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1 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ 

 Білім беру бағдарламасы аналитикалық, ұйымдастырушылық -технологиялық, 

өндірістік және басқару, жобалау, ғылыми -зерттеу қызметін жүзеге асыруға 

дайындалуға бағытталған. Білім беру бағдарламасы ұлттық білім беру 

бағдарламаларының халықаралық танылуын қамтамасыз етуге, білім алушылар мен 

білім беру ұйымдарының педагогикалық қызметкерлерінің академиялық ұтқырлығы 

үшін жағдай жасауға, сондай -ақ білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 6В04203 

«Құқықтану» бағыты бойынша білім беру бағдарламасы 6 -біліктілік деңгейіне 

(бакалавр, практикалық тәжірибе) құқық саласындағы кәсіби стандарттардың еңбек 

функцияларын талдау негізінде әзірленді. Әзірленген 6В04203 «Құқықтану» білім беру 

бағдарламасы мүдделі тұлғалардың (студенттердің, жұмыс берушілердің, мемлекеттің) 

сұраныстарына және сыртқы біліктілік талаптарына сәйкес келеді. Бұл 6В04203 

«Құқықтану» бағыты бойынша білім беру бағдарламасы оқыту мазмұнын анықтайтын 

негізгі нормативтік құжаттар негізінде әзірленген: 

 1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы No 636 

Жарлығымен бекітілген 2025 жылға дейінгі Қазақстан Республикасының стратегиялық 

даму жоспары;  

2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы No 1080 қаулысымен 

бекітілген жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2017 жылғы 15 

тамыздағы редакцияда). Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа өзгеріс енгізілді - 

ҚР Үкіметінің 13.05.2016 No 292 қаулысымен;  

3. Ұлттық біліктілік шеңбері. Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік -еңбек 

қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссиясы 2016 жылғы 16 

наурыздағы хаттамамен бекітілген;  

4. Басшылар, мамандар және басқа қызметкерлер лауазымдарының біліктілік 

анықтамалығы (КҚ). Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы No 201 бұйрығымен 2013 жылғы 17 сәуірдегі 

өзгерістер мен толықтырулармен бекітілген;  

5. ҚР «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі No 319-IIIЗ ҚР Заңы; 

 6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 20.04.2011 ж. 

Бұйрығымен бекітілген кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру ережесі. # 152;  

7. «Өңірлік даму ғылыми -зерттеу институты» ММ әзірлеген «Электрондық 

коммерция саласында қызмет көрсету» кәсіби стандарты. 2019 жылғы 27 

желтоқсандағы No 266 бұйрығы  

Бағдарлама экономиканың инновациялық және ғылымды қажет ететін секторлары 

үшін жоғары мотивацияланған кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін академиялық 

еркіндік пен білім беру мекемелерінің өкілеттілік шекарасын кеңейте отырып, 

демократиялық білім беруді басқару принциптерін енгізуге арналған.  

1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

Басты мақсат: дамыған тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған білім беруді жүзеге 

асыру, оқу үдерісіне және оқытуға инновациялық оқыту технологияларын енгізу арқылы 

жоғары білімді мамандардың сапасына қойылатын заманауи талаптарға сай практикалық 

дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау. 

Заңгер  мамандарын. Өзінің теориялық және практикалық білімінің арқасында 

мемлекеттің, жеке және заңды тұлғалардың заңды салада туындайтын заңды құқықтары 

мен мүдделерінің сақталуын қорғау мен кепілдіктерді дербес және жауапкершілікпен 

қамтамасыз ете алатын білікті маманды даярлау және бітіру. 

 

 



Білім беру бағдарламасының міндеттері:  

1. Жиналған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта қарау қабілетін қалыптастыру, қажет 

болған жағдайда олардың кәсіби қызметінің профилін өзгерту, кәсіби қызметпен 

айналысуға жоғары мотивацияға ие бола отырып, болашақ мамандығының әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну.  

2. Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлауда әр түрлі талаптар арасында 

ымыраға келу қабілетін қалыптастыру және құқық саласында оңтайлы шешімдер 

қабылдау; ойлау мәдениетіне ие болу .  

3. Ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған жету жолын 

таңдау қабілетін қалыптастыру.  

4. Бітірушілердің дайындығын қалыптастыруға көмектесу: әлеуметтік, 

экономикалық, кәсіби рөлдердің өзгеруіне, географиялық және әлеуметтік ұтқырлыққа 

қойылатын талаптарды әзірлеу. 

3. «ҚҰҚЫҚ ҚҰҚЫҚ» БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ. 

 3.1. Негізгі ақпарат 

№ Өріс атауы Ескерту 

1 Білім беру саласының коды 

мен классификациясы 

6В04 Бизнес, басқару  және құқық 

2 Оқыту бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

6В041 Бизнес, басқару  және құқық 

3 Білім беру 

бағдарламаларының тобы 

B044 Құқық  

4 Білім беру бағдарламасының 

атауы 

Құқықтану 

5 Білім беру бағдарламасы 

қысқаша сипаттамасы 

Білім беру бағдарламасы аналитикалық, 

ұйымдастырушылық -технологиялық, өндірістік және 

басқару, жобалау, ғылыми -зерттеу қызметін жүзеге 

асыруға дайындалуға бағытталған. Білім беру 

бағдарламасы ұлттық білім беру бағдарламаларының 

халықаралық танылуын қамтамасыз етуге, білім 

алушылар мен білім беру ұйымдарының 

педагогикалық қызметкерлерінің академиялық 

ұтқырлығы үшін жағдай жасауға, сондай -ақ білім 

сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

6  ОП ОЖ мақсаты Басты мақсат: дамыған тұлғаны тәрбиелеуге 

бағытталған білім беруді жүзеге асыру, оқу үдерісіне 

және оқытуға инновациялық оқыту технологияларын 

енгізу арқылы жоғары білімді мамандардың сапасына 

қойылатын заманауи талаптарға сай практикалық 

дағдылары мен көшбасшылық қасиеттері бар 

бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау. заң 

мамандары. Өзінің теориялық және практикалық 

білімінің арқасында мемлекеттің, жеке және заңды 

тұлғалардың заңды салада туындайтын заңды 

құқықтары мен мүдделерінің сақталуын қорғау мен 

кепілдіктерді дербес және жауапкершілікпен 

қамтамасыз ете алатын білікті маманды даярлау және 

бітіру. 

 

7 Деңгей  МСКО 6 

8 Деңгей  НРК 6 



9 Деңгей ОРК 6 

10 Білім беру бағдарламасының құзыреттерінің тізімі: МК1: Кәсіби қызметінде 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарға назар аудара білу; Қазақстанның құқықтық 

жүйесі мен заңнамасының негіздері. МК2: Этикалық және рухани құндылықтар 

туралы түсінікке ие болу; тұлғаның социологиялық тәсілдері, әлеуметтік мінез -

құлықты реттеудің негізгі заңдылықтары мен формалары туралы; билік пен саяси 

өмірдің мәні, саяси қатынастар мен процестер туралы, қоғам мен әр түрлі әлеуметтік 

топтардың өміріндегі саяси жүйелердің рөлі туралы; адамдардың мінез-құлқындағы, 

қарым-қатынасындағы және іс-әрекетіндегі, тұлғаның қалыптасуы мен дамуындағы 

сана мен өзін-өзі танудың рөлі туралы. GC3: мінез -құлықтың этикалық және 

құқықтық нормаларына ие болу; практикалық білім жүйесі  және психофизикалық 

қабілеттер мен қасиеттерді алуды, дамытуды, жетілдіруді және белсендіруді, 

денсаулықты алуды, сақтауды және нығайтуды, ұжымда жұмыс істей алуды, өз 

көзқарасын дұрыс қорғай алатын, жаңа шешімдерді ұсынатын дағдылар. GC4: 

өнердің рөлін түсіну, эстетикалық даму мен өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу, тарихи 

мұралар мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты қарау, әлеуметтік және 

мәдени айырмашылықтарға төзу, мәдениет пен өркениеттің алуан түрлілігін түсіну 

қабілеті мен дайындығы. әр түрлі ойлау логикасын практикалық талдауға, көпшілік 

алдында сөйлеуге, пікірталасқа, пікірталас пен полемикаға дайындық. GC5: Тарихи 

процестің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи процестегі орнын, 

қоғамның саяси ұйымын түсіну, саяси оқиғалар мен тенденцияларды талдау және 

саяси өмірге жауапкершілікпен қатысу қабілеті мен дайындығы. GC6: Әр түрлі ойлау 

логикасын практикалық талдауға, көпшілік алдында сөйлеуге, пікірталасқа, 

пікірталас пен полемикаға қабілеттілік пен дайындық. МК7: Қоғамда қабылданған 

моральдық -құқықтық нормаларды ескере отырып, қоғамдық өмірдің әр түрлі 

саласында өз қызметін жүзеге асыруға қабілеттілік пен дайындық. GC8: Әр түрлі 

әлеуметтік жағдайларда адекватты бағдарлай білу; тарихи өткенмен құндылық 

қатынасқа байланысты мәселелер бойынша өз ұстанымын білдіру және дәлелдеу; 

ымыраға келу, өз пікіріңізді топтың пікірімен салыстыру. GC9: Дүниетанымы кең 

және ойлау мәдениеті жоғары жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін 

негізгі білімге ие болу. Стандартты емес жағдайда және әр түрлі пікір жағдайында 

ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді таба білу және олар үшін 

жауапкершілікті қабылдауға дайын болу. GC10: Мемлекеттік тілде және этносаралық 

қарым -қатынас тілінде жазбаша және ауызша сөйлесу мүмкіндігі; логикалық дұрыс, 

дәлелді және ауызша және жазбаша сөйлеуді нақты құра білу; шет тілдерінің бірін 

қолдануға дайындық BC1: Зерттеу аймағындағы озық білімге сүйене отырып, зерттеу 

аймағындағы білім мен түсінікті көрсету; BK2. Білімдер мен түсініктерді кәсіби 

деңгейде қолдану, аргументтер құрастыру және зерттелетін аймақтың мәселелерін 

шешу; BK3. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пікірлерге негізделген пайымдаулар 

жасау үшін ақпаратты жинау және түсіндіру; BK4. Теориялық және практикалық 

білімдерді оқу аймағындағы оқу, практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

қолдану; BK5. Зерттелетін аймақта қосымша білім беруді өз бетімен жалғастыру 

үшін қажетті оқу дағдылары; BK6. Ғылыми зерттеу мен академиялық жазу әдістерін 

білу және оларды оқу саласында қолдану; BK7. Фактілер, құбылыстар, теориялар мен 

олардың арасындағы күрделі байланыстар туралы білімді және түсінікті зерттелетін 

аймақта қолдану; BK8. Академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну BC9: Топта жұмыс жасай білу, әлеуметтік, этникалық, 

конфессиялық және мәдени айырмашылықтарға төзімділікпен қарау, келіссөздер 

жүргізу, пікірталастар және басқа қарым -қатынас түрлері; BC10: сандық бизнес пен 

электронды коммерцияның құқықтық нормаларын қоса, қызметтің әр түрлі 

салаларында қолдану үшін құқықтық білім негіздерін қолдану мүмкіндігі; BC11: 

Кәсіпорын мазмұны мен АТ қызметтері мен интернет -ресурстарды дамытуға қатысу 



мүмкіндігі; BC12: құқық қорғау мен құқық қорғау қызметінде мемлекет пен құқық 

негіздері туралы теориялық білімді қолдану; BC13: құқық қорғау органдарының 

өзара әрекетіне негізделген құқықтық мәселелерді шешу процесінде заңдылықты 

қолдану; BC14: өнеркәсіптік және жалпы құқық салаларындағы іргелі білімге 

негізделген ғылыми -зерттеу қызметін негізге алу; BC15: Ұйымның ақпараттық 

қауіпсіздігін бағалау мүмкіндігі және ақпараттық қауіпсіздік саясатын әзірлеу 

процесіне және ұйымға қатысуға дайындығы. BC16: Қазіргі ақпараттық 

технологияларды, компьютерлік технологияларды, мәліметтер базасы мен 

қолданбалы пакеттерді қолдана отырып, экономикалық мәліметтерді болжау 

мүмкіндігі. BC 17: Зерттеу әдістері мен әдістемесін қолдана отырып зерттеу жүргізе 

білу; зерттеулер мен ғылыми-өндірістік мәселелерді шешуге. BC18: Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сотының заңнамалық актілеріне, нормативтік қаулыларына 

тәуелсіз талдау; BC19: жаһандық құқықтық проблемалар бойынша талдау жасау 

және пайымдау қабілеті және әлемдік құқықтық стандарттар деп танылатын ұлттық 

құқық жүйесіндегі рецепттерді енгізуге ақылға қонымды көзқарас. BC20: 

коммуникациялық технологияларға ие болу, сот шешендік дағдылары, қарым -

қатынас стратегиясы; BC21: Құқықтық халықаралық ынтымақтастыққа төзімділік 

пен қабілеттілік; BC22: Іскерлік мансапта АКТ -ның негізгі дағдыларын қолдану 

мүмкіндігі. BC23: Кемшіліктерді анықтау үшін статикалық тестілеу жүргізе білу 

және тесттік жағдайларды жазу үшін тестілеуді дамытудың әр түрлі әдістерін 

қолдану. BK24: инновациялық заңгерлік тәжірибені зерделеу және қолдана білу, 

заңды қызметке жоғары мотивация, өзін-өзі тәрбиелеуге және өзін-өзі жүзеге асыруға 

ұмтылу; BC25: негізгі құқықтық түсініктерді, құқықтың даму тенденциялары мен 

процестерін, категориялары мен институттарын білу; BC26: Ақпаратты басқарудың 

корпоративтік жүйелерін жасай білу. BC27: құқықтық жүйелердің қалыптасуы, 

қалыптасуы мен дамуының кезеңдері мен фазаларын, мемлекет пен құқықтың тарихи 

типтерін білу; BC28: ұлттық құқық жүйесінің әлемдік құқықтық кеңістіктегі орнын, 

рөлі мен маңызын түсіну; BC29: ұлттық құқықтық жүйені және оның салаларын 

реформалау мен жаңғыртудың мәнін, мақсаттары мен міндеттерін білу; BC30: 

отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің пайда болуы туралы негізгі ғылыми 

теориялардың мәнін білу; BC31: құқықтық құбылыстың құқықтық құбылысқа айналу 

процестерінің мәнін түсіну BC32: шет мемлекеттердің мемлекеттік және құқықтық 

құрылыс тәжірибесін қоса алғанда, құқық пен мемлекеттің мақсатының теориялық 

және негізгі негіздерін меңгеру. Тиісті заңнамада қамтылған әкімшілік және 

қылмыстық ережелерді кейіннен ассимиляциялау практикада қолдану. BC33: 

құқықтық құжаттарды (келісімшарттар, келісімдер, келісімшарттар және т.б.) 

