кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы әкімшілік құқық 

бұзушылықтар 

5) Әлеуметтік қамсыздандыру 

құқығы 

шешімдерін, 

қылмыстық 

(әкімшілік) құқықтың 

қағидаларын 

бағалайды және 

зерттейді;   

Құқықтық жағдайлар 

бойынша кең 

мәселелері жөнінде 

кеңес береді, 

кәсіпкерліктегі 

клиенттердің заңды 

мүдделерін білдіреді; 

құқықтық 

мәселелердің негіздері 

бойынша келісімді 

жүргізеді; 

қолданыстағы 

заңнамаға негізделген 

заңдар мен үкіметтің 

қаулыларын жобасын 

құрастыра алады; 

келісім-шарттар, 

жылжымайтын 

мүлікпен жасалатын 

мәмілелер және 

өсиетхат сияқты 

құқықтық құжаттарды 

жасайды, сондай-ақ 

заңды 

қорытындыларды 

дайындайды.    

13) ТК 2.6 

1) Жеке адамға қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар  

2) Меншікке қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

3) Зияткерлік меншік құқығы  

4) Салық құқығы                                                                                                                    

5) Қаржы құқығы  

14) Криминология 

15) ТК 2.7:  

1) Терроризммен күрестің 

халықаралық құқықтық 

негіздері                                                                                               

2) Халықаралық жария құқық/                                                                                          

3) Халықаралық жеке құқық 

4)  Киберқылмыстар                                                                   

5) Халықаралық сауда құқығы                                                        

16) ТК 2.8: 

1) Экологиялық қылмыстық 

құқық бұзушылықтар/                                                                                                                  

2) Қызметтік қылмыстарды 

саралау 

3) Халық денсаулығы мен 

имандылықты қылмыстық-

құқықтық қорғау/                                                                                  

4) Жер құқығы 

5) Тұрғын үй құқығы 

6) Мұрагерлік құқық  

17) Өндірістік іс-тәжірибе 

5 

АҚӘІЖҚҚ – 5. 

«Азаматтық, 

қылмыстық 

және әкімшілік 

іс жүргізу 

құқығын 

қолдану» 

1) Азаматтық іс жүргізу 

құқығы 

70 КП Қылмыстық 

(әкімшілік) сот ісін 

жүргізудегі құқықтары 

мен бостандықтарын 

қорғауды дамытуға 

арналған 

дәлелдемелерін 

бағалайды және 

бекітеді, қылмыстық 

істерді 

байланыстырады және 

айқындайды, үкім 

қаулысын әзірлейді, 

2) Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

КП 

3) Криминалистика БП 

4) Әкімшілік іс жүргізу 

құқығы 

БП 

5) ТК 3.1:  

1) Сот дәлелдемелер теориясы                                                                                                                  

2) Сот медицинасы және 

психиатриясы негіздері                                                                                                                             

3) Шешендік өнер 

КП 



 

4) Заң психологиясы  

5) Заңгер логикасы 

6) Азаматтық іс өндірісіндегі 

дәлелдеме және дәлелдеу  

7) Азаматтың құқықтарын 

қорғаудағы талап өндірісі  

дәлелдемелердің 

жарамдылығы 

жайында, 

айыпталушының және 

жәбірленушінің 

жауапкершілік 

дәрежесі бойынша 

және тұлғаның 

кінәлілігі немесе 

кінәсіздігі жайында 

шешім шығарады, 

қылмыстық 

(әкімшілік) іс 

бойынша сот 

отырыстарында және 

тыңдауларда 

төрағалық етеді, сот 

шешіміне түсіндірме 

беруді жүзеге 

асырады, бұлтартпау 

шараларын 

тағайындайды, 

қылмыстық істер 

бойынша 

айыпталушыларға 

айыптау үкімін 

шығарады, қылмыстық 

процесстегі азаматтық 

талап бойынша 

залалдың мөлшерін 

анықтайды. 

Сот сараптамасы 

саласындағы арнайы 

білімді пайдалана 

отырып, қылмыстық, 

азаматтық немесе 

әкімшілік іс 

материалдарын 

бағалайды және 

берілген сот 

дәлелдемелері 

бойынша 

сараптамалық 

қорытынды береді. 
Қылмыстық және 

азаматтық 

атқарушылық іс 

жүргізудің құқық 

қолдану 

практикасында 

заңдылықты 

қамтамасыз ету үшін 

қажетті шараларды 

қабылдайды 

6) ТК 3.2: 

1)  Қылмыстық атқару құқығы 

2) Жедел-іздестіру қызметінің 

теориясы 

3) Пробациялық бақылау  

4) Азаматтық іс жүргізудегі 

атқарушылық өндіріс  

5) Азаматтық сот өндірісінің 

түрлері 

КП 

7) ТК 3.3: 

1) Қылмыстардың жекелеген 

түрлерін тергеу әдістемесі                                                                                                                           

2) Қылмыстық іс жүргізу 

құжаттарын құрастыруға 

жаттықтару  

3) Әкімшілік-құқықтық 

құжаттарды құрастыруға 

жаттықтыру  

4) Сот ісін жүргізу 

5) Азаматтық іс жүргізу 

құжаттарын құрастыруға 

жаттықтыру  

КП 

8) ТК 3.4: 

1) Қылмыстық істер бойынша 

ерекше іс жүргізу 

2) Қылмыстық істерді 

қараудағы прокурордың кәсіби 

дағдылары 

3)  Ерекше талап қою өндірісі 

4) Медиация және дауларды 

шешудің балама тәсілдері 

КП 

9) ТК 3.5:  

1)  Алқабилердің қатысуымен 

іс жүргізу өндірісі  

2) Тергеушінің процессуалдық 

мәртебесі  

3) Азаматтық процесте сот 

актілерін қайта қарау өндірісі  

4) Еңбек дауларын қарау 

өндірісі 

КП 

10) Өндірістік іс-тәжірибе КП 

11) Сот сараптамасы 

 

КП 



 

6 
ҚМА – 6. 

«Қорытынды 

мемлекеттік 

аттестаттау»  

1) Дипломалды іс-тәжірибе 17 КП  

 2) Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтихан 

тапсыру 

КП 

 

2.2 Пәндер туралы мәліметтер 

 

№ Пән атауы 
Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Креди

т саны  

Қалыптастыр

атын оқу 

нәтижелері 

(коды) 

Жалпы білім беретін пәндер циклы 

Міндетті компонент 

1 

Қазақстанн

ың қазіргі 

заманғы 

тарихы 

 Қазіргі Қазақстан территориясындағы тарихи 

үдерістердің негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін 

қарастырады. Қазақстанның мемлекеттілігінің 

дамуы мен тәуелсіздігінің қалыптасу кезеңдерін 

бүкіләлемдік үдеріс контексінде зерттейді.   

Тәуелсіздік жолындағы саяси және экономикалық 

реформаларды меңгертеді. Қазақстанның қазіргі 

кезеңдегі сыртқы саясатының негізгі бағыттарын 

қамтиды.  

5 
ОН 1 

 

2 Философия 

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. 

5 
ОН 1 

 

3 

Ақпаратты

қ-

коммуника

циялық 

технология

лар 

(ағылшын 

тілінде) 

Ақпаратты іздеу, жинау, сақтау, өңдеу және 

таратуға арналған ақпараттық технологиялар 

арқылы іске асатын кәсіби коммуникацияның 

заманауи әдістері мен құралдарын зерттейді. 

Мәліметтер базасы, кестелік процессорлар, e-

технологиялар, Smart және бұлттық 

технологиялармен жұмыс істеу дағдысын 

дамытады.   

5 
ОН 1 

ОН8 

4 

Әлеуметтік

-саяси 

білімдер 

модулі 

(әлеуметта

ну, 

мәдениетта

ну, 

саясаттану, 

психология

) 

Адам мен қоғам дамуының объективті және 

субъективті үдерістерін терең тануға қажетті 

заңдылықтарды, механизмдер мен фактілерді 

көрсететін әлеуметтік-саяси және психологиялық 

білімді қамтиды. Әлеуметтану, мәдениеттану, 

саясаттану, психология - ғылыми пәндерінің 

арасындағы өзараәрекет ақпараттық толықтыру, 

ықпалдасу және зерттеу тәсілдерінің әдістемелік 

біртұтастығы қағидаларының негізінде іске асады.  

8 ОН 1 



 

5 

Қазақ 

(орыс) тілі  

 

Мәтін түрлерінің жіктелімін қамтиды. Қазақ (орыс) 

тілдерінің лексика, морфология және синтаксисін 

зерттейді. Тілді игеру деңгейіне сәйкес өмірдің 

әртүрлі саласы мен қоғам қызметіне байланысты 

лексикалық тақырыптарды меңгертуге 

бағытталған. Сөйлеу мәдениеті мен 

коммуникацияны қарастырады.   

10 

ОН 1 

 

 

6 Шетел тілі  

Үш тұғырлы тілді оқытудың бейімделген ұлттық 

деңгейлік моделіне сәйкес 

А2, В1, В2 деңгейлерін (Шетел тілдерін меңгеру 

деңгейінің жалпыеуропалық шкаласы) меңгеруге 

бағытталған, шетел тілдерін оқыту мен күнделікті 

тұрмыста және кәсіби қызметте тәжірибелік 

меңгертудің заманауи үрдістерін қамтиды.  