құрастыру дағдыларын меңгеру, сонымен қатар кейінгі қолдау, оның ішінде шағын 

және орта бизнес. BK34: Қазақстан Республикасының қаржы-банк қызметінің 

негіздерін, мемлекеттің фискалдық саясатын меңгеру (ҚР ҰБ, Үкімет, екінші 

деңгейлі банктер). Тәжірибеде одан әрі қолдану мақсатында процессуалдық 

заңнаманы (азаматтық, қылмыстық) ассимиляциялау BC35: азаматтық құқықтың 

негіздері мен ерекшеліктерін меңгеру (міндеттемелер құқығы, зияткерлік меншік, 

корпоративтік құқық, еңбек құқығы және т.б.) BC36: заңды менеджмент, маркетинг, 

сот ісін және медиацияны модельдеу негіздерін меңгеру. BC37: азаматтық құқықтың 

негіздері мен ерекшеліктерін меңгеру (міндеттемелер құқығы, зияткерлік меншік, 

корпоративтік құқық, еңбек құқығы және т.б.) BK38: экономикалық стандарттарды 

білу мен білу, экономикалық талдауды, кәсіпкерлік субъектілерінің есебі мен аудитін 

білу. BC39: Ұйымның экономикалық қызметін жоспарлауға дайындық BK40: 

салықтық, кедендік, сараптамалық және бағалау қызметінің негіздерін меңгеру. PC1. 

Ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін бағалау мүмкіндігі; ұйымның ақпараттық 

қауіпсіздік саясатын әзірлеуге қатысуға дайын болуы PC2. Нормативтік құқықтық 

актілерді әзірлеуге қатысу мүмкіндігі; құқықтық сауаттылыққа, құқықтық ойлауға 



және құқықтық мәдениетке негізделген кәсіби қызметті жүзеге асыру; басқа құқық 

субъектілерінің заңдылықты сақтауын қамтамасыз ету; Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қатаң сәйкес шешімдер қабылдайды және заңды әрекеттер жасайды. 

PC4. басқа құқық субъектілерінің заңдылықты сақтауын қамтамасыз ету; Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қатаң сәйкес шешімдер қабылдайды және заңды 

әрекеттер жасайды. PC5. АБО -ны кәсіби қызметте қолдану мүмкіндігіне ие болу; 

PC6. заңды фактілер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс сәйкестендіру; құқық 

субъектілерінің мүдделерін заңды түрде сауатты түрде білдіреді және қорғайды; PC7. 

жеке адамның абыройы мен қадір -қасиетін құрметтеуге, адам мен азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарын сақтауға және қорғауға; PC8. Заңды құжаттарды 

дайындау дағдысына ие болу; құқықтық кеңес беру, құжаттарды құқықтық сараптау; 

кәсіби қызмететі. КҚ9: Заңды қатаң сақтай отырып, кәсіпкерлік саласындағы заңды 

шешімдер қабылдау және басқа заңды әрекеттерді орындау КҚ10: қарым -қатынас 

дағдыларын қалыптастыру мен дамыту, болашақ құқық саласындағы мамандардың 

риторикалық сауаттылығына қол жеткізу.еттің нәтижесін дұрыс және толық көрсетуі. 

PC3. 

 

11 Білім беру бағдарламасының оқу нәтижелері: PO1. Қазақстан Республикасының 

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының мәнін оның ең маңызды үш компоненті 

(этноқалыптастырушы, азаматтық, ұлттық) тұрғысынан білу, мәдениеттің жоғары 

деңгейіне ие болу, сендіру қабілеті. , тарихи және әлеуметтік -гуманитарлық 

тақырыптар бойынша пікірталас кезінде өз ұстанымын дәлелдеу, тиімді қарым -

қатынас жасай білу, мәдениеттің негізгі құндылықтары мен Қазақстанның 

мәдениетінің өркениеттегі орны туралы білу, адамгершілік құндылықтарды жүзеге 

асыру. күнделікті практикада сана мен адамгершілік нормаларын ұстану, моральдық 

-құқықтық мәдениет деңгейін жоғарылату бойынша жұмыс жасай білу, сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу үшін рухани -адамгершілік тетіктерін қолдана білу. PO2. 

Ақпараттық менеджмент саласындағы білімі бар, ақпараттық бақылауды жүргізу 

дағдылары мен дағдылары, бағдарламалық қамтамасыз ету модульдерін жөндеу 

жүйесін құру, бағдарламалық қамтамасыз ету модульдерін қолдану бойынша 

нұсқаулықтар әзірлеу, алынған нәтижелерді түсіндіру, өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі 

бақылауға ұмтылу. әділдік пен объективтілік. PO3. Біздің қоғамның жағдайы мен 

құқықтық құрылымын білу; барлық деңгейдегі мемлекеттік органдар жүйесін, сот 

жүйесін түсіну; прокуратура органдары; адвокатура жүйелері; олардың құқықтары 

мен функциялары. PO4. Мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың 

қызметінде Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету. PO5. 

Заңды түрде дұрыс фактілер мен жағдайлар PO6. Құқықтық құжаттарды әзірлеу, 

нормативтік құқықтық актілерге құқықтық сараптама жүргізу, білікті заңдық пікірлер 

мен кеңестер беру PO7. Заңға қатаң сәйкес заңды шешімдер қабылдаңыз және басқа 

да заңды әрекеттерді орындаңыз PO8. Құқық бұзушылық фактілерін анықтау және 

анықтау, жауаптылық пен кінәлілерді жазалау шараларын анықтау; бұзылған 

құқықтарды қалпына келтіру үшін қажетті шараларды қабылдауға PO9. Кәсіби 

біліктілігін жүйелі түрде жоғарылату, заңнаманы және оны қолдану практикасын 

зерделеу, арнайы әдебиеттерде шарлау PO10. Кәсіби қызметтің тиісті салаларында 

құқықтық нормаларды жүзеге асыру үшін маңызды болып табылатын нормативтік 

және нақты ақпаратты жинау; құқықтық ақпараттық жүйелер мен интернетті қолдана 

білу PO11. Азаматтық, еңбек, қаржылық, жер, процессуалдық және басқа да 

құқықтық қатынастар саласындағы теориялық және практикалық сипаттағы 

құқықтық мәселелерді талдай және шеше білу. PO12. Тұлғааралық, мәдениетаралық 

және өндірістік (кәсіби) қарым -қатынас мәселелерін шешу үшін шет тілінде ауызша 

және жазбаша түрде қарым -қатынасқа түсіңіз. 
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6 

РО

7 

РО

8 

РО

9 

РО1

0 

РО1

1 

РО1

2 

1 ОК1 +            

2 ОК2 +            

3 ОК3 +            

4 ОК4 +            

5 ОК5    +   +      

6 ОК6  +   +        

7 ОК7  +   +        

8 ОК8  +   +        

9 ОК9  + + +         

1

0 

ОК10  +   +        

1

1 

БК 1  +   +  +      

1

2 

БК2      +   +    

1

3 

БК3  +   +        

1

4 

БК4    +       +  

1

5 

БК5           +  

1

6 

БК6  +   +        

1

7 

БК 7  +   +        

1

8 

БК8   +  +  +      

1

9 

БК9    + +        

2

0 

БК10     +        

2

1 

БК11           +  

2

2 

БК12  +   +        

2

3 

БК23    +  +       



2

4 

БК24  +   +        

2

5 

БК25  +   +        

2

6 

БК26         +    

2

7 

БК17       + +     

2

8 

БК28     + +       

2

9 

БК29           +  

3

0 

БК30           +  

3

1 

БК 31  +   +        

3

2 

БК 32     +    +    

3

3 

БК 33   +  +  +      

3

4 

БК 34  +  +   +      

3

5 

БК 35       + + +    

3

6 

БК 36    +   +  + +   

3

7 

БК 37     +  + +     

3

8 

БК 38  +   +        

3

9 

БК 39   +    +      

4

0 

БК 40     +    + +   

4

1 

ПК1  +   +        

4

2 

ПК2  +       +    

4

3 

ПК3  +       +    

4

4 

ПК4   + +     +    

4

5 

ПК5           +  

4

6 

ПК6  +   + +       

4

7 

ПК7            + 

4

8 

ПК8  +   +        

4 ПК9            + 



 

 

1. Қысқаша кесте 

 

Курс / тоқсан ООД 

ОК 

ООД 

КВ 

БД ВК БД КВ ПД 

ВКили 

КВ 

ДО 

minor 

ИА/ 

Гос 

пр 

Барлығы 

1/1 7 5 3      

½ 12   3    15 

1/3 15       15 

¼ 10  5     15 

2/1 5  5 5    15 

2/2 2  10 3    15 

2/3   10 5    15 

2/4   5 10    15 

3/1    15    15 

3/2    15    15 

3/3   10   5  15 

¾   8  5 5  15 

4/1     10 5  18 

4/2     13 5  18 

4/3       12 12 

4/4       12 12 

Қортынды 51 5 56 56 28 20 24 240 
 

 

 

3.3.Пәндер туралы ақпарат (егер модульдер болса, оларды бөліп көрсету қажет) 

 

  

Пәннің атауы 

 

тоқ

сан 

 

Пәннің қысқаша 

сипаттамасы 

Кр

ед

ит 

сан

ы  

 

Қалы

птасқ

ан 

құзыр

еттілі

ктер 

 

Алғыш

арттар 

 

Постре

квизит

тер 

Жалпы білім беретін пәндердің циклі Университет компоненті (51 cr) 

 Қазіргі 

Қазақстанның 

тарихы 

1 

ку

рс 

2 

кв 

Бұл курс елдің жаңа тарихын 

тарихи жағдайдағы 

оқиғалардың рөлі мен мәнін 

түсінуге үйретуден тұрады. 

  

5 ОК5 Орта 

мектеп

тер 

мен 

коллед

ждерге 

арналғ

ан  

Филос

офия 

9 

5

0 

ПК10            + 



білім, 

бағдар

ламасы 

 Философия 1 

ку

рс 

3 

кв 

Бұл курс философияны 

қоршаған ортамен саналы 

қарым -қатынас орнатуға 

үйретуден тұрады. 

5 ОК1,

ОК2,

ОК3,

ОК4, 

ОК5 

Қазіргі 

қазақст

анның 

тарихы 

Саясат

тану 

 Шет тілі 1к

урс 

4 

кв, 

2к

урс 

1 

кв 

Бұл курс шет тілінде қарым –

қатынас дағдыларын 

қалыптастыруға үйретуден 

тұрады. 

10 ОК10 Орта 

мектеп 

пен 

коллед

ждің 

оқу 

бағдар

ламасы

нда 

белгіле

нген 

білім, 

оның 

ішінде 

шет 

тілінде

гі білім 

мен 

дағдыл

ар 

Ағылш

ын 

тілін 

деңгейі

н 

білуге 

арналғ

ан 

бағдар

ламала

р 

 Қазақ (орыс) тілі 1к

урс

, 

1,2

,3 

кв 

. 

Бұл курс мемлекеттік, орыс 

тілдерінде қарым -қатынас 

дағдыларын қалыптастыруға 

арналған қазақ орыс тілін 

оқытудан тұрады. 

10 ОК10 Орта 

мектеп

тер 

мен 

коллед

ждерге 

арналғ

ан 

бағдар

ламаме

н 

анықта

лған 

білім 

 

 

 Ақпараттық -

коммуникациялық 

технологиялар 

1 

ку

рс,

3 

кв 

Курс АКТ -ның әр түрлі 

бағыттары бойынша шолуды 

ұсынады, бұл студенттерге 

өз бетінше оқу мен ғылыми -

практикалық жұмыстарында 

заманауи АКТ -ны қолдану 

туралы негізгі білім алуға 

мүмкіндік береді. басқа 

мақсаттар. 