10 
ОН 1 

 

7 

Дене 

шынықтыр

у 

Дене шынықтыру мәдениеті мен спорттың 

ерекшеліктерін зерттейді. Денешынықтыру 

мәдениеті сабағының оқу және оқудан тыс 

уақыттағы негізгі кезеңдерін қарастырады. 

Салауатты өмір салтын, студент тұлғасын, оның 

физикалық жетілдірілуі мен өзін-өзі реттеуін 

қалыптастыруға бағытталған.                                                                                                                               

  

8 ОН 3 

Жалпы білім беретін пәндер циклы 

ЖОО компоненті/ Таңдау компоненті 

8 

Қоғамдық 

ғылымдар 

саласындағ

ы білім 

модулі  

(Экономик

а және 

кәсіпкерлік 

негіздері, 

Экология 

және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері, 

Ілиястану) 

Студенттердің экономиканың қызмет ету 

заңдылықтары жайлы кешенді түсініктерін 

қалыптастыруға, іскерлік білім алуына 

бағдарланған, өз бизнесін ашу және оны сәтті 

жүргізудің ерекшеліктерін айқындайды. Тірі 

ағзаның, әртүрлі деңгейдегі ұйымдар экожүйесінің, 

жалпы биосфераның қызмет етуінің негізгі 

заңдылықтарын және олардың тұрақтылығын 

қарастырады. Тіршілік қауіпсіздігінің теориялық 

негіздерін, тіршілік қауіпсіздігінің құқықтық, 

нормативтік-техникалық және 

ұйымдастырушылық негіздерін және техникалық 

құралдар мен технологиялық үдерістердің 

қауіпсіздігін арттыру әдістерін қамтиды. Ілияс 

Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаянын, оның 

әдебиеттану ғылымындағы орнын қарастырады. 

Оның отандық әдебиеттің көркемдік қағидаларын 

қалыптастырудағы үлесін зерттейді. 

5 
ОН 2 

 

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

9 Мемлекет 

және құқық 

теориясы 

мен 

Қазақстан 

Республика

сының 

конституци

ялық 

заңнамасы

Мемлекет және құқық теориясы - заңтанудағы ең 

маңызды теориялық тұжырымдамаларды 

әзірлейтін, студенттерді мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстардың заманауи білімдерімен 

таныстыратын әдістемелік ғылым. Курстың 

мақсаты: мемлекеттік құрылымның ерекшеліктерін 

айқындау, Қазақстанның билік тармақтарын түсіну 

- биліктің заң шығарушы, атқарушы және сот 

тармақтарын ажырату. 

8 

ОН 4 



 

ның 

негіздері 

10 

Азаматтық 

құқық 

(жалпы 

бөлім) 

Бұл пән азаматтық құқық модулінің міндетті 

компоненті болып табылады. Азаматтық құқық - 

заң мектептерінде оқылатын негізгі, іргелі оқу 

пәндерінің бірі. Нарықтық экономикаға көшу және 

қоғамымыздың әлеуметтік-экономикалық қарым-

қатынастарын түбегейлі реформалау кезінде 

нарықтық экономикада дамып келе жатқан 

тауарлық-ақша қатынастары мен басқа да 

қатынастарды реттеуші ретінде азаматтық құқық 

рөлі күрт артады. 

6 

ОН - 6 

11 

Қылмысты

қ құқық 

(жалпы 

бөлім) 

Бұл оқу пәні демократиялық мемлекеттің 

қажеттіліктеріне сәйкес, сонымен қатар 

қылмыстық құқық пен оның қолданылуына сәйкес 

дамып келе жатқан қылмыстық құқық ғылымының 

теориялық ережелерін зерттеуді қамтиды. 

Сондықтан олардың мазмұны толығымен 

қолданыстағы қылмыстық заңнаманың 

тұжырымдамалық мазмұнына және тұтастай 

құқықтық саясаттың маңызды элементі болып 

табылатын мемлекет тарапынан жүзеге 

асырылатын қылмыстық саясатқа негізделген. 

6 

ОН - 6 

12 

Әкімшілік 

құқық 

Әкімшілік құқық-Құқықтық жүйенің іргелі 

салаларының бірі. Атап айтқанда, бұл курс 

егеменді Қазақстанның жаңа міндеттеріне сәйкес 

әкімшілік құқық институттарын қайта қарауға 

мүмкіндік береді. Күтілетін нәтижелер: әкімшілік 

құқықтың негізгі қағидаттары, санаттары мен 

ережелері, қолданыстағы заңнамаларда дұрыс 

бағдарлануы туралы білімдерді байыту; 

студенттерді мемлекеттік басқару жүйесімен 

таныстыру. 

5 

ОН - 6 

13 

Азаматтық 

құқық 

(ерекше 

бөлім) 

Азаматтық заңның ерекше бөлігі міндеттемелердің 

белгілі бір түрлерін, шарттық емес 

міндеттемелерді, зияткерлік меншік туралы 

заңдарды, мұрагерлік құқықты және халықаралық 

құқықты қамтиды. Жүйелеудегі мұндай тәсіл 

азаматтық-құқықтық мәселелердің мазмұнын 

ашуға мүмкіндік береді. Азаматтық құқық - бұл 

оның реттелуін экономикалық қатынастардың 

негізгі топтарын қамтитын заң саласы. 

6 

ОН - 6 

14 

Қылмысты

қ құқық 

(ерекше 

бөлім) 

Бұл пән демократиялық құқықтық мемлекеттің 

қажеттіліктеріне, сондай-ақ қылмыстық құқық пен 

оны қолдану практикасына сәйкес дамып келе 

жатқан арнайы бөлімнің қылмыстық құқық 

ғылымының теориялық ережелерін зерттеуді 

қамтиды. Сондықтан олардың мазмұны толығымен 

қолданыстағы қылмыстық заңнаманың 

тұжырымдамалық мазмұнына және тұтастай 

құқықтық саясаттың маңызды элементі болып 

табылатын мемлекет тарапынан жүзеге 

асырылатын қылмыстық саясатқа негізделген. 

6 

ОН - 6 

15 Еңбек «Еңбек құқығы» еңбек процесінде туындайтын 5 ОН - 6 



 

құқығы қоғамдық қатынастарды зерттейді. Еңбек құқығы - 

бұл дербес құқық саласы, өзінің пәні, әдісі, 

принциптері және басқа құқық салаларынан 

айтарлықтай ерекшеленеді. Мысалы, еңбек шарты 

- еңбек бостандығы қағидатын жүзеге асырудың 

негізгі формасы. Еңбек шарты еңбек құқығының ең 

маңызды институты болып табылады. 

16 

Экологиял

ық құқық 

Бұл пәнде экологиялық заңды институттарды, 

сондай-ақ экологиялық заңдылықты, қоршаған 

ортаға әсерді бағалауды, экологиялық ресурстарды 

ұтымды пайдалануды және қоршаған ортаны 

қорғауды қамтамасыз ететін эко-сертификаттарды, 

лицензиялар мен келісімшарттарды қолдану 

арқылы қоршаған ортаға келтірілетін зиянды 

болдырмау және мәселені қарастыру арқылы 

экологиялық заңдылықтарды, сондай-ақ заңды 

идеялар мен шешімдерді бөлуге назар аударылады. 

5 

ОН – 6 

ОН - 7 

17 

Қылмыстар

ды 

саралаудың 

Қылмыстық құқықтағы қылмыстардың 

квалификациясы дегеніміз - нақты қоғамдық 

қауіпті әрекетке нақты қылмыстық-құқықтық баға 

беру. Ол жасалған қоғамдық қауіпті әрекеттің 

белгілері мен қылмыстық заңның нормаларында 

көзделген белгілердің арасындағы нақты 

сәйкестікті орнатудан тұрады. Қылмыстардың 

біліктілігін уәкілетті органдар мен лауазымды 

адамдар жүзеге асырады: тергеушілер, 

анықтаушылар, прокурорлар мен судьялар. 

Сондай-ақ, кез-келген адам қолдана алатын 

бейресми біліктілік бар. Қылмысты 

квалификациялаудың құқықтық негізі оның 

қылмыс құрамы (қылмыс құрамы) болып 

табылады. 

5 

ОН – 6 
 

18 

Оқу іс-

тәжірибесі 

Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру  стандарты  6В04201-

Құқықтану білім беру бағдарламасына теориялық 

оқытумен қоса оқу іс-тәжірибесін өткізуді 

қарастырған. 6В04201-Құқықтану білім беру 

бағдарламасының күндізгі бөлімінің және 

қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша 

оқитын студенттер үшін оқу іс-тәжірибелері 

бойынша оқыған пәнінен жинақтаған теориялық 

білімдерін игеру қажет. 

2 

ОН-6 

ОН – 7 

ОН – 9 

ОН – 10 

ОН – 11 

ОН – 12 

ОН - 13 

19 

Криминоло

гия 

Криминология басқа да құқықтық пәндермен 

тығыз байланысты (қылмыстық құқық, қылмыстық 

іс жүргізу, қылмыстық атқару құқығы, сот 

статистикасы), психология және әлеуметтану. 

Байланысты пәндер қылмыстың мәні мен 

әлеуметтік қауіпті құбылысқа әсер ету тәжірибесін 

тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. 

Криминологиялық ұсыныстарды іс жүзінде жүзеге 

асыру әртүрлі құқық салаларын және арнайы 

реттеуші көздерді білуді көздейді. 