5 БК10,

БК14,

БК20,

БК28 

Орта 

мектеп

тер 

мен 

коллед

ждер 

анықта

лған 

білім 

IT-

консал

ьтингі 



бағдар

ламасы  

 Психология 2к

урс

,1 

кв 

Әр түрлі 

конференциялармен, негізгі 

ұғымдар, 

заңнамаландырулармен 

несиелік өтемақы 

4 ОК3,

ОК4, 

ОК8 

Орта 

мектеп

тер 

мен 

коллед

ждер 

бағдар

ламасы 

анықта

лған 

білім 

бағдар

ламасы  

 

Культурология Курс мәдениеттану туралы 

қажетті білім 

қалыптастырады, халықтар 

мәдениеттерінің өзіндік 

ерекшелігін түсінеді 

  

Әлеуметтану және 

саясаттану 

 

 

1к

урс

, 

4кв 

Курс студентерге қоғамға 

білім береді, саясат пен 

әлеуметтану әсерінің 

арақатынасы туралы түсінік 

береді; 

4 ОК2 Курс 

студен

ттерге 

қоғамн

ың 

саяси 

саласы, 

саясат 

пен 

менед

жментт

ің 

қатына

сы 

және 

өзара 

әсері 

туралы 

білім 

береді 

 

 Дене шынықтыру 1 

ку

рс, 

1,2

,3,

4 

кв 

Курс студенттердің дене 

тәрбиесінің негізгі 

міндеттерін шешуді 

қамтамасыз етеді, ол 

міндетті түрде бақылау-

жаттығуларды жеткізуге 

дайындалуда 

8 ОК3 Орта 

мектеп

тер 

мен 

коллед

ждерді

ң 

анықта

лған 

білім 

бағдар

ламасы 

 

 Барлығы   51    

Таңдау компоненті  (5 кр) 

 Мәнгілік ел 

 

 

1к

урс

,1к

Мәңгіл ел» пәні - бұл ұлттық 

өзін-өзі сана, ұлттық рух, 

зияткерлік әлеует, ұлттық 

5 ОК1 

ОК3 

ОК4 

Жалпы 

білім 

беретін 

Филос

офия, 

психол

https://massaget.kz/blogs/9138/
https://massaget.kz/blogs/9138/
https://massaget.kz/blogs/9138/
https://massaget.kz/blogs/9138/


 

 

 

 

в рух, зияткерлік әлеует пен 

жаңа қазақстандық 

патриотизмді 

қалыптастыруға бағытталған 

жаңа құбылыс және болашақ 

мамандардың жаңа 

әлеуметтік-мәдени 

жағдайлары талап еткен 

жаңа қазақстандық 

патриотизм Қазақстан 

Республикасының. 

ОК5 мектеп

тер 

мен 

коллед

ждерге 

арналғ

ан 

білім 

бағдар

ламасы 

анықта

лған 

огия 

 Дінтану  

Курстың қысқаша 

сипаттамасы: Дінтануды 

зерттеу адамзаттың бай 

мәдени мұрасына түсіну 

болып табылады. Адамның 

ғаламдық, философиялық 

және діни суретіне, адам 

өмірінің мақсаты мен 

мағынасы туралы, адам 

өмірінің мақсаты мен 

мағынасы туралы, олардың 

ХХІ ғасырдағы жұмысының 

әртүрлілігі мен олардың 

жұмыс істеу 

ерекшеліктерінің 

ерекшеліктері болып 

табылады. Бұл өз кезегінде 

қоғамның тұрақты 

дамуындағы маңызды 

фактор болып табылады. 

 

 Всего    5    

 Барлық кредиттер   5    

Негізгі пәндер циклі Университет компоненті (56 кр) 

 Мемлекет және 

құқық теориясы 

1к

урс

, 

1кв 

Мемлекет және құқық 

теориясы құқықтық 

ғылымдар мен пәндер 

жүйесінде ерекше орын 

алады. Оларға қатысты ол 

елеулі жалпы теориялық 

және әдістемелік 

функцияларды орындай 

отырып, белгілі бір тірек 

нүктесі қызметін атқарады. 

Мемлекеттік және құқықтық 

дамудың заңдылықтары мен 

тенденцияларының сипаты 

әдетте белгілі бір заң 

ғылымдары мен пәндерінің 

өкілдеріне «олардың» 

5 БК1, 

БК3,Б

К5,Б

К9 

Мекте

п 

бағдал

амасы 

«құқық

» 

Заңгер

дің 

кәсіби 

этикас

ы 

 



құбылыстарын зерттеуде 

жаңа қырлар мен қырларды 

ашуға мүмкіндік береді 

немесе оларға жақындауға 

мүмкіндік береді. оларды 

жаңаша түсіндіру мен 

талдау. Сонымен қатар, 

нақты заң ғылымдары 

өздерінің ғылыми-зерттеу 

қызметінде мемлекет-құқық 

теориясының категориялық-

концептуалды аппаратын 

кеңінен қолданады, ол бүкіл 

мемлекеттік-құқықтық 

саланы қамтиды. 

 Заңгердің кәсіби 

этикасы 

1к

урс

, 

2кв 

 

Адвокаттың кәсіби 

этикасының пәні мен 

ерекшелігі. Құқық қорғау 

органдары қызметкерлерінің 

кәсіби қызметінің 

категориялары. Моральдық. 

Моральдық функциялар. 

Оның құрылымы мен 

элементтері. Сот билігінің 

кәсіби этикасы. Ішкі істер 

органдарының кәсіби 

этикасы. 

4 БК3,Б

К4,Б

К6 

Мемле

кет 

және 

құқық 

теория

сы 

 

Құқық 

қорғау 

органд

ары 

 Оқу-танымдық 

тәжірибе 

1к

урс

,4к

в 

 1 БК 2 

БК 5 

БК8 

БК9 

БК10 

Мемле

кет 

және 

құқық 

теория

сы 

маманд

ыққа 

кіріспе 

Өндірі

стік 

практи

ка 

 Мамандыққа 

кіріспе 

1к

урс

,4к

в 

 «Мамандыққа кіріспе» 

курсы, мемлекеттік тілде 

»кәсіптік құқықтық қызметке 

жалпы сипаттама береді, 

оның объективі қоғамдық 

еңбек бөлінісі процесінде 

қалыптасқан, белгілі бір 

нормаларды сақтай отырып, 

адвокаттардың жеке 

қызметін сипаттайды. кәсіби 

мінез -құлық, құқықтық 

жұмыстың ажырамас 

саласының жай -күйін, атап 

айтқанда адвокатқа жаңа 

қажеттілікті және олар 

3 БК 1 

БК 5 

БК 9 

БК 33 

Мемле

кет 

және 

құқық 

теория

сы 

Консти

туциял

ық 

құқық 



көрсететін қызметтерді 

көрсетеді. 

 Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы 

2к

урс

,1к

в 

 

«Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық құқығы» 

пәнінің зерттеу объектісі - 

конституциялық -құқықтық 

реттеуге жататын қоғамдық 

қатынастар саласы, 

конституциялық -құқықтық 

нормалар, институттар мен 

қатынастар, Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық даму 

тарихы, мемлекеттің 

конституциялық 

құрылысының негіздері, 

жеке тұлғаның құқықтық 

мәртебесі, мемлекеттік және 

жергілікті биліктің құқықтық 

мәртебесі.өзін-өзі басқару, 

сонымен қатар 

республиканың 

конституциялық құқық 

саласы мен ғылымының 

дамуының негізгі 

тенденциялары 

Қазақстанның. 

3 БК1, 

БК3,Б

К5,Б

К9 

БК 32 

Мемле

кет 

және 

құқық 

теория

сы 

Маман

дыққа 

кіріспе 

Әкімші

лік 

құқық 

 Қазақстан 

Республикасының 

Әкімшілік 

құқықығы 

2к

урс

,2к

в 

Қазақстан Республикасының 

әкімшілік құқығы - 

құқықтану мамандығы 

бойынша жоғары оқу 

орындарының студенттері 

оқитын құқықтың іргелі 

(негізгі) саласы. Әкімшілік 

құқықтың өзгермелілігі 

(динамизм) мемлекеттік 

органдарда болып жатқан 

өзгерістермен, сондай -ақ 

қолданыстағы әкімшілік 

заңнамаға жиі толықтырулар 

енгізумен 

сипатталатындықтан, бұл 

студенттерге мемлекеттік 

басқаруды ұйымдастыру мен 

қызмет ету саласындағы 

қатынастарды құқықтық 

реттеуге мүмкіндік береді. . 

 

3 БК 4 

БК 34 

БК 37 

Консти

туциял

ық 

құқық 

Қылмы

стық 

құқық 

  

ҚР Еңбек құқығы 

2к

урс

Еңбек құқығы жетекші 

құқық салаларының бірі 

4 БК1, 

БК3,Б

Консти

туциял

Азамат

тық 



,2к

в 

болып табылады және 

Қазақстанның қазіргі 

құқықтық жүйесінде 

көрнекті орын алады, өйткені 

ол адам қызметінің маңызды 

салаларының бірі - еңбек 

қызметін реттейді. Курстың 

мақсаты - қолданыстағы 

еңбек заңнамасын, сонымен 

қатар ғылымның негізгі 

ережелерін және ҚР еңбек 

құқығының саласын талдау. 

К5,Б

К9 

БК 32 

ық 

құқық 

құқық 

(ерекш

е 

бөлім) 

 Қазақстан 

Республикасының 

Азаматтық 

құқықығы (жалпы 

бөлім) 

2к

урс

,2к

в 

 «Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (Жалпы бөлім)» пәні 

заң оқу орындарында 

оқылатын міндетті оқу 

пәндерінің бірі болып 

табылады. Оның басқа 

академиялық пәндер 

арасындағы іргелі орны 

қазіргі қоғамдағы азаматтық 

заңнаманың 

маңыздылығымен 

байланысты. 

5 БК 4 

БК 34 

БК 37 

Консти

туциял

ық 

құқық 

 

Азамат

тық 

құқық 

(ерекш

е 

бөлім) 

 Республикасының 

Азаматтық 

құқықығы (ерекше  

бөлім) 

2к

урс

,3к

в 

Азаматтық құқықтың ерекше 

бөлімі келісімшарттардан 

туындайтын және 

келісімшарттық емес 

сипаттағы міндеттемелердің 

жекелеген түрлерін 

құқықтық реттеуге арналған. 

5 БК 4 

БК 34 

БК 37 

Консти

туциял

ық 

құқық 

Қазақс

тан 

Респуб

ликасы

ның 

азамат

тық 

құқығы 

(Жалп

ы 

бөлім) 

 

Халық

аралық 

құқық 

 Қылмысты 

саралаудың 

негіздері 

2к

урс

,3к

в 

Пәннің мақсаты - құқық 

қорғау қызметі үшін 

әзірленген тиісті ережелер 

негізінде студенттердің 

қылмыстардың 

квалификациясы бойынша 

білімдері мен қылмыстардың 

квалификациясының 

дағдыларын меңгеру. 

 

5 БК 14 

БК 29 

БК 34 

Әкімші

лік 

құқық 

Қылмы

стық 

құқық 

 Өндірістік 

практика 

2 

ку

Студенттердің өндірістік 

практикасы институт 

5 БК 2 

БК 5 

  



рс,

4кв 

кітапханасынан оқылатын 

пәндердің барлық циклдары 

мен бөлімдері бойынша ҚР 

Білім және ғылым 

министрлігінің талаптарына 

сәйкес қажетті оқу және 

ғылыми-құқықтық 

әдебиеттермен қамтамасыз 

етілген. 

БК8 

БК9 

БК10 

 Рим құқығы 3к

урс

,1к

в 

Римдік жеке құқықтың 

түсінігі мен негізгі белгілері. 

Римдік жеке құқықтың 

қайнар көздері. Құқықтарды 

жүзеге асыру және қорғау. 

Римдік жеке құқықтың 

субъектілері. Римдік отбасы 

құқығы Меншік құқығы. 

Римнің мұрагерлік құқығы. 

Римдік жеке құқықтағы 

міндеттемелер мен шарттар 

туралы ілім. 

5 БК 28 

БК 30 

БК 32 

Құқық

тық 

саяси 

ілімдер 

тарихы 

Шетел 

мемлек

еттерін

ің 

мемлек

ет 

және 

құқық 

тарихы 

 Мұсылман құқығы 3к

урс

,1к

в 

Мұсылман құқығы - әлемдік 

құқықтық мәдениеттің бір 

бөлігі болып табылатын 

біздің заманымыздың дербес 

құқықтық жүйелерінің бірі. 

5 БК 28 

БК 30 

БК 32 

Құқық

тық 

саяси 

ілімдер 

тарихы 

Шетел 

мемлек

еттерін

ің 

мемлек

ет 

және 

құқық 

тарихы 

 Сот медицинасы 4к

урс

,1к

в 

 «Сот медицинасы» пәні - 

заңгер даярлаудағы 

маманданудың маңызды 

пәндерінің бірі. 

3 БК 18 

БК 19 

ҚР 

қылмы

стық 

құқығы 

Жедел-

іздесті

ру 

қызмет

і 

        

 Барлығы   56    

Негізгі пәндер циклы таңдау компоненті (56кр) 

 Робототехника 3 

ку

рс,

1кв 

Білім беру робототехникасы 

- бұл жүйелік ойлауға, 

информатика, математика, 

физика, сызба, технология, 

жаратылыстану 

ғылымдарының ғылыми -

техникалық 

шығармашылықпен 

интеграциялануына берік 

негіз қалайтын құрал. 

Робототехника сабағы 

болашаққа жақсы негіз 

береді, балалардың ғылыми -

техникалық 

5 БК 11 

БК 15 

БК 16 

Ақпара

т және 

байлан

ыс 

Технол

огияла

р 

 



шығармашылыққа 

қызығушылығын оятады. 