5 

ОН-6 

20 Криминали

стика 

Криминалистика курсы соттық құралдарды 

пайдаланудың теориялық білімдерін, дағдыларын 

5 
ОН - 11 



 

және тәжірибелік дағдыларын, қылмыстарды 

анықтау, шешу және алдын алу әдістерін зерттейді. 

Сот сараптамалық білімді меңгерудің жоғарғы 

деңгейі және оларды тергеу тәжірибесінде 

пайдалану мүмкіндігі тергеушілердің кәсібилігін 

қамтамасыз етудің қажетті шарттары болып 

табылады. 

21 

Әкімшілік 

іс жүргізу 

құқығы 

Әкімшілік іс жүргізу құқығы-құқықтық жүйенің 

іргелі салаларының бірі. Атап айтқанда, бұл курс 

егеменді Қазақстанның жаңа міндеттеріне сәйкес 

әкімшілік процессуалдық құқық институттарын 

қайта қарауға мүмкіндік береді. Күтілетін 

нәтижелер: әкімшілік құқықтың негізгі 

қағидаттары, санаттары мен ережелері, 

қолданыстағы заңнамаларда дұрыс бағдарлануы 

туралы білімдерді байыту; студенттерді 

мемлекеттік басқару жүйесімен таныстыру. 

5 

ОН 10 

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

22 
Қазақстан 

Республика

сының 

мемлекеті 

мен 

құқығы 

тарихы                                                                                                                                                         

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық 

тарихы тәуелсіз Қазақстанның аумағында 

мемлекеттің және заңның түрлері мен нысандарын, 

сондай-ақ әртүрлі тарихи кезеңдердегі мемлекеттік 

органдардың және құқықтық институттардың 

қалыптасуы, дамуы мен өзгеруін қатаң 

хронологиялық тәртіпте барлық ерекшеліктерімен 

зерттеу болып табылады.  

5 ОН 4 

23 

Шетелдерд

ің 

мемлекеті 

мен 

құқығы 

тарихы                                                                                                                               

Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы 

мемлекет және құқық институттарының пайда 

болуын, қалыптасуы мен дамуын олардың негізгі 

тарихи нысандарында зерттейді, уақыт пен 

кеңістікте дамып келе жатқан мемлекеттік-

құқықтық процестердің мазмұнын талдайды. Бұл 

ретте, курсты оқу барысында заңдық ойлауды 

қалыптастыру; алған білімін өзінің практикалық 

қызметінде қолдана білу. 

5 ОН 4 

ОН 8 

24 

Саяси-

құқықтық 

ілімдер 

тарихы 

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы доктриналар 

мен теорияларды, құқықтық және саяси ойдың 

негізгі бағыттарын, құқық пен мемлекеттің 

теориясы мен философиясы саласында, құқық пен 

мемлекет мәселелері бойынша ойшылдардың 

әлемдік ой тарихында елеулі үлес қосқан ілімдерін 

зерттейді. Тәжірибеде өткен ұрпақтың ойшылдары 

мен ғалымдарының теориялық мұраларын 

қолдануға көмектеседі.  

5 ОН 4 

25 

Рим 

құқығы 

«Рим құқығы» пәні гуманитарлық білім берудің 

әдіснамалық негізі болып табылады және 

студенттердің құқықтық ой-өрісін дамытуға үлес 

қосып, заманауи азаматтық құқықтың барысына 

кіреді. Рим заңын зерттеу Қазақстан 

Республикасында құқықтық тәрбиенің ажырамас 

бөлігі болып табылады.  

5 ОН 4 

ОН 5 

26 Шетелдерд

ің 

Шет мемлекеттердің қылмыстық құқық жүйелерін 

талдайды, сондай-ақ басқа мемлекеттердің 

5 ОН 4 

ОН 6 



 

қылмыстық 

құқығы 

құқықтық жүйелерімен салыстырғанда Қазақстан 

Республикасының қылмыстық заңнамасының 

ерекшеліктерін студенттердің тұтастық негізде 

түсінуін қалыптастырады. Шет елдердің 

қылмыстық заңнамасының табиғатының 

теориялық білімі деңгейінде де, тәжірибеде 

қолданылуында құқықтық негіздерін 

қалыптастыруға негіз болады. 

ОН 8 

27 

Cайлау 

құқығы 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік билік пен 

жергілікті өзін-өзі басқару институттарының 

қалыптасуы мен жұмыс істеуіндегі демократиялық 

принциптерді дамытуға бағытталған реформа 

жүргізілуде. Бұл процесте сайлау заңы ерекше рөл 

атқаруға шақырылады. Бұл кейбір ғалымдардың 

пікірі бойынша тәуелсіз құқық саласы мәртебесін 

талап ететін конституциялық құқықтың ең 

маңызды тармақшасы. Сайлау - бұл өкілді 

органдардағы өз позицияларын сақтап қалу үшін 

сайлаушылардың еркін орындауға мәжбүр болатын 

саяси билікке ықпал етудің қуатты құралы. 

5 ОН 4 

 

28 

Жергілікті 

мемлекетті

к басқару 

және өзін-

өзі басқару 

құқығы 

Жергілікті мемлекеттік басқару мен өзін-өзі 

басқарудың негіздерін және оны жетілдіру 

бағыттарын білу және маңызды басымдықтарының 

бірі болып табылатын кәсіби мемлекет құруды 

жүзеге асыру мақсатында кәсіби басқарушылардың 

жаңа буынын дайындау үшін қажет пән. Пәннің 

оқудың мақсаты болып мемлекеттік басқарудың 

теориялық негіздерін оқыту табылады. 

5 ОН 4 

ОН 6 

29 

Сот билігі 

«Сот билігі» пәні студенттерді заңгердің, оның 

ішінде судья ретіндегі кәсіби қызметінің әр түрлі 

аспектілерімен, сондай-ақ құқық қорғау 

органдарының негізгі түрлері мен 

инфрақұрылымымен, оның ішінде сот төрелігі, 

құқық қорғау қызметі және адам құқықтары 

туралы білуге арналған. іс-шаралар.  

5 ОН 4 

ОН 7 

30 

Мемлекетті

к 

қызметшіл

ердің 

құқықтық 

мәртебесі 

Бұл пәнде Мемлекеттік қызметтің кәсібилігі мен 

құзыреттілігін және ол көрсететін қызметтердің 

сапасын арттыру мәселесі қарастырылады, ол ел 

үшін өзекті. Бүгінгі таңда Қазақстанда, өтпелі 

экономикасы бар елде қоғамдық және 

экономикалық қатынастарда болып жатқан 

өзгерістермен қатар, мемлекеттің рөлін 

трансформациялаудың күрделі процесі жүріп 

жатыр.  

5 ОН 4 

 

31 

Қылмысты

қ 

құқықтағы 

жаза және 

жазаны 

тағайындау 

Бұл курс Қазақстан Республикасының қылмыстық 

заңнамасында жазалау институтының мәселелерін 

қарастырады, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының қылмыстық заңнамасына сәйкес 

үкімдердің құқықтық аспектілерін сипаттайды. 

Сонымен қатар, зерттеу барысында отандық және 

шетелдік заңнамаларды талдау мен салыстыруға 

үйрету. 

5 ОН 6 

ОН 10 

32 Кәмелетке 

толмағанда

Студенттерді қылмыстық жауапкершілік пен 

кәмелетке толмағандарды жазалаудың негізгі 

5 ОН 6 



 

рдың 

қылмыстық 

жауаптылы

ғы 

теориялық мәселелерімен таныстырады, сондай-ақ 

олармен байланысты құқық қорғау органдарының 

күрделі мәселелерін талдайды, білімгерлерге әсер 

ету шаралары жүйесін гуманизациялаумен 

байланысты халықаралық құқықпен анықталған 

құқықтарына және заңды мүдделерін құрметтеуге 

байланысты кәмелетке толмаған құқық 

бұзушыларға арнаулы қарым-қатынас жасауды 

үйретеді. 

33 

Кәмелетке 

толмағанда

рдың 

әкімшілік 

жауаптылы

ғы 

Студенттерді әкімшілік жауапкершілік пен 

кәмелетке толмағандарды жазалаудың негізгі 

теориялық мәселелерімен таныстырады, сондай-ақ 

олармен байланысты құқық қорғау органдарының 

күрделі мәселелерін талдайды, білімгерлерге әсер 

ету шаралары жүйесін гуманизациялаумен 

байланысты халықаралық құқықпен анықталған 

құқықтарына және заңды мүдделерін құрметтеуге 

байланысты кәмелетке толмаған құқық 

бұзушыларға арнаулы қарым-қатынас жасауды 

үйретеді. 

5 ОН 6 

34 

Отбасы 

құқығы 

Отбасы құқығы академиялық пән ретінде отбасы 

құқығын құқық саласы ретінде оқытуға және 

отбасы құқығы ғылымы туралы жалпы түсінік 

беруге арналған. Пәннің міндетіне отбасы құқығын 

оқыту және оны қолдану практикасы, отбасы 

құқығы ғылымында қалыптасқан 

тұжырымдамалар, теориялар, тұжырымдамалар 

мен пайымдаулар кіреді, нақты мәселелерді 

шешуде өзіндік практикалық жұмыс дағдыларын 

сіңіру. Отбасылық құқықтың оқу жоспары жүйесі 

отбасы құқығы және отбасы құқығы жүйесіне 

негізделген. 