 Инжиниринг Роботтандырылған жүйені 

прогрессивті, визуалды және 

сонымен қатар практикалық 

пайдалы бөлім ретінде 

модельдеу - робототехника, 

ол озық жетістіктерін 

біріктірді. Бұл ретте 

роботтандырылған 

жүйелердің құрылысы мен 

жұмысының негізін 

қалайтын іргелі теориялық 

ережелер қарастырылады, 

қажет болған жағдайда 

компьютерлік технологияны 

қолдана отырып, 

қосымшалармен 

экономикалық мәселелерді 

модельдеуге, талдауға және 

шешуге көмектесетін 

математикалық аппаратты 

әзірлеу; 

 3D моделдеу 

 IT-консальтинг Пәнді оқып -үйренудің 

мақсаты: студенттердің IT -

консалтинг туралы кәсіби 

және интеллектуалдық 

қызметтің бір түрі ретінде 

жүйелі түсінігін 

қалыптастыру 

 

 Интернет 

технологиялары 

 

Интернет -технологиялар - 

Интернеттің компьютерлік 

желісінде әр түрлі 

ақпараттық ресурстарды 

құру мен қолдау 

технологиялары: сайттар, 

блогтар, форумдар, чат 

бөлмелері, электронды 

кітапханалар мен 

энциклопедиялар. 

 

    

 Қазіргі 

компьютерлік 

технология 

Қазіргі компьютерлік 

технология - бұл ақпаратты 

сақтауға, беруге, өңдеуге, 

қорғауға және қайта 

шығаруға жауап беретін 

технологиялардың жалпы 

атауы. Өндірістің, 

ғылымның, мәдениеттің, 

спорт пен экономиканың 

қазіргі заманғы салаларын 



елестету мүмкін емес, онда 

компьютерлер 

қолданылмайтын еді. 

Компьютерлер адамдарға 

жұмыста, ойында, білімде 

және зерттеуде көмектеседі. 

Компьютерлік 

технологиялар - ХХІ 

ғасырдағы ғылымның озық 

шыңы. 

 IT Басқару Қазіргі компьютерлік 

технологиялар мен 

жүйелердің негізгі 

түсініктері. Қазіргі 

компьютерлік 

технологиялардың 

техникалық құралдары. 

Компьютерлік желілер. 

Қазіргі компьютерлік 

технологиялардың 

бағдарламалық қамтамасыз 

етілуі. Бағдарламалық 

өнімдерді құру әдістемесі. 

Жүйелерді компьютерлік 

модельдеудің негіздері. 

 

 Қазіргі заманғы IT 

бағдарламалары 

 Құқықтық саяси 

ілімдер тарихы 

  

Саяси және құқықтық 

ілімдер тарихы - бұл 

студенттердің негізгі жалпы 

мәдени құзыреттіліктерді 

меңгеруін қамтамасыз етуге, 

сондай -ақ олардың негізін 

қалауға, олардың белгілі бір 

кәсіби құқықтық 

құзыреттіліктерді табысты 

меңгеруіне алғышарттар 

қалыптастыруға арналған 

академиялық пән. 

5 БК 27 

БК 28 

БК 32 

Мемле

кет 

және 

құқық 

теория

сы 

Рим 

құқығы 

 Мемлекет және 

құқық тарихы 

 Қазақстан Республикасының 

мемлекет және құқық тарихы 

ғылымы ежелгі дәуірден 

бүгінгі күнге дейін ел 

аумағында мемлекет пен 

құқықтың пайда болуы, 

қалыптасуы мен дамуы 

процесін зерттеуге 

бағытталған. 

 Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

 

 

 

 

Оқу пәні демократиялық 

құқықтық мемлекеттің 

қажеттіліктеріне сәйкес 

дамып келе жатқан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2к

урс

, 

3,4 

кв 

қылмыстық құқық 

ғылымының теориялық 

ережелерін ғана емес, 

сонымен қатар қылмыстық 

заңнаманы және оны қолдану 

практикасын зерттеуді 

қамтиды. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

БК 14 

БК 29 

БК 34 

 

 

 

 

Әкімші

лік 

құқық 

 

 

 

Қылмы

стық 

атқару 

құқығы 

 Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Ерекше  бөлім) 

Құқықтық реттеу пәні мен 

әдісі қылмыстық құқықты 

басқа салалардан ажыратады. 

Бірақ оның әрекет ету аясы 

басқа құқық салаларымен 

тығыз байланысты 

(әкімшілік, қылмыстық іс 

жүргізу, қылмыстық атқару 

құқығымен). 

 Экономикалық 

қылмыстарды 

саралау мәселелері 

4к

урс

,2к

в 

Экономикалық қылмыстар - 

бұл кәсіпкерлік және басқа 

да экономикалық қызмет 

саласында шаруашылық 

жүргізуші субъектілер 

жасаған әлеуметтік қауіпті 

әрекеттерді қамтитын 

ұжымдық түсінік 

5 БК 14 

БК 29 

БК 34 

Қылмы

стық 

құқық 

Эконо

микал

ық 

қылмы

стар 

 Сот жүйесі 3к

урс

,2к

в 

 «Сот жүйесі» пәні басқа да 

заң пәндерін білу үшін қажет 

болатын ақпараттардың 

ассимиляциясын қамтамасыз 

етуге бағытталған және 

құқық қорғау қызметінің 

барлық саласында заңгер-

практиктің кәсіби қызметін 

табысты жүзеге асырады. 

 

5 БК 18 

БК 19 

Қылмы

стық 

құқық 

Заңгер

дің 

кәсіби 

этикас

ы 

Сот 

медици

насы 

Заңды 

психиа

трия 

 Заңгердің 

ораторлық өнері 

 «Заңгердің  шешендік өнері» 

пәні заң мамандығы 

бойынша бакалавр 

дәрежесінде ПҚҰ құрамына 

кіретін келесі заң пәндерін 

зерттеу нәтижелеріне 

негізделген: «Мемлекет және 

құқық теориясы», «Отандық 

мемлекет пен құқық 

тарихы». , «Шетел 

мемлекеттерінің мемлекеті 

мен құқығы тарихы», және 

қазіргі заманғы біліктілік 

талаптарына да, 

интеллектуалдық, жалпы 

мәдени -гуманитарлық 

дайындық талаптарына 

жауап беретін болашақ заң 



ғылымдарының шеберлерін 

дайындауды қамтамасыз 

етуге арналған. 

 Мемлекеттік 

қызметшілердің 

этикасы 

Пән ауыспалы бөлімге 

жатады. Курсты оқу үшін 

сізде гуманитарлық, 

әлеуметтік және 

экономикалық цикл пәндерін 

оқу барысында алынған 

білім болуы керек: «Тарих», 

«Философия», 

«Әлеуметтану», 

«Мәдениеттану», 

«Саясаттану», «Этика» 

іскерлік қатынастар ». Пән 

«Кеден органдарындағы 

персоналды басқару» кәсіби 

циклінің пәндері үшін 

алдыңғы болып табылады, 

«Кедендік әкімшілендіру» 

модулі (негізгі бөлім). 

 

 Сыни тұрғыдан 

ойлау 

 «Сын тұрғысынан ойлау» 

курсын оқу сын тұрғысынан 

ойлау дағдыларын, 

шешімдер қабылдау 

техникасын, тиімді 

шешендік сөйлеуді дайындау 

мен өткізу әдістерін белсенді 

дамытуды қарастырады. 

 Қылмыстық атқару 

құқығы 

 Пәннің мақсаты: Қылмыстық 

атқару заңнамасының 

нормаларын қолдану 

дағдысын қалыптастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде 

студент: - қылмыстық -

атқару жүйесі 

қызметкерлерінің құқықтық 

мәртебесін, құзыреті мен 

өкілеттіктерін талдай алады; 

- Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық -атқару 

заңнамасының дамуын, 

реформалардың 

ерекшеліктерін бағалайды. 

1997, 2014 жылдары; -

қылмыстық жазаларды 

немесе қылмыстық-

құқықтық сипаттағы басқа да 

шараларды орындау 

саласындағы кәсіби 

5 БК 29 

БК 34 

ҚР 

Қылмы

стық 

құқық 

Қылмы

стық 

жаза 

теория

сы 



қызметтің стандартты емес 

жағдайларында шешім 

қабылдауға;-қолданыстағы 

қылмыстық-атқару 

заңнамасының нормаларын 

қолдануға; - Пробациялық 

бақылауды жүзеге асыру. 

Пәннің тағайындалуы: Пән: 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасын; 

үкімдерді орындаудың 

жалпы мәселелері және 

қылмыстық -құқықтық 

ықпал етудің басқа 

шаралары; қылмыстық 

жазасын өтеп жатқан 

адамдардың құқықтық 

мәртебесі; үкімдердің және 

қылмыстық заңның басқа да 

шараларын орындау 

саласындағы мемлекеттік 

органдардың құзыреті; 

пробациялық бақылау 

мәселелері. 

 

 Қылмыстық атқару 

жүйесі 

Қылмыстық -атқару жүйесі - 

пенитенциарлық саясатты 

білдірудің және 

шоғырландырудың негізгі 

формасы. 

 Құқықтық 

статистика 

негіздері 

Құқықтық статистиканың 

криминологиялық, 

қылмыстық құқық, 

қылмыстық іс жүргізу, 

криминалистік және 

әкімшілік құқықтық маңызы 

зор. 

 Адвoкатура 3к

урс

,2к

в 

«Адвокаттық қызмет» - 

Қазақстан Республикасының 

білім беру мекемелерінде 

оқылатын пәндердің бірі. Бұл 

пәнді терең білу Қазақстан 

Республикасының құқық 

қорғау және сот және басқа 

да мемлекеттік 

органдарындағы табысты 

кәсіби қызметі үшін қажет. 

5 БК 29 

БК 34 

ҚР 

Қылмы

стық 

құқығы 

Ішкі 

істер 

органд

ары 

 Прокурорлық 

надзор 

«Қазақстан 

Республикасындағы 

прокурорлық қадағалау» пәні 

базалық пәндер циклі 

бойынша элективті курстар 



тізіміне енгізілген. Қазақстан 

Республикасындағы 

прокурорлық қадағалау 

дербес құқық саласы болып 

табылады және біртұтас 

қазақстандық құқық 

жүйесінің ажырамас бөлігі 

болып табылады. Қазақстан 

Республикасындағы 

прокурорлық қадағалау - бұл 

Қазақстан Республикасының 

заң факультеттерінде 

оқылатын арнайы профильді 

пән. 

 Салық және салық 

салу 

3к

урс

,3к

в 

«Салық және салық салу» 

пәнін оқу студенттердің 

Қазақстан Республикасында 

жұмыс істейтін салық 

жүйесінің теориялық және 

әдістемелік негіздері туралы 

білімдерін қалыптастыруға 

және бюджетке төленетін 

салық сомасын есептеу мен 

төлеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған. салық төлеуші. 

5 БК 38 

БК 39 

БК 40 

  

 Тайм менеджмент Тайм менеджмент - бұл 

басқару пәндері саласындағы 

қолданылатын пән. Тайм -

менеджмент - бұл сіздің жеке 

ресурстарыңызды басқару 

ғана емес, сонымен қатар 

жеке өміріңізді басқару. Бұл 

курс уақытты үш деңгейде 

басқаруға арналған - жеке, 

топтық және корпоративтік 

деңгейде. 

 HR менеджмент Курстың қысқаша 

сипаттамасы: Кәсіпкерлік 

негіздерінің теориясы мен 

практикасын зерделеу, 

кәсіпорындар мен 

фирмалардың ұйымдық -

құқықтық формаларын құру 

кезеңдерін зерттеу; 

кәсіпорындар мен 

фирмалардың жұмыс істеу 

механизмін зерттеу; кәсіпкер 

мен іскерлік серіктестер 

арасындағы қарым -

қатынасты құру негіздерін 

оқып үйрену; кәсіпкерлікті 



дамытуды реттеу мен 

қолдаудың мемлекеттік 

механизмдерін анықтау және 

қолдану 

 Бизнесті жоспарлау Бизнес -жоспар өндірістің 

даму мүмкіндіктері, 

тауарларды нарыққа 

жылжыту жолдары, бағалар, 

мүмкін болатын пайдалар, 

кәсіпорынның негізгі 

қаржылық -экономикалық 

нәтижелері туралы 

объективті түсінік береді, 

тәуекел аймақтарын 

анықтайды, оларды 

төмендету жолдарын 

ұсынады. . Бизнес -жоспар 

компанияның қызмет 

саласына, ауқымына, меншік 

құқығына және ұйымдық -

құқықтық нысанына 

қарамастан қолданылады. Ол 

басқа фирмалармен және 

ұйымдармен байланыс 

орнатуға байланысты 

кәсіпорынды басқаруға 

байланысты ішкі міндеттерді 

де, сыртқы міндеттерді де 

шешеді. 

 Кәсіпкерлік құқық Пәннің мақсаты: 

экономикалық нарықтық 

қатынастарды және оларды 

мемлекеттік реттеуді 

көрсететін кешендегі 

құқықтық институттарды 

зерттеу. Азаматтық, 

әкімшілік, қаржылық 

заңнамалар тұтастай 

зерттелмейді, тек кәсіпкерлік 

(экономикалық) қызметке 

және экономикалық 

процестерді мемлекеттік 

басқаруға байланысты 

белгілі бір позициялардан 

зерттеледі. 

    

 Дәлелдемелер 

теориясы 

3к

урс

,3к

в 

Пәннің мақсаты - 

қылмыстық процессуалдық 

дәлелдеудің негізгі 

теориялық және практикалық 

мәселелері туралы 

студенттің білім жүйесін 

қалыптастыру. 