5 ОН 6 

35 

Кәсіпкерлі

к құқық                                                                                                                   

«Кәсіпкерлік құқығы» пәні - бұл басқа да пәндерді 

логикалық түрде толтыратын қосымша пән. Бұл 

пәнді тереңдетіп оқыту студенттерге құқықтың 

күрделі саласы ретінде бизнес заңын меңгеруге 

мүмкіндік береді. Студент кәсіпкерлік құқықтың 

принциптері мен жүйесімен, Қазақстан 

Республикасының кәсіпкерлік қызметі туралы 

заңнамасымен танысады. 

5 ОН 5 

ОН 7 

36 

Полицейлі

к құқық 

Бұл курс полицияның жергілікті, аймақтық және 

республикалық деңгейлердегі жұмысының 

теориялық аспектілерін сипаттайды және 

студенттерді полиция туралы заңнамасымен 

таныстырады, сондай-ақ, бүгінгі таңда полиция 

қызметінің жағдайымен және мәселелерімен 

таныстырады. 

5 ОН 7 

37 

Адвокатур

а 

Адвокатура қазіргі заманғы заңнаманы және өз 

білімдерін тәжірибеде қолдана алатындарды, 

сондай-ақ құқықтық мемлекетті құру жолында 

үздіксіз процесс ретінде құқық пен мемлекеттің 

дамуы мен жетілдіру мәселелерін зерделеуді 

қарастырады. Сонымен қатар, зерттеу барысында 

отандық және шетелдік заңнамаларды талдау мен 

5 ОН 7 



 

салыстыруға үйрету. 

38 

Құқық 

қорғау 

органдары 

«Құқық қорғау органдары» курсы оқу пәні ретінде 

синтетикалық болып табылады. Оны табысты 

оқып-үйрену Қазақстан Республикасының құқық 

қорғау органдарының құрылысын және қызметін 

ұйымдастыруды реттейтін әртүрлі заң актілерін 

білуді талап етеді. Құқық қорғау - мемлекеттік 

қызмет түрлерінің бірі. Мемлекет арнаулы 

органдарды құрады, олардың басты мақсаты заңды 

бұзушылықтан қорғау. 

5 ОН 7 

39 

Прокурорл

ық 

қадағалау                                                                              

«Прокурорлық қадағалау» пәнін оқыту теориялық 

сипатқа ие және студенттерді прокурорлық 

қадағалау саласында жұмыс істейтін Қазақстан 

Республикасы заңнамасының негіздерімен 

таныстыруды және оны жүзеге асыру практикасын 

ескере отырып, студенттердің кәсіптік білімге 

қажетті білімдер мен дағдыларды дамытуға 

бағытталған заң ғылымының жетістіктерін 

ескеруді көздейді. біліктілік сипаттамаларына 

сәйкес қызмет. 

5 ОН 7 

40 

Нотариат 

Нотариат - бұл заңды және жеке тұлғалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін қорғаудың 

заңдық жүйесі,  заңнамасында көзделген 

құқықтарды және фактілерді, сондай-ақ басқа да 

міндеттерді куәландыруға бағытталған 

нотариаттық іс-әрекеттер жасау. Қазақстанның 

құқық қорғау органдары арасында нотариаттың 

маңызы аса зор.  

5 ОН 7 

41 

Ұйымдасқа

н 

қылмысты

лықпен 

күрес 

Курсты оқу процесінде студенттерде қылмыстық 

заңның іс жүргізу тәртібі туралы білім қалыптасуы 

керек ұйымдасқан қылмыстың жекелеген 

түрлерімен күресу туралы айқындалған. 

Студенттер білім алуы керек алынған теориялық 

білімді нақты өмірді шешу үшін қолдану осы 

қылмыс түрлерімен күрес саласындағы жағдайлар 

көрсетілген. 

5 ОН 6 

42 

Экономика

лық қызмет 

саласындағ

ы 

қылмыстық 

құқық 

бұзушылық

тар                                                                                                                       

Экономика қызмет саласындағы қылмыстар үшін 

жауапкершілік туралы Қазақстан 

Республикасының қылмыстық заңнамасын 

қарастырады. Экономика қызмет саласындағы 

қылмыстардың қылмыстық-құқықтық 

сипаттамаларын жүзеге асыру дағдыларын 

сипаттайды, сондай-ақ экономикалық 

қылмыстармен күресу дағдыларын үйретеді. 

Сонымен қатар, зерттеу барысында отандық және 

шетелдік заңнамаларды талдау мен салыстыруға 

үйрету. 

5 ОН 6 

43 

Сыбайлас 

жемқорлық

қа қарсы 

заңнама 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың негізгі 

қызметі туралы білімді сипаттайды. Сонымен 

қатар, сыбайлас жемқорлықтың пайда болуына 

ықпал ететін нақты шараларды анықтау мүмкіндігі 

қарастырылады. Сыбайлас жемқорлықты жою 

және алдын-алу дағдыларына ие. 

5 ОН 6 

44 Кәсіпкерлі Кәсіпкерлік қызмет саласындағы әкімшілік құқық 5 ОН 6 



 

к қызмет 

саласындағ

ы 

әкімшілік 

құқық 

бұзушылық

тар 

бұзушылық-құқықтық жүйенің іргелі салаларының 

бірі. Атап айтқанда, бұл курс егеменді 

Қазақстанның жаңа міндеттеріне сәйкес 

кәсіпкерлік және өзге де коммерциялық қызметті 

Әкімшілік реттеу институттарын қайта қарауға 

мүмкіндік береді. 

ОН 7 

45 

Әлеуметтік 

қамсыздан

дыру 

құқығы 

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы тәуелсіз, 

қарқынды дамып келе жатқан құқық саласы және 

халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің маңызды 

бөлігі болып табылады. Әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығының нормалары бүкіл 

халыққа бағытталған және оның өмір бойы адамды 

еріп жүреді, ал әлеуметтік қамсыздандыру саласы 

толығымен қоғамдық мүдделер аясына кіреді. 

«Әлеуметтік қамсыздандыру заңы» курсының 

мақсаты - әлеуметтік қамсыздандырудың 

құқықтық негіздері, Қазақстан Республикасының 

халықты әлеуметтік қамсыздандыру және 

әлеуметтік қорғау саласындағы қатынастарды 

реттейтін құқықтық нормалардың мазмұны туралы 

жүйеленген ғылыми идеяларды қалыптастыру. 

5 ОН 6 

 

46 
Жеке 

адамға 

қарсы 

қылмыстық 

құқық 

бұзушылық

тар 

Бұл курс Жеке тұлғаларға қатысты қылмыстар 

үшін жауапкершілік туралы Қазақстан 

Республикасының қылмыстық заңнамасын 

оқытады. Сондай-ақ, Бұл қылмыстардың құрамына 

тән қылмыстық құқықты іске асыру мүмкіндігін 

дамытады. Сонымен қатар, зерттеу барысында 

отандық және шетелдік заңнамаларды талдау мен 

салыстыруға үйрету. 

5 ОН 6 

 

47 

Меншікке 

қарсы 

қылмыстық 

құқық 

бұзушылық

тар 

Қазақстан Республикасының қылмыстық 

заңнамасын мүлікке қарсы қылмыстар үшін 

жауапкершілік туралы қарайды. Мүлікке қарсы 

қылмыстардың қылмыстық-құқықтық 

сипаттамаларын іске асыру дағдыларын 

сипаттайды, сондай-ақ мүліктік қылмыстармен 

күресте дағдыларды үйретеді. Сонымен қатар, 

зерттеу барысында отандық және шетелдік 

заңнамаларды талдау мен салыстыруға үйрету. 

5 ОН 6 

 

48 

Зияткерлік 

меншік 

құқығы 

Зияткерлік меншік құқықтарының 

тұжырымдамасы, меншік тұжырымдамасының 

мәні. Зияткерлік меншік саласындағы 

қатынастарды құқықтық реттеудің көздері. 

Зияткерлік меншік саласындағы халықаралық 

шарттар. Зияткерлік құқықтардың заңды сипаты. 

Ерекше құқық. Эксклюзивті құқықтарды жою 

нысандары. Зияткерлік меншікті қорғау. 

5 ОН 6 

 

49 

Салық 

құқығы                                                                                                                     

Салық құқығы екі сапада әрекет етеді: құқық 

саласы ретінде және құқықтық ғылым саласы 

ретінде. Салық құқығы деп салық салу 

саласындағы қатынастарды реттейтін құқықтық 

нормалардың жиынтығы түсініледі. Оқу курсын 

оқытудың мақсаты-студенттердің Қазақстан 

Республикасының салық заңнамасының ережелері 

5 ОН 6 

 



 

саласындағы білімдерін меңгеру, заңнамалармен 

жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

50 

Қаржы 

құқығы 

Студент өз құзыреті шегінде қаржылық қызметпен 

айналысатын мемлекеттік органдар мен 

мекемелерді қоса алғанда, қаржы саласының 

институттары саласында қажетті білім алады. 

Қаржылық институт - біртекті экономикалық 

құқықтық қатынастар тобы, қорларды жинақтау 

немесе таратудың нысандары мен әдістерімен 

өзара байланысты институты.  