5 БК 13 Қылмы

стық 

құқық 

Сот 

медици

насы 



 Қылмыстық жаза 

теориясы 

Пәннің мақсаты - құқық 

қорғау қызметі үшін 

әзірленген тиісті ережелер 

негізінде студенттердің 

қылмыстық жазаны 

тағайындау теориясы 

бойынша білімдерін 

тереңдету. 

 Қылмыстық іс 

жүргізу 

Курстың мақсаты-

қылмыстық істерді қозғау, 

тергеу, сотта қарау және 

шешу бойынша арнайы 

мемлекеттік органдардың 

қызметі саласындағы 

құқықтық қатынастарды 

терең зерттеу. 

 Заңды психиатрия Құқықтық психиатрия - бұл 

әділдікке қызмет ететін және 

заңдылық пен тәртіпті 

нығайтуға үлес қосатын, 

тергеу мен сотқа 

қылмыскердің, 

жәбірленушінің, куәгердің 

психикалық жағдайының 

ерекшеліктерін анықтауға, 

құқық қабілеттілігін, есі 

дұрыс болуын анықтауға, 

сотталғанды тексеруге 

көмектесетін ғылым. 

психикалық аурудың болуы 

және т. 

 Барлығы    56    

 Барлық кредиттер    11

2 

   

Негізгі пәндер 60 кр 

 Қажетті компонент 37кр 

 Ағылшын тілін 

білу 

бағдарламалары 

(Upper Intermediate, 

Advance, 

Proficiency) 

Ағылшын тілін 

білу 

бағдарламалары 

(Upper Intermediate, 

Advance, 

Proficiency) 

3к

урс

,3,

45

кв 

Курстың қысқаша 

сипаттамасы: ағылшын тілі 

(өзін-өзі атауы-ағылшын, 

ағылшын тілі)-

индоевропалық тілдер 

отбасының герман 

тармағының батыс тобының 

ағылшын-фриз тобының тілі. 

Ағылшын тілі - ең маңызды 

халықаралық тіл, ол 19 

ғасырдағы Британ 

империясының отарлау 

саясатының және 20-21 

ғасырларда АҚШ -тың 

жаһандық ықпалының 

салдары болып табылады. 

10 ОК10 

БК8 

Шет 

тілі  

Ағылш

ын 

тілінде 

сөйлеу

ге және 

жазуға 

машық

тандыр

у 



Ағылшын тілінің 

диалектілері мен 

диалектілерінің айтарлықтай 

әртүрлілігі бар 

 Ағылшын тілінде 

сөйлеуге және 

жазуға 

машықтандыру  

4к

урс

,1к

в 

IELTS, TOEFL и ESL. 

EAP немесе академиялық 

мақсаттағы ағылшын тілі - 

бұл ғылыми мақалалар, 

дипломдар, эсселер, әдеби 

шығармаларға шолу және 

т.б. жазу үшін қолданылатын 

арнайы тілдік стиль. Бірақ 

бұл стиль барлық тілдік 

мектептер мен 

университеттерде 

оқытылмайды. Ақыр 

соңында, лексика мен 

грамматикаға назар 

аударылады, ал жазу кейде 

екінші орында қалады. 

Сондықтан академиялық 

жазуды дамыту - бұл сіздің 

біліміңізді мүлде жаңа 

деңгейге көтеретін ағылшын 

тіліндегі ең жақсы оқыту. 

Академиялық ағылшын тілі 

шетелде оқуды және жұмыс 

істегісі келетіндерге, сондай 

-ақ әйгілі Кембридж IELTS, 

TOEFL және ESL 

емтихандарын 

тапсырғандарға қажет. 

5 ОК10 

БК8 

Ағылш

ын 

тілін 

білу 

бағдар

ламала

ры 

(Upper 

Interme

diate, 

Advanc

ed, 

Proficie

ncy 

Халық

аралық 

станда

ртталға

н 

тілдік 

курста

р 

 Экономикалық 

қылмыстар 

  «Экономикалық 

қылмыстар» пәні 

экономикалық немесе басқа 

экономикалық қызметті 

жүзеге асыру тәртібіне 

нұқсан келтіретін қылмыс 

құрамының элементтерін 

егжей -тегжейлі зерттеуге 

арналған. 

5  Қылмы

стық 

құқық 

 

 Халықаралық 

стандартталған 

тілдік курстар 

4к

урс

,2 

кв 

Студенттерге тестті түсінуге 

және дайындалуға көмектесу 

үшін Дьюктің IELTS 

курстары құрылған. 

Студенттер тестке 

дайындалып жатқанда, 

оқушылар табысқа жету 

үшін және өз мақсаттарына 

жету үшін қажетті 

дағдыларды дамытады. 

5 ОК10 

БК8 

Ағылш

ын 

тілінде 

сөйлеу

ге және 

жазуға 

машық

тандыр

у 

 

 Преддипломная 4к  12    



практика 

Бакалавриат 

практикасы 

урс

,3к

в 

 Барлығы    37    

 Таңдау компоненті 23кр 

 Ішкі істер 

органдары 

3к

урс

,4к

в 

Общая характеристика 

данной модули: обеспечение 

студентов-юристов базовыми 

знаниями о 

правоохранительной 

деятельности 

государственных и 

негосударственных 

учреждений, которые 

призваны ее осуществлять 

Бұл модульдің жалпы 

сипаттамасы: заң 

студенттеріне оны жүзеге 

асыруға арналған 

мемлекеттік және 

мемлекеттік емес 

мекемелердің құқық қорғау 

қызметі туралы негізгі білім 

беру. 

5 БК 12 Қазақс

тан 

Респуб

ликасы

ның 

қылмы

стық 

құқығы

, 

Құқық 

қолдан

у 

Сыбай

лас 

жемқо

рлық 

қылмы

стары 

Сот 

сарапт

амасы 

 Шет 

мемлекеттердің 

құқық қорғау 

органдары 

 «Шет мемлекеттердің құқық 

қорғау органдары» 

академиялық пәні маңызды 

құқықтық пәндердің бірі 

болып табылады, оны 

зерттеу қажет, өйткені бұл 

курс шеңберінде шет 

мемлекеттердің құқық 

қорғау органдарының 

ұйымдастырылуы, қызметі 

мен өкілеттіктері мәселелері 

қарастырылады 

 Мемлекеттік 

қызмет және 

басқару 

4к

урс

,1к

в 

Мемлекеттік басқару 

негіздері мен оны жетілдіру 

бағыттарын білу «Қазақстан 

-2050» стратегиясының 

маңызды басымдықтарының 

бірін іске асыру үшін кәсіби 

менеджерлердің жаңа 

буынын даярлау үшін қажет 

- негізгі функциялармен 

шектелген кәсіби мемлекет 

құру. 

5 БК 24 

БК 35 

 

Заңгер

дің 

кәсіби 

этикас

ы 

шешен

дік 

өнері 

 

 Құқықтық жүйеде 

медиация 

 Курстың мақсаты - дауларды 

шешудің ыңғайлы және 

жылдам әдісін ұсыну, ол 

икемді болуы керек және 

медиация рәсімі кезінде 



қабылданған шешімдердің 

орындалуына кепілдік береді 

және бұл заңды шығындарды 

үнемдеуге мүмкіндік береді. 

 Мемлекеттік 

қызметті 

ұйымдастыру 

4к

урс

,1к

в 

 «Мемлекеттік қызметті 

ұйымдастыру» - бұл 

академиялық пән, оның пәні 

мемлекеттік қызметті 

ұйымдастыру болып 

табылады. 

5 БК 24 

БК 35 

Мемле

кеттік 

қызмет 

және 

басқар

у 

 

 Мемлекеттік және 

жергілікті басқару 

 «Мемлекеттік және 

жергілікті басқару» пәнінің 

білімінің негізгі объектісі - 

әр түрлі басқару 

құрылымдары мен 

процедураларының оң және 

теріс аспектілерін анықтау, 

басқару тиімділігін арттыру 

мәселелерін қарастыру, әр 

түрлі әкімшілік 

институттардың 

қызметіндегі бірегей және 

қажетті қарым -қатынас. 

мемлекеттік және жергілікті 

билік арасындағы 

айырмашылықтар мен 

қатынастар. Басқару 

мәселелерінің дұрыс шешілуі 

қоғамға қажетті басқару 

шығындарының деңгейін 

төмендетеді. 

 Жедел-іздестіру 

қызметі 

 

 

4к

урс

,2к

в 

Жедел-іздестіру қызметі-бұл 

«құзыреті шегінде» жедел-

іздестіру қызметі туралы 

«Қазақстан 

Республикасының Заңында 

уәкілеттік берілген 

мемлекеттік органдардың 

жедел бөлімшелері жария-

жасырын түрде жүзеге 

асыратын қызмет түрі. 

өмірді, денсаулықты, 

құқықтар мен жеке 

бостандықтарды, меншікті 

қорғау, қоғам мен 

мемлекеттің қауіпсіздігін 

қылмыстық қол 

сұғушылықтан қорғау 

жөніндегі қызмет 

8 БК 12 

БК 13 

ҚР 

Қылмы

стық 

құқық 

 

 Экономикалық 

қылмыстар  

 

«Экономика саласындағы 

қылмыстар» пәні Қазақстан 

Республикасында 



шаруашылық немесе басқа 

шаруашылық қызметті 

жүзеге асыру тәртібіне 

нұқсан келтіретін қылмыс 

құрамын егжей -тегжейлі 

зерттеуге арналған. 

 Сыбайлас 

жемқорлық 

қылмыстары 

Қазіргі таңда кәсіби және 

бәсекеге қабілетті мамандар 

дайындайтын жоғары оқу 

орындарында оқу үшін 

ерекше маңызды пән 

сыбайлас жемқорлықпен 

күрес: құқықтық және 

экономикалық аспектілер. 

 Криминалистика  Қылмыстың әр түрін жасау 

практикасын зерттейтін, 

олармен күресу тәжірибесін 

зерттейтін және 

қорытындылайтын 

криминалистика 

жаратылыстану, техникалық 

және гуманитарлық 

ғылымдардың негізінде 

қылмыстарды ашу, тергеу 

және алдын алу құралдары, 

әдістері мен әдістерін, 

Осыған байланысты тергеу 

және жедел-іздестіру 

қызметкерлерінің кәсіби 

даярлығын қамтамасыз 

ететін жетекші ғылыми 

пәндердің бірі болып 

табылады. 

 Құқықтық 

статистика 

Құқықтық статистиканың 

криминологиялық, 

қылмыстық құқық, 

қылмыстық іс жүргізу, 

криминалистік және 

әкімшілік құқықтық маңызы 

зор. Бұл ғылымдардың 

барлығында статистикалық 

мәліметтер кеңінен 

қолданылады және оларсыз 

олар табысты дами алмайды. 

 Барлығы    23    

 Барлық  кредитер   60    

 Қортынды    22

8 

   

 Мемлекеттік 

аттестация 

 Дипломдық жұмыс жазу 

және қорғау 

12    

 Барлығы   24

0 

   



 

 

 

3.4.Модульдер тізімі және оқу нәтижелері 

Білім беру бағдарламасының атауы: 6В04101 

«Экономика».Квалификация:Бакалавр бизнеса и басқару 

және ОП  «Экономика» .Біліктілігі: бизнес және менеджмент 

бакалавры, ЕП 6В04101 «Экономика» 

 
Модуль коды / 

Модуль атауы 

Еңбек 

қабілетт

ілігі 

Кредит 

бойынш

а 
модул

ь 

 
Код / Атау модулін 

құрайтын пәндер 

 н
әт

и
ж

ел
ер

 

 
Оқыту нәтижелерін бағалау 

критерийлері 

 

 
Mod 1.1. Модуль 

Әлеуметтік 

ғылымдар 

 
10 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 
РО1 1. Эссе жазу (дәлелдеуді 

ұсынуға және дамытуға, 

рефлексивті бағалауға 

бағытталған); 2. Жағдайды сыни 

тұрғыдан талдау; 3. Оқылған 

әдебиетке сыни баға беру; 4. 

Сөйлеуге дайындық (мәселені 

шешу және арнайы шешімдер) 

Философия 

Мод 1.2 

Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

 
13 

Саясаттану және әлеметтану РО1 1. Топтық жұмысқа қатысу; 2. 

Пікірталасқа қатысу (дебаттар, 

келіссөздер); 3. Рөлдік ойындарға 

қатысу; 4. Жазбаша презентация 

дайындау (эссе, баяндама, 

рефлексивті күнделік және т.б.); 

5. Не болып жатқанын 

бейнежазба арқылы көпшілікке 

таныстыруға қатысу; 6. Нағыз 

кәсіби дағдыларды байқау 

немесе көрсету. 

Мәденеттану 

 Психология 

дінтану 

Мәнгілікел 

Мод 1. Қазіргі 

әлемдегі қарым -

қатынас негіздері 

 

25 
Ақпараттық –коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 
РО1 

РО12 

 

1. 1. Зертханалық жұмыс есебін 

дайындау; 2. Мәселелерді шешу; 

3. Жағдайды / жағдайды талдау; 

4. Проблемалық сценарий; 5. 

Жағдайды модельдеу; 6. Топтық 

жұмыс (бөлінген мәселені 

ұжымдық талқылау және 

шешімін іздеу). 

Қазақ (орыс) тілі 

Шет тілі  



 
Mod 1.4 Дене 

шынықтыру және 

спорт модулі 

 

 

8 
Дене шынықтыру  РО1 1. Емтихан (ауызша, жазбаша); 

2. Эссе жазу (ақпаратты 

жаңғыртуға бағытталған); 3. 

Тесттерді / шағын тесттерді 

орындау; 4. Бақылау сұрақтары; 

5. Істер; 6. Бейне талдау; 7. 

Презентацияны дайындау. 

БД  2. 112-кредит 
мамандығының 
негізгі 
модульдері 

24 Мемлекет және құқық 

теориясы  

 1. 1. Топтық жұмыс (бөлінген 

мәселені ұжымдық талқылау 

және шешімін іздеу); 2. 

Сауалнамалар мен сұхбаттар 

жүргізу, жобаны дайындау; 3. 

Тесттерді / шағын тесттерді 

орындау. 

Заңгердің кәсіби этикасы 

Введение в 

специальность 

Оқу өндірістік 

тәжіриебесі 

Қ Р Конституциялық 

құқығы 

ҚР Әкімшілік құқығы 

ҚР Еңбек құқығы 

Mod 2.1  

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы саясат 

3 Жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

РО1 1 
Топтық жұмысқа қатысу; 2. 

Пікірталасқа қатысу (дебаттар, 

келіссөздер); 3. Рөлдік ойындарға 

қатысу; 4. Жазбаша презентация 

дайындау (эссе, баяндама, 

Mod 2.2 Кеден 

ісіндегі заманауи 

IT -

технологиялар 

 

5 
Робототехника  РО3 

РО11 

 

 

 

 

1.  
 

 

 

Топтық жұмыс (бөлінген мәселені 

ұжымдық талқылау және шешімін 

іздеу); 2. Сауалнамалар мен 

сұхбаттар жүргізу, жобаны 

дайындау; 3. Тесттерді / шағын 

тесттерді орындау. 

Инжиниринг 
3D үлгілеу 

IT-консальтингі 

Интернет технологясы 

Заманауи компьютерлік 

технологиялар 

IT басқару  



Заманауи IT-программа 

 

 

Mod 2.3. 

Азаматтық  

және 

қылмыстық 

құқық 

 

 

 

20 

РҚ Азамматтық құқығы 

 

(Общая часть) (Общая 

часть) (Общая часть) 

(Общая часть) 

РО10 1. Істерді өлшейтін құралдар; 2. 

Жағдайды / жағдайды талдау; 3. 

Проблемалық сценарий; 4. 

Жағдайды модельдеу; 5. Топтық 

жұмыс (бөлінген мәселені 

ұжымдық талқылау және шешімін 

іздеу); 6. Мәселелерді талқылау 

және рефлексия; 7. Нақты мәселе 

бойынша жоба мен зерттеу 

қосымшасын дайындау. 

ҚР Азаматтық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

ҚР Қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

ҚР Қылмыстық құқығы 

(Нрекше бөлім) 

Mod 2.4 

Қылмыстардың 

жіктелуі.  

10 Экономикалық 

қылмыстарды саралау 

мәселелері 

РО9 

РО8 

Рөлдік ойынға қатысу; 2. 

Презентацияны дайындау; • 3. 

Емтихан (ауызша, жазбаша); 4. 

Эссе жазу (ақпаратты жаңғыртуға 

бағытталған); 5. Көп вариантты 

сауалнамаларды толтыру; 6. 

Тесттерді / шағын тесттерді 

орындау; 7. Бақылау сұрақтары; 

8. Топтық жобаларға қатысу; 9. 

Жобаны жобалау және жүзеге 

асыру. 

Қылмысты саралау 

негіздері 

Өндірістік- практика 

 

Mod 2.5  

Құқықтық қорғау 

модулі  

5 Сот жүйесі РО 5  

1. Тәжірибе / эксперимент 

көрсету; 2. Бағдарламалық 

қамтамасыз етуді қолдану; 3. 

Практикалық тапсырмаларды 

дайындау; 4. Топтық жобаларға 

қатысу; 5. Жобаны құрастыру 

және іске асыру; 6. Мәліметтер 

қорын құру; 7. Сайттарды 

жобалау. 

Заңгердің шешендік өнері 

Мемлекеттік 

қызметкерлер этикасы 



Сыни тұрғыдан ойлау

  

 

 

 

 

 

 

Mod Құқықтық 
пәндердің 
процедуралық 
модулі 2.6  

15 Қылмыстық атқару 

құқығы  

РО8 1. Істерді өлшейтін құралдар; 

2. Жағдайды / жағдайды 

талдау; 3. Проблемалық 

сценарий; 4. Жағдайды 

модельдеу; 5. Топтық жұмыс 

(бөлінген мәселені ұжымдық 

талқылау және шешімін 

іздеу); 6. Нақты мәселе 

бойынша жоба мен зерттеу 

қосымшасын дайындау. 

Қылмыстық атқару 

жүйесі  

Құқықтық статистика 

негіздері 

Криминология 

Шет елдердегі 

қылмыстық 

жазаларды 

орындаудың теориясы 

мен практикасы 

Адвoкатура 

Прокурорлық 

қадағалау 

Mod 2.7 Предпринимательство и менеджмент в области таможенного дела 
Mod 2.7 Кеден 
ісі саласындағы 
кәсіпкерлік 
және басқару 
модулі 

5 Салықтар мен салық 

салу 

РО11 . Қаржылық мәселелерді 

шешу; 2. Жағдайлар 3. 

Тестілеу 
Тайм менеджмент 

HR менеджмент 

Бизнес басқару 

Кәсіпкерлік құқық 

Mod 2.8 

Арнайы 

құқықтық 

пәндер модулі 

13 Дәлелдемелер 

теориясы 

РО4 
РО9 

. Рөлдік ойынға қатысу; 2. 

Презентацияны дайындау; • 3. 

Емтихан (ауызша, жазбаша); 

4. Эссе жазу (ақпаратты 

жаңғыртуға бағытталған); 5. 

Көп вариантты 

сауалнамаларды толтыру; 6. 

Тесттерді / шағын тесттерді 

орындау; 7. Бақылау 

сұрақтары; 8. Топтық 

жобаларға қатысу; 9. Жобаны 

жобалау және жүзеге асыру. 

Қылмыстық жаза 

теориясы 

Қылмыстық сот ісін 

жүргізу 

Сот  медицинасы 

Заңгер психиатриясы 

Өндірістік тәжірибе 



Mod 3.1 
Құқықтық 
қорғау модулі 

5 Ішкі істер органдары РО2 
РО8 

1. . Топтық жұмыс (бөлінген 

мәселені ұжымдық талқылау 

және шешімін іздеу); 2. 

Сауалнамалар мен сұхбаттар 

жүргізу, жобаны дайындау; 3. 

Тесттерді / шағын тесттерді 

орындау. 

Шет елдің құқық 

қорғау органдары  

Mod 3. 
Іскерлік 
құзыреттілікті 
дамыту модулі 
2  

10 Мемлекеттік қызмет 

және басқару 

РО6 
РО10 

1. . Топтық жұмыс (бөлінген 

мәселені ұжымдық 

талқылау және шешімін 

іздеу); 

Құқықтық жүйеде 

медиация 

Мемлекеттік қызметті 

ұйымдастыру 

Мемлекеттік және 

жергілікті басқару 
4.1 Кеден 
органдарының 
құқық қорғау 
қызметі 

13 Жедел-іздестіру 

қызметі 

РО7 1. Істерді өлшейтін құралдар; 

2. Жағдайды / жағдайды 

талдау; 3. Проблемалық 

сценарий; 4. Жағдайды 

модельдеу; 5. Топтық жұмыс 

(бөлінген мәселені ұжымдық 

талқылау және шешімін 

іздеу); 6. Мәселелерді 

талқылау және рефлексия; 7. 

Нақты мәселе бойынша жоба 

мен зерттеу қосымшасын 

дайындау. 

Экономикалық 

қылмыстар 

Сыбайлас жемқорлық 

қылмыстары 

Криминалистика 

Құқықтық статистика 

Экономикалық 

қылмыстар 

4.2 

Халықаралық 

кедендік 

қызмет 

13 Шетел 

мемлекеттерінің 

мемлекет және құқық 

тарихы 

РО5 
РО6 

1. 1. Эссе жазу (дәлелдеуді 
ұсынуға және дамытуға, 
рефлексивті бағалауға 
бағытталған); 2. Жағдайды 
сыни тұрғыдан талдау; 3. 
Оқылған әдебиетке сыни баға 
беру; 4. Сөйлеуге дайындық 
(мәселені шешу және арнайы 
шешімдер) 

Халықаралық жария 

құқық 

Халықаралық жеке 

құқық 

Халықаралық құқық 

Модуль.  Шет 

тілі 

20 Ағылшын тілін білуге 

арналған 

бағдарламалар 

РО12 1. 1. Рөлдік ойынға қатысу; 2. 

Презентацияны дайындау; • 3. 

Емтихан (ауызша, жазбаша); 
Ағылшын тілінде 

сөйлеуге және жазуға 

машықтандыру 

Халықаралық 

стандартталған тілдік 

курстар 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОҚУ ЖОСПАРЫ 

Білім беру бағдарламасы 6В042494–Құқықтану 

Модульдің атауы Пәннің атауы 

Цикл 

және 

компоне

нт 

Қорытын

ды 

бақылау 

жүргізу 

нысаны 

Креди

т  

Қалыпта

стырыла

тын 

құзыретт

ер 

1 курс 1 квартал 

MSPZ2 

Mod 1.2 Әлеуметтік және 

саясаттық білім модулі 

Re 

1101Религиоведение/

Дінтану/Religious 

studies\  

VS 1101Мәңгілікел 

\Мәңгілікел \ Eternal 

country 

ООД,КВ 

 

 

 

 

 

Тест 

5 

  

OKSM3 

Mod 1.3 Қазіргі әлемдегі 

қарым -қатынас негіздері 

K(R)Ya 1102 

Казахский (русский) 

язык/Қазақ (орыс) 

тілі/Kazakh (Russian) 

language 

ООД, ОК 

 

 

Казтест 3 
  

  

BDS5 

БД  2. Мамандықтың 

базалық модулі 12-

кредита 

TGP 1103 Теория 

государства и 

права/Мемлекет және 

құқық 

теориясы/Theory of 

state and law 

БД,ВК 

 

 

 

Тест 5 

  

Mod 1.4 Модуль Дене 

шынықтыру және спорт 

модулі 

FK 1104Физическая 

культура/Дене 

шынықтыру/Physical 

Culture 

ООД 

(ОК) 

 

 

Диф.зачет 2 

 

Барлық семестр 15   

1 курс 2 квартал 

MSN1 

Mod 1.1. Әлеуметтік-

ғылымдар модулі 

SIK 1201Современная 

история 

Казахстана/Қазіргі 

заманғы Қазақстан 

тарихы/Modern history 

of Kazakhstan 

ООД,ОК 

Мемлекетті

к емтихан 

5 

  

OKSM3 

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация негіздері 

K(R)Ya 1202 

Казахский (русский) 

язык/Қазақ (орыс) 

тілі/Kazakh (Russian) 

ООД,ОК 

 

Казтест 
4   



language 

Mod 1.4 Дене 

шынықтыру және спорт 

модулі 

FK 1203 Физическая 

культура/Дене 

шынықтыру/Physical 

Culture 

ООД 

(ОК) 

 

Диф.зачет 
2  

BMS5 

БД  2. Мамандықтың 

базалық модулі 112 

кредит 

PEU 1204 

Профессиональная 

этика 

юриста/Заңгердің 

кәсіби 

этикасы/Professional 

ethics of a lawyer 

БД,ВК 

 

 

Тест 

4 
 

Барлығы  15   

1 курс 3 квартал  

MSN1 

Mod 1.1. Әлеуметтік-

ғылымдар модулі 

Fil 1301 

Философия/Философи

я/Philosophy 

ООД,ОК 

 

 

Тест 5   

OKSM3 

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация негіздері 

 

IKT 1302 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылш. 