5 ОН 5 

ОН 6 

 

51 Терроризм

мен 

күрестің 

халықарал

ық 

құқықтық 

негіздері 

«Құқықтану» мамандығы бойынша оқитын 

студенттер халықаралық терроризмнің себептері 

мен қауіптерін жан-жақты түсіну дағдыларын 

меңгереді, сондай-ақ заманауи халықаралық 

қатынастар жүйесіндегі терроризмге қарсы 

тұрудың теориясы, практикасы мен жолдары 

туралы жүйелі білімді қалыптастырады. 

5 ОН 6 

ОН 8 

52 

Халықарал

ық жария 

құқық 

Студент бұл пәнде халықаралық жария құқық 

жүйесін зерттейді. Халықаралық құқықтың негізгі 

ұғымдары, объектілері, көздері зерттелінеді. 

Сонымен қатар, халықаралық құқықтың кейбір 

салалары мен институттары қарастырылады. Ол 

студенттердің халықаралық қатынастарды 

реттейтін халықаралық құқық нормаларының 

мәнін түсіндіруге, студенттердің халықаралық 

құқық нормаларын қолдану дағдыларын 

меңгеруіне бағытталған. 

5 ОН 5 

ОН 6 

ОН 8 

53 

Халықарал

ық жеке 

құқық 

«Халықаралық жеке құқығы» пәні «Құқықтану» 

мамандығының студенттеріне арналған. 

Студенттер курстың мазмұнын, бұл пәннің заң 

саласындағы маңыздылығы мен қажеттілігін 

қарастырады, сондай-ақ курстың саясатын, оқу 

үрдісінде алатын дағдыларды және ғылыми 

қабілетімен таныстырады.  

5 ОН 5 

ОН 6 

ОН 8 

54 

Киберқылм

ыстар 

«Киберқылмыстар» атты оқу пәні бүгінгі 

ақпараттық технологиялардың даму кезеңінде 

зерттеуге арналған өзекті зерттеу компоненттердің 

бірі болып саналады. Сондай-ақ бұл оқу пәні 

тандау компоненті болған соң тек қызығушылығы 

туындаған студенттер ғана зерттеп келешекке 

қамтылған және дараланған мамандарды даярлауға 

көмектесетін пәндердің бірі болып табылады. 

5 ОН 6 

ОН 8 

55 

Халықарал

ық сауда 

құқығы                                                        

Қазақстан Республикасы өтпелі кезеңді бастан 

кешуде, ол кезде ел басқарушылық экономиканың 

қалдықтарынан бөлініп, өркениетті нарықтық 

экономикаға көшкісі келеді. Бұл бизнестегі 

табысқа халықаралық сауда саласында сауатты 

азаматтардың көмегімен қол жеткізіледі. 

Ұсынылған жұмыс бағдарламасы студенттерге 

сыртқы сауда операцияларын, халықаралық 

сауданы және халықаралық сауданың кейбір 

аспектілерін реттейтін құқықтық ережелерді 

түсінуге көмектеседі. 

5 ОН 5 

ОН 6 

ОН 8 

56 Экологиял Экология саласындағы қылмыстар үшін 5 ОН 6 



 

ық 

қылмыстық 

құқық 

бұзушылық

тар 

жауапкершілік туралы Қазақстан 

Республикасының қылмыстық заңнамасын 

қарастырады. Экология саласындағы 

қылмыстардың қылмыстық-құқықтық 

сипаттамаларын жүзеге асыру дағдыларын 

сипаттайды, сондай-ақ экологиялық қылмыстармен 

күресу дағдыларын үйретеді. Сонымен қатар, 

зерттеу барысында отандық және шетелдік 

заңнамаларды талдау мен салыстыруға үйрету. 

ОН 8 

57 

Қызметтік 

қылмыстар

ды саралау 

Қызметтік теріс ұғымның мәселелері және оның 

ерекшеліктері. Шенеунікті анықтау мәселелері. 

Қызметтік өкілеттіктерді жүзеге асыру кезіндегі 

қылмысты саралау мәселелері. Қызметтік 

өкілеттігін асыра пайдаланумен байланысты 

қылмыстарды саралау мәселелері. Қызметтегі 

міндеттерін орындағаны үшін заңсыз сыйақы алуға 

байланысты қылмыстарды саралау мәселелері. 

Қызметтік өкілеттіктерді адал емес немесе 

тиісінше орындамауға байланысты қылмыстарды 

квалификациялау мәселелері. 

5 ОН 6 

58 Халық 

денсаулығ

ы мен 

имандылық

ты 

қылмыстық

-құқықтық 

қорғау 

Бұл курс студенттерге Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық құқық институтын 

жеке-жеке оқуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, осы 

курсты оқып-үйрену студенттерге қоғамдық 

денсаулық пен моральге қарсы күресте терең және 

жан-жақты зерттеуге және профилактикалық 

шараларды зерделеуге мүмкіндік береді. 

5 ОН 6 

ОН 8 

59 

Жер 

құқығы 

Жер құқығы туралы жер қатынастары жайында 

заңның тәуелсіз құқығы ретінде жерді табиғи 

ресурс және меншік құқығы, оны ұтымды 

пайдалануды және қорғауды, топырақ 

құнарлылығын жақсарту және көбейтуді, 

субъектілердің құқықтары мен заңды мүдделерін 

қамтамасыз ету мақсатында пайдалану және қорғау 

туралы қарым-қатынастарды реттейтін құқықтық 

нормалардың жиынтығы. 

5 ОН 6 

ОН 7 

60 

Тұрғын үй 

құқығы 

Тұрғын үй қатынастарындағы қатаң заңдылық пен 

әділдікті қамтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар 

барлық тұрғын үй нормалары мен ережелерін 

дұрыс сақтау және дұрыс қолдану болып 

табылады. Тұрғын үй қатынастарын реттеу өте 

күрделі және негізінен тұрғын үй және азаматтық 

заңнама қағидаттарын үйлестіру негізінде жүзеге 

асырылады.  

5 ОН 6 

ОН 7 

61 

Мұрагерлік 

құқық 

Пәннің мазмұны-азаматтық құқықтың қосалқы 

секторы ретінде мұрагерлік құқықтың негізгі 

институттары, мұрагерлік құқықтық қатынастарды 

реттейтін нормативтік құқықтық актілерді, сондай-

ақ оларды қолдану практикасын зерттеу. 

Пәннің мазмұндық бөлігіне заң бойынша және 

өсиет бойынша мұрагерлік, мұраны қабылдау мен 

қабылдамау тәртібі, өсиет формалары, сондай-ақ 

жекелеген мүлік түрлерінің мұрагері сияқты 

5 ОН 6 

ОН 7 

ОН 9 



 

ұғымдар кіреді. 

62 

Өндірістік 

іс-тәжірибе 

Өндірістік іс-тәжірибені өткізудің негізгі мақсаты 

– студенттердің алған теориялық білімдерін іс-

тәжірибе жүзінде бекіту болып табылады. 

Студенттердің өндірістік іс-тәжірибені ішкі істер, 

прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызмет, экономикалық тергеу, әділет және сот 

органдарында , өзге де мемлекеттік және жеке 

ұйымдардың заң бөлімдерінде, нотариат, 

адвокатура органдарында өтуі,  кең профильді заң 

мамандарын дайындау бойынша оқу үдерісінің 

негізгі бөлігі болып табылады.  

3 ОН 5 

ОН 6 

ОН 7 

ОН 8 

ОН 9 

ОН 10 

ОН 11 

ОН 12 

ОН 13 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

63 

Азаматтық 

іс жүргізу 

құқығы 

Азаматтық іс жүргізу құқығы — азаматтық істерді 

сотта қараудың және шешудің тәртібін, сондай-ақ 

соттардың және басқа да кейбір 

органдардыңқаулыларын орындау тәртібін 

реттейтін құқық саласы. Оның нормалары соттың 

және процестің барлық қатысушысының қызметін 

реттейді; сондай-ақ, олардың құқылары мен 

міндеттерін анықтай отырып, сот мәжілісін 

жүргізудің тәртібін белгілейді.  

6 ОН 9 

64 

Қылмысты

қ іс жүргізу 

құқығы 

Қылмыстық-процессуалдық заңының барысы 

қылмыстарды тез және толық ашу жолдарын, 

оларды жасаған адамдардың қылмыстық 

жауапкершілікке тартылуын және әділ сот 

талқылауын және қылмыстық құқықты дұрыс 

қолдануды зерттейді. Сонымен қатар, курста 

теория мен тәжірибе қатынасы сияқты 

тұжырымдама бар. 

6 ОН 10 

65 

Сот 

сараптамас

ы 

«Құқықтану» мамандығының студенттері ұсынған 

тәртіпті зерттеу қылмыстық, азаматтық және 

әкімшілік мәселелерде орын алатын жағдайларды 

анықтау үшін арнайы білім беру мекемесінің 

мүмкіндіктері процесінде тараптар мен тараптар 

тарапынан дәлелдемелерді дұрыс пайдалану 

кезінде сот ісін жүргізу саласындағы практикалық 

іс-әрекеттердің қажеттіліктерімен алдын ала 

анықталады.  

6 ОН 12 

66 

Өндірістік 

іс-тәжірибе 

Өндірістік іс-тәжірибені өткізудің негізгі мақсаты 

– студенттердің алған теориялық білімдерін іс-

тәжірибе жүзінде бекіту болып табылады. 