тілінде)/Information 

and communication 

technologies (in 

English) language) 

ООД,ОК 

 

 

 

 

 

Тест 

5 

  

OKSM3 

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация негіздері 

K(R)Ya 1303 

Казахский (русский) 

язык/Қазақ (орыс) 

тілі/Kazakh (Russian) 

language 

ООД,ОК 

 

 

Тест 3 

  

Mod 1.4 Дене 

шынықтыру және спорт 

модулі 

FK 1304 Физическая 

культура/Дене 

шынықтыру/Physical 

Culture 

ООД,ОК 

 

 

Диф.зачет 
2 

 

Барлығы  15   

1 курс 4 квартал 

MSPZ2 

Mod 1.2 Әлеуметтік және 

саясаттық білім модулі 

PS 1401 Политология 

и 

социология/Саясаттан

у және әлеуметтану 

/Political science and 

sociology 

ООД,ОК 

 

 

 

Тест 
4   

OKSM3 

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация негіздері 

Iya 1403Iya 

1403Иностранный 

язык/Шет тілі/Foreign 

language 

ООД, 

ОК 

 

 

Тест 
5 

  



MFKS4 

Mod 1.4 Дене 

шынықтыру және спорт 

модулі 

FK1412Дене 

шынықтыру 

ООД, 

ОК 

 

Диф. Зачет 
2 

 

BMS5 

БД  2. 112-кредита 

Мамандықтың базалық 

модулі 112 кредит 

VS 1405 Введение в 

специальность/Маман

дыққа 

кіріспе/Introduction to 

the specialty 

 

БД(КВ) 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

3 
 

BMS5 

БД  2. 112-кредита 

Мамандықтың базалық 

модулі 112 кредит 

UOP 1406Учебно 

ознакомительная 

практика/Оқу-танысу 

практикасы/Education

al and introductory 

practice 

БД, ВК 

 

 

Тест 
1 

  

Барлығы  15   

2 курс 1 квартал 

 

MSPZ2 

Mod 1.2 Әлеуметтік және 

саясаттық білім модулі 

Psy 2101 

Психология/Психо

логия/Psychology 

Kult 

2101Культурология

/Мәдиенеттану/Cult

urology 

ООД, ОК 

 

 

 

Тест 4 

 

OKSM3 

Mod 1.3 Қазіргі әлемде 

коммуникация негіздері 

Iya 2102Iya 

1403Иностранный 

язык/Шет 

тілі/Foreign 

language 

ООД, ОК 

 

 

Тест 5 

 

BMS5 

БД  2. Мамандықтың 

базалық модулі 112 

кредит 

KPRK 2103 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан/Қазақста

н 

Республикасының 

Конституциялық 

құқығы/Constitution

al law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

БД, ВК 

 

 

 

 

Тест 

3 

 

BMS5 

БД  2. 112-кредита 

Мамандықтың базалық 

модулі 112 кредит 

Қазақстан 

Республикасының 

құқық қорғау 

органдары 

 

 

 

 

БД, ВК 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

3  

   Барлығы   15   

2 курс 2 квартал 



БД  2. Мамандықтың 

базалық модулі 112 

кредит 

APRK 2201 

Республикасының 

Әкімшілік 

құқығы/Administrat

ive law of the 

Republic of 

Kazakhstan 

 

БД ВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

BMS5 

БД  2. Мамандықтың 

базалық модулі 112 

кредит 

TPRK /ҚР Еңбек 

құқығы/Labor law 

of the Republic of 

Kazakhstan 

 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясат 

OAP2203 сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 
саясаттың негізі 

БД ВК Тест 3  

 

GUP7 

Mod 2.3. Гражданское и 

уголовное право 

Азаматтық және 

қылмыстық құқық 

GPRK(Ob Ch) 2203 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы 

(жалпы бөлім)/Civil 

law of the Republic 

of Kazakhstan 

(General part) 

БД,ВК 

  

 

  

 

 

Тест 

5 

 Итого за семестр 15   

2 курс 3 квартал 

 

GUP7 

Mod 2.3. Азаматтық 

және қылмыстық құқық 

GPRK(OsCh) 2301 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы  

(Ерекше 

бөлім)/Civil law of 

the Republic of 

Kazakhstan (Special 

part) 

 

 

 

 

 

БД, ВК 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

5 

  

 

 

GUP7 

Mod 2.3. Азаматтық 

және қылмыстық құқық 

UPRK(ObCh) 2302 

Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

/Criminal law of the 

Republic of 

Kazakhstan (General 

part) \ UPRK(OsCh) 

2302 Уголовное 

право Республики 

Казахстан 

(Особенная 

часть)/Қазақстан 

БД,КВ Тест 5   



Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Ерекше 

бөлім)/Criminal law 

of the Republic of 

Kazakhstan 

(Specialpart) 

 

 

KP8 

Mod 2.4  Қылмыстарды 

жіктеу 

OKP 2303Основы 

квалификации 

преступлений/Қыл

мыстарды саралау 

негіздері/Basics of 

crime qualification 

БД ВК Реферат 5 

  

Итого за семестр 15   

2 курс 4 квартал 

 

 

GUP7 

Mod 2.3. Азаматтық 

және қылмыстық құқық 

UPRK(ObCh) 2401 

Казахстан (Общая 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

/Criminal law of the 

Republic of 

Kazakhstan (General 

part) \ UPRK(OsCh) 

2401 Уголовное 

право Республики 

Казахстан 

(Особенная 

часть)/Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Ерекше 

бөлім)/Criminal law 

of the Republic of 

Kazakhstan (Special 

part) 

БД,КВ Тест 5 

  

 

KP8 

Mod 2.4 Қылмыстарды 

жіктеу 

PP 2402 

Производственная 

практика/Өндірісті

к 

тәжірибе/Manufactu

ring practice 

БД,ВК Тест 5 

  

 

MTPD9 

Mod 2.4 MTPD9 

Mod 2.4 Теоретикалық-

құқықтық пәндер модулі 

IPPU 2403История 

правовых 

политических 

учений/Құқықтық 

саяси ілімдердің 

тарихы/The history 

of political legal 

doctrines 

БД,КВ Ауызша 

экзамен 

5 

  



IGP2403 История 

государства и права 

Барлығы  15   

    

 

 

 

 

 

3курс 1 квартал 

SITTOOTD6 

Mod 2.2  

SITTOOTD6 

Mod 2.2 Қазіргі IT-

технология  STEM - 

кеден ісі саласындағы 

білім 

RT  3101 

Робототехника/Робото

техника/Robotics \  

ING 

3101Инжиниринг/Ин

жиниринг/Engineering 

\  

3DMD 3101 3D 

моделировние/3D 

үлгілеу/3D-modeling \ 

ITK 3101 IT-

консальтинг/IT-

консальтинг/IT-

consulting \  

IT 3101 Интернет 

технологии/Интернет 

технология/Internet 

technology \  

SKT 3101 

Современные 

компьютерные 

технологии/Қазіргі 

компьютерлік 

технологиялар 

/Modern computer 

technology \ 

ITU 3101 IT 

управление/IT 

басқару/IT 

management\ 

SITP 3101 

Современные IT-

программы/Қазіргі IT-

бағдарламалар/Modern 

IT programs 

 

БД КВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

5 

  

MTPD9 

Mod 2.4 Модуль  
RP 3102 Рим құқығы 

БД ВК 

 

 5 
  



MTPD9 

Mod 2.4 Теоретикалық-

құқықтық пәндер модулі 

Тест 

  

MTPD9 

Mod 2.4  

MTPD9 

Mod 2.4 Теоретикалық-

құқықтық пәндер модулі 

MP 3103 Мұсылман 

құқығы БД ВК 

 

 

 

 

Тест 

5 

  

Итого за семестр 15   

3 курс 2 квартал 

 

MPZ10 

Mod 2.5  

MPZ10 

Mod 2.5 Құқықтық 

қорғау модулі 

SS 3201/Сот 

жүйесі/Judicial system 

OIU 3201Ораторское 

искусство 

юриста/Заңгердің 

шешендік өнері/The 

oratory of a lawyer 

EGS 3201Этика 

государственных 

служащих/Мемлекетті

к қызметкерлер 

этикасы/Ethics of civil 

servants 

KM 3201Критическое 

мышление/Сыни 

ойлау/Critical thinking 

БД (КВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 
5 

  

 

 

MPPD11 

Mod 2.6  

 MPPD11 

Mod 2.6 Процестік-

құқықтық пәндер модулі 

OIP 3202/Қылмыстық-

атқару 

құқығы/Criminal 

Executive law \ UIS 

3202Уголовно 

исполнительская 

система/Қылмыстық-

атқару жүйесі/Penal 

enforcement system / 

OPS 3202Основы 

правовой 

статистики/Құқықтық 

статистика 

негіздері/Fundamentals 

of legal statistics 

БД (КВ) 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 5   

MPPD11 

Mod 2.6  

MPPD11 

Mod 2.6 Процестік-

құқықтық пәндер модулі 

Adv 3103 

/Адвoкатура/advocacy  

PrN 3103 

Прокурорский 

надзор/Прокурорлық 

қадағалау/Prosecutoria

l supervision 

БД КВ 

 

 

 

 

Тест 
5  

Барлығы  15   

3 курс 3 квартал  



PMVOTD 

Mod 2.7 Кеден ісі 

саласындағы кәсіпкерлік 

және басқару 

NN 

3301Салықтаржәнесал

ықсалу 

/Taxesandtaxation 

TM 2204 

Таймменеджмент/Тай

мменеджмент/Time-

management 

HRM 2204 

HRменеджмент/HRме

неджмент/hr-

management 

BP 2204 Бизнес 

планирование/Бизнест

і 

жоспарлау/Businesspla

nning 

PP 2204 

Предпринимательское 

право/Кәсіпкерлік 

құқық/Business law 

БД КВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 5  

 

MSYuD13 

Mod 2.8  

MSYuD13 

Mod 2.8 Арнайы заңдық 

пәндер модулі 

TD 3302 

Дәлелдемелер 

теориясы/Proof theory 

\ 

TUN3302 Теория 

уголовных 

наказаний/Қылмысты

қ жаза 

теориясы/Theory of 

criminal penalties \  

Usp 3302 Уголовное 

судопроизводство/Қы

лмыстық сот ісін 

жүргізу/Criminal 

proceedings \ 

БД (КВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

5 

  

DO18 

5. DO18 

5. Қосымша білім 

PUIAYa 3303 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Ағылшын 

тілін деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

 

MINOR 

 

 

 

 

Тест 

 

5 

  

Итого за семестр 15   

3 курс 4 квартал 

MSYuD13 

Mod 2.8  

MSYuD13 

Mod 2.8 Арнайы заңдық 

пәндер модулі 

PP 3401 /Өндірістік 

тәжірибе/Manufacturin

g practice 

БД (ВК) 

 

 

Есеп 

 

5   



MPZ14 

Mod 3.1  

MPZ14 

Mod 3.1 Құқықтық 

қорғау модулі 

PORK 3402 /Ішкі істер 

органдары/The bodies 

of internal Affairs \  

POZS 

3402Правоохранитель

ные органы 

зарубежных 

стран/Шет елдердің 

құқық қорғау 

органдары/Law 

enforcement agencies 

of foreign countries 

ПД (КВ) 

 

 

 

 

 

Жазбаша 

экзамен  
5 

  

 

DO18 

5.  

 DO18 

5. Қосымша білім 

PUIAYa 

3403Программы 

уровневого изучения 

английского языка 

(UpperIntermidiate, 

Advance, 

Proficiency)/Ағылшын 

тілін деңгейлеп оқыту 

бағдарламалары 

MINOR 

 

 

 

Тест 

5 
 

Итого за семестр 15   

4курс 1 квартал 

MSYuD13 

Mod 2.8  

MSYuD13 

Mod 2.8 Арнайы заңдық 

пәндер модулі 

Sed 4101 Сот 

медицинасы/Forensic 

medicine  

Ups 4101 

Юридическая 

психиатрия/Заң 

психиатриясы/Legal 

psychiatry 

БД (КВ) 

 

 

 

Ауызша 

экзамен  
3 

  

MRDK15 

Mod 3.2  

MRDK15 

Mod 3.2 Іскерлік 

құзыреттілікті дамыту 

модулі 

GSU 4102 

/Мемлекеттік қызмет 

және басқару /Public 

service and 

administration \  

MGS4102 Медиация в 

правовой 

системе/Құқықтық 

жүйедегі 

медиация/Mediation in 

the legal system ПД (КВ) 

 

 

Тест 

5 

  

MRDK15 

Mod 3.2  

MRDK15 

Mod 3.2 Іскерлік 

құзыреттілікті дамыту 

модулі 

TSTDP 4103 

/Мемлекеттік 

қызметті 

ұйымдастыру/Public 

service organization \  

GMU 

4103Государственное 

и местное 

управление/Мемлекет

ПД (КВ) Тест 5   



тік және жергілікті 

басқару/State and local 

government 

 

DO18 

5.  

 DO18 

5. Қосымша білім 

PUPRAYa 

4104Ағылшын тілінде 

ауызша және жазбаша 

сөйлеу 

практикасы/Practice 

speaking and writing 

the English language 

MINOR 

 

 

 

 

Тест 
5 

  

Қортынды семестр 18   

4 курс 2 квартал 

PDTO16 

4.1  

PDTO16 

4.1 Кеден органдарының 

құқық қорғау қызметі 

OPRD 4201 /Жедел-

іздестіру 

қызметі/Operational 

and investigative 

activities \ PSE 4201 

Экономика 

саласындағы 

қылмыстар/Crimes in 

the sphere of economy \  

KP 4201 /Сыбайлас 

жемқорлық 

қылмыс/Corruptioncri

meKri4201 

Криминалистика/Кри

миналистика/Criminali

stics\  

PS4201 Құқықтық 

статистика/Legal 

statistics 

ПД (КВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баяндама 

қорғау 

8 

  

PDTO16 

 

PDTO16 

4.1 Кеден органдарының 

құқық қорғау қызметі 

EP 4202 

Экономикалық 

қылмыстар/Economicc

rime 

ПД (ВК) 

 

Тест 

5   

MTD 17 

MTD 17 

4.2 Халықаралық кеден 

қызметі 

IGPZS Шет елдердің 

мемлекет және құқық 

тарихы/Historyofstatea

ndlawofforeigncountrie

s 

MPP 

4203Халықаралық 

жария 

құқық/International 

public law 

MChP 4203 

Халықаралық жеке 

құқық/Internationalpriv

ПД (КВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

8 
 



atelaw 

MTD 17 

4.2 Халықаралық кеден 

қызметі 

MP 

4204Халықаралыққұқ

ық/International law 

 

ПД(ВК) 

 

 

Тест 
5  

DO18 

5. Қосымша білім 

MSYAK Халықаралық 

стандартталған Тілдік 

курстар/International 

standardized language 

courses 

MINOR 

 

 

 

 

Тест 

5 
 

Қортынды семестр 31   

4 курс 3 квартал  

GP19  

Мемлекеттік тәжірибе 

PP 4301Өндіріс 

алдындағы 

тәжірибе/Pre-

production practice 

 

   

 

    Есеп 12   

Барлығы  12   

4 курс 4 квартал 

GE20  

Мемлекеттік емтихандар 

NZDR4401 

/Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе 

кешенді емтиханды 

дайындау және 

тапсыру/Writing and 

defending a thesis 

(project) or preparing 

and passing a 

comprehensive exam 

 

 

 

 

 

 

 

Есеп 

12   

Барлығы  12   

 

 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕСІН БАҒАЛАУҒА 

ТАЛАПТАР 

Бағалау саясаты объективтілік, ашықтық, икемділік және жоғары саралау принциптеріне 

негізделген.  