Студенттердің өндірістік іс-тәжірибені ішкі істер, 

прокуратура, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызмет, экономикалық тергеу, әділет және сот 

органдарында , өзге де мемлекеттік және жеке 

ұйымдардың заң бөлімдерінде, нотариат, 

адвокатура органдарында өтуі,  кең профильді заң 

мамандарын дайындау бойынша оқу үдерісінің 

негізгі бөлігі болып табылады.  

10 ОН 5 

ОН 6 

ОН 7 

ОН 8 

ОН 9 

ОН 10 

ОН 11 

ОН 12 

ОН 13 

67 Дипломалд

ы іс-

тәжірибе 

Құқық қорғау саласында құқықтық  реформаны 

жүргізу үшін, жоғарғы оқу орындарының 

түлектерін іс-тәжірибелік тұрғыдан даярлау 

5 ОН 4 

ОН 5 

ОН 6 



 

мәселесі әрқашанда басты кезекте болуы тиіс. 

Әсіресе дипломалды іс-тәжірибенің рөлін арттыру 

маңызды. 4 және 3-курстағы дипломалды іс-

тәжірибенің ерекшелігі оның кешенділігінде болып 

табылады. Дипломалды іс-тәжірибе - кәсіби іс-

тәжірибенің ерекше түрі, мамандарды даярлаудың 

соңғы кезеңі болып табылады. Дипломалды іс-

тәжірибенің мақсаты – болашақ маманның еңбек 

әрекетіне кәсіби даярлығын тексеру және бітіруші 

біліктілік жұмысына (дипломдық жұмысына) 

қажетті материалдарды жинау. 

ОН 7 

ОН 8 

ОН 9 

ОН 10 

ОН 11 

ОН 12 

ОН 13 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

68 Сот 

дәлелдемел

ер 

теориясы 

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. 

6 ОН 9 

ОН 10 

ОН 12 

69 Сот 

медицинас

ы және 

психиатрия

сы 

негіздері 

Сот-медициналық және сот-психиатриялық 

сараптамасын тағайындау және жүргізу 

әдістемесін қарастырады. Жоғарыда көрсетілген 

кәсіби құзыреттілікті осы салада тиімді жүзеге 

асыру мүмкіндігін сипаттайды. Заңнамада 

қолданылатын негізгі ұғымдар мен 

терминологияны білуге дағдыларын үйретеді. 

Сонымен қатар, зерттеу барысында отандық және 

шетелдік заңнамаларды талдау мен салыстыруға 

үйрету. 

6 ОН 9 

ОН 10 

ОН 11 

ОН 12 

70 Шешендік 

өнер 

Келесі бөлімдер мен тақырыптарды зерделеуді 

көздейді: Шешендік шеберлік тарихы. 

Риторикалық канон. Оратор және аудитория. Сөз 

сөйлеуге дайындық. Сөйлеу концепциясы 

бойынша шешеннің жұмысы. Сөйлеу құрылымы 

мен композициясы бойынша шешеннің жұмысы. 

Көпшілік алдында сөйлеу тілі мен стилі. Сөйлеу 

техникасы. Заң қызметі саласындағы шешендік 

шеберлігі. 

6 ОН 5 

ОН 8 

71 Заң 

психология

сы 

«Заң психологиясы» пәні студенттер жоғары оқу 

орындарында оқытылады, студенттер қылмысты 

тергеу әдістері, сот ісін жүргізу және адвокат 

қызметінің негізін қалайтын басқа да іс-әрекеттер 

туралы білімді игеріп үлгерген. Бұл пән 

адвокаттың жұмыс барысында әртүрлі қарым-

қатынас түрлерін неғұрлым ұтымды құруға ықпал 

етуге арналған; ғылым әзірлеген техниканы, 

ағымдағы жағдайды тез, толық бағалау әдістерін 

қолдану, мінез-құлықтың ең ұтымды моделін 

таңдау. 

6 ОН 5 

ОН 8 

72 Заңгер 

логикасы  

Курс логика ғылымының мәні, негіздері мен 

ерекшеліктері туралы негізгі ақпаратты қамтиды; 

ойлаудың мәні мен адамның танымдық әрекетінің 

мазмұны, танымдық процестің сенсорлық және 

6 ОН 5 

ОН 8 



 

логикалық формаларының сипаттамасы, логикалық 

білімді әр адамның алдында туындайтын өмірлік 

және кәсіби мәселелерді тиімді шешу процесінде 

қолдану мүмкіндіктері; студенттерде берік ғылыми 

көзқарасты қалыптастырады және әлемдегі және 

Қазақстан қоғамындағы қазіргі әлеуметтік 

процестердің логикалық сипаты мен мәнін түсіну 

қабілетін дамытады. 

73 Азаматтық 

іс 

өндірісінде

гі 

дәлелдеме 

және 

дәлелдеу 

Бұл курс заңда көзделген фактілер туралы соттар 

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 9 

ОН 12 

74 Азаматтың 

құқықтары

н 

қорғаудағы 

талап 

өндірісі 

Талап қою іс жүргізуді кейбір ерекшеліктермен іс 

жүргізудің түрі ретінде қарастырады: 1) Бұл пән 

азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын, 

бостандықтарын және заңмен қорғалатын 

мүдделерін бұзатын субъектілердің шағымдық 

шешімдерімен, әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) 

шешілетін дауды сипаттайды; 2) сырттай іс 

жүргізуге және шешімге жатпайтын іс. 

6 ОН 9 

75 Қылмысты

қ атқару 

құқығы 

Қылмыстық – атқару құқығы дәстүрлі Жалпы, 

Ерекше және Арнаулы бөлімдерге бөлінеді. Жалпы 

бөлімде қылмыстық-атқарудың құқықтық 

теориясы мәселелері үйретіледі: ҚР қылмыстық-

атқару заңдары; сотталғандардың құқықтық 

жағдайы; жазаны орындайтын мемлекеттік 

мекемелері мен органдардың жүйесі; жазаны 

орындау құқығының негізін реттеу. Ерекше бөлім 

әр –түрлі қылмыстық жазаны атқаруға арналған.   

6 ОН 13 

76 Жедел-

іздестіру 

қызметінің 

теориясы 

Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының, 

оның абыройы мен қадір-қасиетін бағалайды. 

Бірінші кезекте азаматтың ар-намысы мен қадір-

қасиетін қорғауға, оның құқықтары мен 

бостандықтарын қорғайтын құралы ретінде жедел 

іздестіру шараларын жүзеге асыруға мүмкіндігі 

бар. Жедел - іздестіру қызметін реттейтін 

нормаларды кәсіби түсіндіру дағдыларына ие. 

6 ОН 10 

77 Пробациял

ық бақылау 

Бұл элективті курс студенттерге жаңа қылмыстық 

құқық бұзушылықтар жасауының алдын-алу үшін 

санаттары анықталған адамдардың мінез-құлқын 

түзетуге бағытталған іс-шаралар жүйесін және 

жеке-жеке бақылау және әлеуметтік-құқықтық 

сипаттағы шараларды оқуға мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, студенттер пробацияның мақсаты: 

қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

көмектесу: күдіктінің, айыпталушының мінез-

құлқын түзету; сотталғанды әлеуметтендіру; 

қылмыстық-атқару жүйесі (қылмыстық-атқару 

жүйесі) мекемесінен босатылған адамды 

әлеуметтік бейімдеу және оңалту. 

6 ОН 13 

78 Азаматтық Бұл пәннің негізгі мақсаты студенттерге осы 6 ОН 13 



 

іс 

жүргізудегі 

атқарушыл

ық өндіріс 

саладағы негізгі институттар туралы үйрету, 

нормативтік құжаттармен жұмыс істеу дағдыларын 

дамыту және нақты өмір жағдайында қолдану. Бұл 

пәннің міндеттер атқарушы өндіріс қағидаларын, 

атқарушы өндіріс субъектілерін, атқарушы 

өндірістің сатыларын, азаматтық құқықтың 

атқарушылық құжаттарының жекелеген түрлерінің 

орындалу ерекшеліктерінің ашылуы болып 

табылады. 

79 Азаматтық 

сот 

өндірісінің 

түрлері 

Бұл пән студенттерге 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 9 

80 Қылмыстар

дың 

жекелеген 

түрлерін 

тергеу 

әдістемесі                                                                                                                    

Бұл пәнді оқу барысында студентте тергеуді 

ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы - бұл 

процесті жоспарлау, тергеу нұсқалары, тергеу 

барысында тергеушінің іс-әрекеттері, қылмыстық 

іс қозғау кезеңінде, тергеудің бастапқы және 

кейінгі кезеңдері, сондай-ақ жекелеген арнайы 

білімдерді пайдалану, жұртшылық пен бұқаралық 

ақпарат құралдарының көмегі туралы түсінігі 

пайда болады. 

5 ОН 10 

81 Қылмысты

қ іс жүргізу 

құжаттары

н 

құрастыруғ

а 

жаттықтар

у                                                                                                                                  

Құқықтық құжаттарды дайындау бойынша 

жаттықтырушы семинар шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді басқаруды реттейтін құжаттарды 

дайындау және пайдалану әдіснамасын, сондай-ақ 

қылмыстық құқық саласындағы мамандарды 

даярлауға бағытталған келісім-шарттық және басқа 

құжаттаманы жүйелеуді қарастырады. Сонымен 

қатар, зерттеу барысында отандық және шетелдік 

заңнамаларды талдау мен салыстыруға үйрету. 

5 ОН 10 

82 Әкімшілік-

құқықтық 

құжаттард

ы 

құрастыруғ

а 

жаттықтыр

у 

Құқықтық құжаттарды дайындау бойынша 

жаттықтырушы семинар шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді басқаруды реттейтін құжаттарды 

дайындау және пайдалану әдіснамасын, сондай-ақ 

әкімшілік құқық саласындағы мамандарды 

даярлауға бағытталған келісім-шарттық және басқа 

құжаттаманы жүйелеуді қарастырады. Сонымен 

қатар, зерттеу барысында отандық және шетелдік 

заңнамаларды талдау мен салыстыруға үйрету. 

5 ОН 10 

83 Сот ісін 

жүргізу                                                                                      

«Сот ісін жүргізу» - іс жүргізу, еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру, кәсіптік дағдыларды игеруге қажетті 

базалық білімді игеру әдістері саласындағы білім 

салаларын біріктіретін пән. Студенттерді сот 

төрағалары, судьялар мен сот қызметкерлері 

қызметінің ұйымдастырушылық, әкімшілік және 

техникалық аспектілерімен таныстыруға арналған. 

5 ОН 9 

ОН 10 

84 Азаматтық 

іс жүргізу 

құжаттары

н 

құрастыруғ

Құқықтық құжаттарды дайындау бойынша 

жаттықтырушы семинар шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді басқаруды реттейтін құжаттарды 

дайындау және пайдалану әдіснамасын, сондай-ақ 

құқықтану саласындағы мамандарды даярлауға 

5 ОН 7 

ОН 9 

 



 

а 

жаттықтыр

у 

бағытталған келісім-шарттық және басқа 

құжаттаманы жүйелеуді қарастырады. «Азаматтық 

іс жүргізу құжаттарын құрастыруға жаттықтыру» 

пәнін оқытудың мақсаты заң саласында құқықтық 

қатынастарды реттейтін ұйымдастырушылық 

қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. 

85 Қылмысты

қ істер 

бойынша 

ерекше іс-

жүргізу 

Қылмыстық істерді ерекше іс-жүргізу барысында 

тергеу және шешу тәжірибесінде туындайтын 

мәселелерді шешудегі құқықтық ережелер мен 

ғылыми кеңестерді сипаттайды. Ерекше 

қылмыстық сот ісін жүргізу барысында 

туындайтын мәселелерді шешу жолдарын 

пайдаланады және оларды қалай шешу керектігін 

түсінеді. Ерекше іс-жүргізу барысында 

туындайтын тәжірибелік, теориялық және 

заңнамалық тәртіпте пайда болатын дағдыларды 

үйретеді. 

5 ОН 10 

86 Қылмысты

қ істер 

бойынша 

прокурорд

ың кәсіби 

дағдылары 

«Қылмыстық істер бойынша прокурордың кәсіби 

дағдылары» курсы таңдаудың құрамдас бөлігі 

болып табылады және қылмыстық істерді қарау 

кезінде болашақта прокуратура органдарында 

кәсіби қызметті жүзеге асырғысы келетін 

студенттерге арналған. Сонымен қатар, зерттеу 

барысында отандық және шетелдік заңнамаларды 

талдау мен салыстыруға үйрету. 

5 ОН 7 

ОН 10 

87 Ерекше 

талап қою 

өндірісі 

Ерекше талап қою іс жүргізуді кейбір 

ерекшеліктермен іс жүргізудің түрі ретінде 

қарастырады: 1) Бұл пән азаматтар мен заңды 

тұлғалардың құқықтарын, бостандықтарын және 

заңмен қорғалатын мүдделерін бұзатын 

субъектілердің шағымдық шешімдерімен, 

әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) шешілетін дауды 

сипаттайды; 2) сырттай іс жүргізуге және шешімге 

жатпайтын іс. 

5 ОН 9 

88 Медиация 

және 

дауларды 

шешудің 

балама 

тәсілдері 

Бұл курс жанжалдардағы медиацияның өзекті 

мәселелері: адам өмірінің әртүрлі салаларында 

медиацияның мәні, мазмұны мен динамикасы, 

сондай-ақ, талдаудың психологиялық аспектілері, 

жанжалдардың алдын-алу және алдын алу 

мәселелеріне арналған. Сонымен қатар 

медиацияның қақтығыстағы өзара іс-қимылының 

шоғырлануы көбінесе маманның кәсіпқойлығына 

байланысты.  

5 ОН 7 

89 Алқабилер

дің 

қатысуыме

н іс 

жүргізу 

өндірісі 

Алқабилердің қатысуымен қылмыстық істерді 

тиісті түрде жіктеуге қабілетті. Қазылар 

алқасының негізгі құқықтық аспектілерін 

сипаттайды. Қазылар алқасының сот ісін 

жүргізудің басқа да түрлерінен ерекшеленетін 

айырмашылықтарын қарайды. Бұл пән 

алқабилердің қатысуымен қылмыстық істер 

бойынша сот ісін жүргізуді талдауға және 

бағалауға үйретеді. 

5 ОН 7 

ОН 9 

ОН 10 

90 Тергеушіні

ң 

Тәжірибеде тергеушінің процессуалдық мәртебесі 

туралы білімді жүзеге асыруға қабілетті. 

5 ОН 10 

ОН 11 



 

процессуал

дық 

мәртебесі 

Тергеушінің құқықтық мәртебесі туралы 

мәселелерді зерттейді және қылмыстық процеске 

сәйкес қылмыстарды тергеу барысында алынған 

білімді пайдаланады. Қылмыстық іс бойынша 

тергеушінің процессуалдық мәртебесін нақты 

айқындау туралы зерттеу жүргізеді.  

91 Азаматтық 

процесте 

сот 

актілерін 

қайта қарау 

өндірісі 

«Азаматтық процесте сот актілерін қайта қарау 

өндірісі» пәнін оқудың мақсаты: азаматтық сот ісін 

жүргізудегі сот актілеріне шағымдану жолдары 

туралы заңнаманы терең білу, сот актілеріне 

шағым беру саласындағы қолданыстағы сот 

практикасын талдау, тиісті іс жүргізу құжаттарын 

құрастыру дағдыларын меңгеру болып табылады. 

5 ОН 9 

ОН 12 

92 Еңбек 

дауларын 

қарау 

өндірісі 

«Еңбек дауларын қарау өндірісі» пәнін меңгеру 

мақсаты еңбек дауын шешу саласында тұрақты 

және терең теориялық және тәжірибелік білім 

қалыптастыру және Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес еңбек дауларының 

процессуалдық тәртібінің ерекшеліктерін 

қарастыру болып табылады. 

5 ОН 9 

ОН 13 

 

2.3 Білім беру бағдарламасының құрылымы 

 

Білім беру бағдарламасының құрылымы білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес әзірленді (Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor) 

 

Білім алушы таңдау компоненті шеңберінде жеке оқу траекториясын айқындау кезінде 

негізгі білім беру бағдарламасы (Major) және (немесе) қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) 

бойынша пәндерді таңдайды. 

Minor бағдарламасының тізімі, олардың қысқаша сипаттамасы, пәндер құрамы және 

қалыптастыратын оқу нәтижелері Қосымша білім беру бағдрламаларының (Minor) каталогында 

көрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5 Оқу үдерісінде пайдаланылатын инновациялық технологиялар мен оқыту әдістері 

 

6В04201 -  «Құқықтану» БББ бойынша түлектердің түйінді құзыреттіліктері мен оқу 

нәтижелерін қалыптастыру мақсатында профессор-оқытушылар құрамы төмендегідей 

инновациялық технологиялар мен оқыту әдістерін пайдаланады: 

- Шағын топтарда (командада) жұмыс. 

 - Жобалау технологиясы. 

- Нақты жағдайларды талдау (case study). 

-  Рөлдік және іскерлік ойындар. 

- Модульдік оқыту. 

- Контекстік оқыту. 

- Сын тұрғысынан ойлауды. 

- Проблемалық оқыту. 

- Жеке оқыту.  
- Озық дербес жұмыс.  

- Пәнаралық оқыту. 

- Тәжірибе негізінде оқыту. 

- Ақпараттық-коммуникациялық. 

Шектеу іс-шаралары жүзеге асырылған, төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, оқу процесін ұйымдастыру 

қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, онлайн режимінде немесе аралас 

форматта іске асырылуы мүмкін. Онлайн режиміндегі оқу сабақтары нақты уақыт режимінде 

оқытудың өзара іс-қимыл процесін көздейді: бейнеконференциялар (GoogleMeet, Skype, Discord, 

MOODLE, ZOOM, Google Classroom, Microsoft Teams, Hangouts, Cisco WebEx Meetings және т.б.). 

 

2.6 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 кедергі келтіретін білім беру 

бейімделуінің пайда болған мәселелерінің алдын алуға бағытталған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ 

 
3.1 Кадрлық ресурстар  
 

Білім беру бағдарламасы «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және 

оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығының 64-65-тармақтарына 

сәйкес педагог және оқытушы кадрлармен қамтамасыз етілген.  

 

3.2 Материалдық-техникалық база 

 

Университет 3 оқу корпусымен, оқу-зертханалық кешенмен, кітапханамен, әскери 

кафедрамен, 3 жатақханамен, Балқаш көліндегі «Құлагер» оқу-сауықтыру полигонымен, 

«Қарлығаш» спорттық-білім полигонымен, 1000 орындық стадионмен қамтамасыз етілген. 