Институт студенттерінің БӨ оқу нәтижелерін бақылау және бағалау ағымдағы, аралық 

бақылау қорытындысын жүргізу арқылы балдық-рейтингтік жүйе (БРЖ) бойынша жүзеге 

асырылады.  

Ағымдағы бақылау 100 балдық шкала бойынша бағаланады (Оқушылардың білімін 

бағалаудың жалпыланған критерийлерін қараңыз). 

  

Оқушылардың білімін бағалаудың жалпыланған критерийлері (мониторинг)  

А бағасы қойылған сұраққа толық, егжей -тегжейлі жауап берілгенде, объектілер 

туралы саналы білім жиынтығы көрсетілген жағдайда қойылады, ол ұғымдардың еркін 

әрекет етуінде, оның маңызды және елеусіз ерекшеліктерін бөліп көрсете білуінде 

көрінеді. , себеп-салдар байланыстары. Зат туралы білім оны берілген ғылым жүйесінде 



және пәнаралық байланыстарда түсіну аясында көрсетіледі. Жауап ғылым тұрғысынан 

тұжырымдалған, әдеби тілде баяндалған, логикалық, көрнекілік, оқушылардың авторлық 

позициясын көрсетеді А- бағалау қойылған сұраққа толық, егжей-тегжейлі жауап 

берілгенде, объект туралы саналы білімнің жиынтығы көрсетілгенде, тақырыптың негізгі 

ережелері түпкілікті ашылған жағдайда қойылады; жауап айқын құрылымды, ашылатын 

ұғымдардың, теориялардың және құбылыстардың мәнін көрсететін логикалық реттілікті 

іздейді. Зат туралы білім оны берілген ғылым жүйесінде және пәнаралық байланыстарда 

түсіну аясында көрсетіледі. Жауап ғылым тұрғысынан әдеби терминмен жазылған. 

Ұғымдарды анықтаудағы кемшіліктерді студент өзі жауап беру барысында түзетуі мүмкін 

В + бағасы оқушыға қойылған сұраққа толық, егжей -тегжейлі жауап берілген жағдайда 

беріледі, тақырыптың негізгі ережелері жауапта түпкілікті ашылады, құрылымы, 

логикалық реттілігі байқалады, бұл оның мәнін көрсетеді. ұғымдар, теориялар, 

құбылыстар ашылады. Жауап ғылым тұрғысынан әдеби терминмен жазылған. Жауапта 

кейбір қателіктер жіберілді, оқушы мұғалімнің көмегімен түзетілді В сыныбы қойылған 

сұраққа толық, егжей-тегжейлі жауап берілгенде, маңызды және елеусіз белгілерді, себеп-

салдарлық байланыстарды бөлу мүмкіндігі көрсетілген жағдайда қойылады. Жауап анық 

құрылымды, логикалық, ғылым тұрғысынан әдеби тілде берілген. Мұғалімнің көмегімен 

оқушы түзететін кемшіліктер немесе кішігірім қателіктер болуы мүмкін В- бағасы 

қойылған сұраққа егжей-тегжейлі жауап берілген жағдайда қойылады, маңызды және 

елеусіз белгілерді, себеп-салдарлық байланыстарды бөлу мүмкіндігі көрсетілген. Жауап 

нақты құрылымдалған, логикалық, ғылым тұрғысынан берілген. Алайда, кішігірім 

қателіктер немесе кемшіліктер жіберілді, студент жетекші сұрақтардың көмегімен 

түзетілді. C + ұпайы қойылған сұраққа толық, бірақ жеткіліксіз дәйекті жауап берілген 

жағдайда беріледі, бірақ сонымен бірге маңызды және елеусіз белгілер мен себеп-

салдарлық байланыстарды ажырата білу мүмкіндігі көрсетілген. Жауап логикалық және 

ғылым тұрғысынан айтылған. Негізгі түсініктерді анықтауда 1-2 қате жіберуге болады, 

оны оқушы өз бетімен түзету қиынға соқты. С бағасы жеткіліксіз толық және жеткіліксіз 

егжей -тегжейлі жауап берілген кезде қойылады. Презентация логикасы мен дәйектілігі 

бұзылған. Ұғымдарды ашуда, терминдерді қолдануда қателіктер жіберілді. Студент 

маңызды және елеусіз белгілер мен себеп-салдарлық қатынастарды өз бетінше анықтай 

алмайды. Оқушы өзінің негізгі ережелерін мысалдармен дәлелдей отырып, жалпыланған 

білімді нақтылай алады, тек мұғалімнің көмегімен. Сөйлеу дизайны түзетуді, түзетуді 

қажет етеді. С- бағасы толық емес жауап берілген жағдайда, логика мен дәйектілік 

маңызды бұзушылықтар болған жағдайда қойылады. Ашылған ұғымдардың, 

теориялардың, құбылыстардың мәнін анықтауда өрескел қателіктер жіберілді, бұл 

олардың маңызды және елеусіз ерекшеліктері мен қатынастарын студенттің дұрыс 

түсінбеуінен болды. Жауапта ешқандай қорытынды жоқ. Жалпыланған білімнің нақты 

көріністерін ашу мүмкіндігі көрсетілмеген. Сөйлеу дизайны түзетулерді, түзетулерді 

қажет етеді Толық емес жауап берілген кезде D + бағасы қойылады. Логикалық емес 

презентация бар. Дәлелдемелермен студент адасуда. Терминдердің, ұғымдардың, 

фактілердің, құбылыстардың сипаттамаларын анықтауда көптеген маңызды қателіктер. 

Жауапта ешқандай қорытынды жоқ. Сөйлеу сауатсыз. Қосымша сұрақтарға жауап 

бергенде, оқушы білім арасындағы байланыстың бар екендігін мұғалімнің нұсқауынан 

кейін ғана түсіне бастайды D бағасы анықтамада елеулі қателіктері бар сұрақ тақырыбы 

бойынша шашыраңқы білім толық емес жауап берілген жағдайда беріледі. Бөлшектелген, 

қисынсыз презентация бар. Студент бұл ұғымның, теорияның, құбылыстың модульдің 

(пәннің) басқа объектілерімен байланысын білмейді. Тұсаукесердің қорытындылары, 

нақтылануы мен дәлелі жоқ. Сөйлеу сауатсыз. Мұғалімнің қосымша және нақтылау 

сұрақтары оқушының қойған сұраққа ғана емес, сонымен қатар модульдің (пәннің) басқа 

сұрақтарына да түзетуге әкелмейді. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға цифрлық баламасы 

0 және 25-49 пайыздық FX әрпіне сәйкес келеді. Егер студент бағдарламада берілген 

негізгі материалды білуде олқылықтар тапса, модуль бағдарламасының (пәннің) 



жартысынан көбін меңгермеген, жауаптарда іргелі қателіктер жіберген, тапсырманы 

орындамаған жағдайда бұл баға қойылады. бөлім 

Оқу жетістіктерін бақылау және бағалау 

Бақылау түрлері: білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау (ағымдағы 

бақылау) (оқу сабақтарының кестесі мен пәннің силлабусына сәйкес жүргізіледі); аралық 

бақылау (бір академиялық кезең ішінде бір оқу пәні шегінде); қорытынды бақылау (оқу 

жоспарына, академиялық күнтізбеге және силлабусқа сәйкес).  

Бақылау формалары: эссе, ауызша сауалнама, жазбаша жұмыс, презентация 

дайындау т.б. Жиынтық бағалау кезінде оқушылардың білім жетістіктері аралық 

бақылауды қоса алғанда, әрбір орындалған тапсырма бойынша 100 балдық шкала 

бойынша бағаланады және үлгерімнің ағымдағы бақылауының соңғы нәтижесі (жіберу 

рейтингі) арифметикалық орташа мәнді есептеу арқылы шығарылады. академиялық 

кезеңде алынған барлық бағалар. 

 

 

 

 

 

RD=(ТУ1+...+ТУn+RК1+…+RКm)/(n+m) 

RК–балл за каждый рубежный  контроль. 

Қабылдаудың RD-рейтингі; 

 ТУ - ағымдағы үлгерім - әрбір орындалған 

тапсырма үшін нүкте (аралық бақылауды 

қоспағанда); n - аяқталған саны оқушылардың 

ағымдағы тапсырмалары семестр (аралық 

бақылауды қоспағанда); m - аралық бақылау 

саны; Әр аралық бақылауға арналған ҚР 

нүктесі. 

Пән бойынша емтиханды аяқтағаннан кейін студентке оның оқу жетістіктерін 

бағалау ретінде қызмет ететін қорытынды баға қойылады:  

И = RD * 0,6 + E * 0,4 мұнда мен пән бойынша қорытынды баға болып табыламын; 

RD– прогрестің ағымдағы мониторингін бағалау (жіберу рейтингі); E - қорытынды 

бақылауды бағалау (емтихан). Дәстүрлі бағалау шкаласына көшу арқылы оқушылардың 

білім жетістіктерін бағалауға арналған балдық-рейтингтік әріп жүйесі 

Әріптік Бал Проценттер Тест нәтижелері Дәстүрлі баға 

А 4,0 95 – 100 29 - 30  

Өте жақсы А- 3,67 90 – 94 27 - 28 

В+ 3,33 85 – 89 26  

Жақсы 

 

В 3,0 80 – 84 24 - 25 

В- 2,67 75 – 79 23 

С+ 2,33 70 – 74 21 - 22 

С 2,0 65 – 69 20 

 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60 – 64 18 - 19 

Д+ 1,33 55 – 59 17 

Д 1,0 50 – 54 15 - 16 

FХ 0 25 - 49 10 - 14 Қанағаттанарлықсы

з F 0 0 - 24 0 - 9 

Академиялық адалдық 



Академиялық адалдық немесе академиялық алаяқтық - бұл ғылыми және білім беру 

қызметімен байланысты кез келген алаяқтық немесе алдау. Академиялық адалдықтың 

негізгі принциптері: 1) оқу жұмысында адалдық пен өзара сыйластықты 

қалыптастыратын негізгі институционалдық құндылық ретінде академиялық 

тұтастықты қамтамасыз ету; 2) жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға 

бағытталған академиялық адалдықтың әділ және объективті ережелерін бекіту; 3) 

басқа білім беру ұйымдарының тексерілген транскрипттері негізінде студенттік 

кредиттерді берудің нақты механизмі мен тәртібін айқындау арқылы білім 

алушылардың тұрақты және үздіксіз траекториясын қамтамасыз ету; 4) мұғалімнің өз 

шәкірттеріне тәлімгер ретінде құрмет көрсетуі, академиялық мәдениеттің 

қалыптасуына ықпал етуі; 5) академиялық адалдықты насихаттау мен қорғау үшін оқу 

үдерісіне қатысушыларды ынталандыру және көтермелеу; 6) мұғалімнің анық тәртіп 

саясатын анықтауы, оқушылардан күтілетін талаптар; 7) мұғалімнің оқушылардың 

білім жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлері саясатын айқындауы; 8) 

академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес шаралар қолдану; 9) білім алушыларға білімдік, әлеуметтік және 

психологиялық қолдау көрсететін және академиялық адалдықтың алдын алуға 

мүмкіндік беретін академиялық ортаны құру. Академиялық әділетсіздікке мыналар 

жатады:  Плагиат: басқа адамның идеяларын, сөздерін немесе мәлімдемелерін тиісті 

сілтемесіз иемдену немесе жаңғырту.  Жасау: оқу процесіне қатысты деректерді, 

анықтамаларды немесе кез келген басқа ақпаратты бұрмалау.  Алаяқтық: мұғалімге 

немесе әріптестеріне сабақтан қалудың жалған себебі немесе жалған жұмысқа талап 

қою сияқты жалған ақпарат ұсыну.  Алаяқтық: Сыртқы көмекті тиісті рұқсатсыз 

немесе осы көмекті қолданғанын мойындаусыз қолдануға кез келген әрекет.  

Саботаж: басқалардың өз жұмысын орындауына кедергі жасауға немесе басқалардың 

жұмысын мүлде тоқтатуға бағытталған әрекеттер. Мұндай әрекеттерге кітапхана 

кітаптарынан беттерді шығару немесе басқалардың эксперименттерін тоқтату 

жатады. Тапсырмаларды орындауда адалдық университеттің миссиясы мен 

студенттің жеке тұтастығын дамытуда маңызды. Алаяқтыққа, плагиатқа немесе 

академиялық әділетсіздіктің басқа түрлеріне жол берілмейді және сәйкес 

санкцияларға әкеп соғады, оның ішінде тапсырмаларды орындамау немесе сабақтан 

кейін қайта тапсыру. 

Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған мүмкіндіктер 

Мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арналған оқу процесінің өзіндік ерекшеліктері бар: 

1) икемді жаттығу режимі;  

2) Пән бойынша талаптарды ыңғайлы уақытта тапсыру;  

3) Бақылау нормативтерінен өтудің орнына физикалық қасиеттерге, рефераттар жазуға 

арналған жаттығулар кешенін құрастыруға жазбаша жұмыс беріледі. 

 4) Қозғалысты шектеуге байланысты оқу сабақтарына ретсіз келуге рұқсат етіледі; 

Мүмкіндігі шектеулі жандарға қашықтықтан білім алуға мүмкіндік беріледі 

 