Оқу үдерісі 165 аудиторияда, атап айтқанда 65 интерактивті тақта орнатылған 30 оқу-

ғылыми зертханаларда, 31 компьютерлік сыныптарда, 4 лингафондық кабинеттерде, 306 орындық 

6 оқу залдарында іске асырылады. Аудиториялар заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған 

және білім беру бағдарламаларының талаптарына, санитарлық-эпидемиологиялық және құрылыс 

нормалары мен ережелеріне сәйкес келеді. Университеттің барлық компьютерлері жылдамдығы 

300 МБ/с құрайтын ғаламдық Интернет желісімен, 100 Мб/с жылдамдықпен WiFi-ге тегін қол 

жеткізу қамтамасыз етілген. 

 

3.3 Ақпараттық-кітапханалық қамтамасыз ету 

 

2021-2022 оқу жылында университет кітапханасының жалпы кітап қоры 566369 дананы 

құрады, оның ішінде қазақ тілінде – 223678 дана, орыс тілінде – 322398 дана, басқа тілдерде – 

20293 дана. Сондай-ақ кітапхана қорында 5646 дана электронды оқулықтар бар. 

Университеттің оқу және ғылыми процесін қамтамасыз ету, сондай-ақ білім алушылардың, 

ПОҚ және университет қызметкерлерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кітапхана қоры 

жыл сайын жаңа басылымдармен толықтырылып отырады. Қосымша білім алу үшін университет 

кітапханасының баспа басылымдарының бүкіл контенті цифрлық форматқа көшірілген және Smart 

ZhetySU бағдарламасындағы жеке кабинеттер арқылы білім алушыларға қолжетімді. 

Университет кітапханасында Web of Science ғылыми электрондық басылымдарына, 

Elsevier, Scopus басылымдары журналдарының толық мәтінді мақалаларына, деректер базасына 

қол жеткізу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, кітапхана отандық деректер қорына – республикалық 

ЖОО аралық электрондық кітапханаға (ҚР ЖОО Ассоциациясы), бірыңғай электрондық 

кітапханаға (ҰМҒТСО), ҚазҰЭК, Эпиграф, Акнурпресс, ЖУ кітапханалық қорының меншікті 

электрондық қорына қолжеткізуге мүмкіндік береді. 

Университетте қашықтықтан білім беру технологиялары енгізіліп, жетілдірілуде, бұл 

мектеп және колледж түлектеріне, қызметкерлерге, азаматтық, әскери қызметкерлерге, мүмкіндігі 

шектеулі адамдарға және жұмыссыздарға білім алу және өзін-өзі оқыту мүмкіндігін қамтамасыз 

етеді. Қашықтықтан білім беру технологиялары техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

және жоғары білім беру базасында қысқартылған оқу мерзімі негізінде білім беру бағдарламалары 

бойынша білім алушыларға қатысты қолданылады. 

Білім алушыларды оқу жоспарының барлық пәндері бойынша оқу-әдістемелік 

материалдармен қамтамасыз ету үшін кафедра оқытушылары электрондық оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету кешенін әзірледі. Жеке оқу жоспарына сәйкес білім алушылар Smart ZhetySU 

білім беру порталы арқылы қажетті оқу-әдістемелік ақпаратқа қол жеткізе алады. Электрондық 

оқу-әдістемелік қамтамасыз ету кешені дәрістік және практикалық материалдардың, 

бейнедәрістердің цифрлық форматын, тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік 

ұсынымдарды, бақылау-өлшеу материалдарын, электрондық оқулықтарды және т. б. қамтиды. 

Университет қызметін ұйымдастырудың маңызды бағыттарының бірі инновациялық 

ақпараттық технологияларды енгізу болып табылады. ЖОО - да құрылымдалған нормативтік, оқу, 

ғылыми, анықтамалық және басқа да ақпаратты қамтитын дамыған IT-инфрақұрылым құрылған. 



 

Ақпараттық жүйелерді әзірлеу бөлімімен «Smart ZhetySU» сандық университеті құрылды. 

Бірыңғай ақпараттық жүйеге университет қызметінің негізгі процестерін цифрландыруға, 

автоматтандыруға, оңтайландыруға бағытталған ақпараттық бағдарламалық кешендер, 

бағдарламалық қамтамасыз ету кіреді. 

 

3.4 Әлеуметтік ресурстар 

Өз біліктілігін арттыруға немесе қосымша білім алуға ниет білдірушілер үшін 

университетте біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы жұмыс істейді. Орталық 

базасында университет білім алушылары ағылшын тілі бойынша тегін тілдік дайындықтан өтіп, 

IELTS – ағылшын тілін білудің халықаралық деңгейін растау үшін емтихан тапсыруға дайындала 

алады. 

Студенттер мен жас ғалымдардың кәсіпкерлік құзыреттерін дамыту үшін университетте 

Ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімі, Стартап Академия жұмыс істейді. 

Стартап Академия инновациялық және кәсіпкерлік қызметті дамыту және шағын және орта 

бизнес субъектілерінің санын ұлғайту үшін Алматы облысы жастарының барлық қажетті 

инфрақұрылымын ұсынады. Академияда оқыту тренингтері мен семинарлар өткізіледі, стартап-

жобаларды мақсатты іздеумен, іріктеумен және дамытумен, сондай-ақ стартаптарды дамыту 

мәселелері және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шаралары бойынша консультациялық 

сүйемелдеумен, тәлімгерлікті ұйымдастырумен, сараптамалық қолдау көрсетумен, гранттық 

конкурстарды өткізумен айналысады. 

Оқудан бос уақытта білім алушылар спорт залдарында және бірнеше спорт түрлері 

бойынша секцияларға тегін қатыса алады. Бұл бағытта университеттің спорт клубы белсенді 

жұмыс жүргізеді, ол салауатты өмір салты құндылықтарын қалыптастырумен және насихаттаумен, 

еркін таңдалған спорт түріндегі қажеттіліктері мен қабілеттерін көрсету үшін білім алушыларды 

командаларға біріктірумен, дене шынықтыру-спорттық және сауықтыру іс-шараларын 

ұйымдастырумен және өткізумен, жастардың әртүрлі деңгейдегі спорттық жарыстарға қатысуын 

ұйымдастырумен айналысады. 

Университеттің спорттық базасында ұзындыққа секіруге, граната лақтыруға және жүгіру 

жолдарына арналған секторлар, стандартты футбол алаңы бар көпфункционалды стадион, бокс, 

гимнастика, күрес залдары және заманауи спорттық жабдықтармен жабдықталған тренажер залы 

кіреді.  

Универсиитте әлеуметтік өзара іс-қимыл, белсенді өмірлік ұстаным, азаматтық сана, өзін-

өзі ұйымдастыру және өзін-өзі басқару, жүйелік-қызметтік сипаттағы құзыреттерді қалыптастыру 

үшін қолайлы жағдайлар жасалған. 

Университеттің әлеуметтік-мәдени ортасында студенттердің шығармашылық белсенділігін 

дамыту мәселелерімен Тәрбие және әлеуметтік жұмыс бөлімі және Жастар орталығы айналысады. 

Студенттердің жан-жақты шығармашылық қабілеттерін ашу мақсатында университетте Қазақстан 

халықтары Ассамблеясы кафедрасы жұмыс істейді; би және вокалдық-аспаптық ансамбльдер, 

студенттік театр, дебатерлер клубы, волонтерлік клубтар, КВН командалары, әдеби, зияткерлік 

клубтар, «Жас Отан» жастар қанаты, «Жасыл Ел» еңбек бірлестігі, «Жас қыран» қоғамдық 

полиция көмекшілерінің бірлестігі, «Ерлік» әскери-патриоттық клубы және т. б. 



 

4. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН ДАМЫТУ ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шаралардың мазмұны 
Іске асыру 

мерзімі 
Жауаптылар 

1 Пәндерді жаңарту, пәндер 

бағдарламаларының мазмұны, 

пәндерді қосу, еңбек нарығын 

зерттеу, құзыреттерін кеңейту, 

семинарлар өткізу және оларға 

қатысу және т. с.с. бағыттар 

бойынша міндеттер қойылуы керек 

 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

2 ККСОН және РИНЦ ғылыми 

журналдар базасында мақалалар 

жариялау 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

3 Ғылыми жобаларды жүзеге асыру 

үшін ЖМУ Start-Up академиясына 

қатысу үшін студенттер арасында 

үгіт насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

4 «Жас Қыран» қоғамдық тәртіптерін 

қамтамасыз ету үшін полицияның 

көмек көрсету бөлімінің сапа және 

жұмыс әдістерін жетілдіру 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

5 Студенттерге спорттық іс-

шараларға белсенді қатысу үшін 

үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

6 Құқық қорғау органдарында және 

мемлекеттік мекемелерде 

біліктілікті арттыру үшін курстарға 

қатысу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

7 Бос орында жәрменкесін түлектер 

үшін ұйымдастыру және қатысуға 

үгіт – насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

8 Студенттер арасында шет тілдерін 

меңгеру және шетелге академиялық 

ұтқырлық бағдарламасы бойынша 

үгіт – насихат жұмыстарын жүргізу  

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

9 Салауатты өмір салтын ұстану 

бойынша студенттер арасында үгіт-

насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

 


