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Білім беру бағдарламасының Паспорты 

Дайындалған жылы 2022_ж 
Дайындау үшін негіз - ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III «Білім туралы» Заңы; 

- ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген 
«Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары»; 
- ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген 
«Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» (2022 
жылғы 18 қарашадағы № 145 өзгертулер мен толықтырулармен); 
- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы: Қазақстан 
Республикасы Ғылым және жоғары білім министрінің 2022 жылғы 20 
шiлдедегi № 2 бұйрығы (Қазақстан Республикасының Әділет 
министрлігінде 2022 жылғы 27 шiлдеде № 28916 болып тіркелді); 
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 
20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен бекітілген Оқытудың кредиттік 
технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қағидалары 
(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 
23 қыркүйектегі № 79 бұйрығымен енгізілген өзг. мен толық.); 
- ҚАЕУ академиялық саясаты (Ғылыми кеңестің 2022 жылғы 15 
тамыздағы №12 хаттамасымен бекітілген). 

Қайта қарау кезеңі Жылына 1 рет 
Жүзеге асыру мерзімі 4 жыл 
Миссиясы Өз бетінше шешім қабылдауға және өз елінің жауапты азаматы болуға 

қабілетті құзыреттілігі жоғары құқық және құқық қорғау қызметі 
саласындағы білікті мамандарды даярлау. 

Мақсаты  - құқық қорғау органдарын жоспарлы реформалау жағдайында  
сұранысқа ие, түйінді және кәсіптік құзыреттердің жоғары деңгейіне ие, 
Қазақстан Республикасының Құқық қорғау жүйесі үшін бәсекеге 
қабілетті мамандар  дайындау.. 

Міндеттері -білім беру, әлеуметтік-этикалық, экономикалық және 
ұйымдастырушылық-басқарушылық, ұлттық бірегейлік, 
дүниетанымдық, зерттеушілік, өзін-өзі басқару, коммуникативтік 
құзыреттерді қамтитын негізгі құзыреттердің қажетті деңгейіне ие 
бәсекеге қабілетті құқық бакалаврларын даярлау. 
-негізгі құзыреттердің қажетті деңгейіне ие, жалпы құқықтық және 
қылмыстық-құқықтық салалардағы кәсіби құзыреттерді қамтитын 
бәсекеге қабілетті құқық бакалаврларын даярлау; 
- білім алушылардың жеке ерекшеліктерін, қызығушылықтары мен 
қажеттіліктерін ескере отырып, оқыту траекториясын еркін таңдау 
құқығын беру, білім алушының оқу процесі аяқталғаннан кейін не 
білетінін, түсінетінін және не істей алатынын түсіну; 
- білім беру процесіне оқытудың барлық субъектілерінің диалогына, 
кооперациясына және ынтымақтастығына негізделген оқу процесін 
жандандыруға мүмкіндік беретін оқытудың белсенді және интерактивті 
нысандары мен әдістерін енгізу; 
- білім алушыға мақсат қоюды, жоспарлауды, ұйымдастыруды, өзін-өзі 
бақылауды және өзін-өзі бағалауды үйренуге көмектесу, бұл оған өз 
бетінше шешім қабылдауға және өз елінің жауапты азаматы болуға 
мүмкіндік береді. 

Біліктілік пен 
лауазымдардың тізбесі 

6В04205  – Құқық және құқық қорғау қызметі білім беру бағдарламасы 
бойынша бакалавриат түлегіне құқық бакалавры академиялық дәрежесі 
беріледі. Біліктіліктер мен лауазымдар Қазақстан Республикасы Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 30 
желтоқсандағы №553 бұйрығымен бекітілген «Басшылардың, 
мамандардың және басқа қызметкерлердің лауазымдарының біліктілік 
анықтамалығына» сәйкес анықталады. 



Білім беру бағдарламасын меңгеру нәтижесінде қалыптасқан бітірушілердің құзыреттері: 
Жалпы құзыреттер (ЖҚ) 
 

1 ЖҚ - ғылыми және философиялық таным әдістерімен табиғи және 
әлеуметтік әлемді ғылыми ұғыну мен зерделеуді қамтамасыз ететін 
философия негіздерін білумен қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар 
негізінде қоршаған болмысты бағалайды; 
2 ЖҚ - мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен 
өзіндік ерекшеліктерін түсіндіреді; 
3 ЖҚ - әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық 
жағдайларға өз бағасын береді; 
4 ЖҚ -  Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, 
заңдылықтарын және өзіндік ерекшелігін терең түсіну және ғылыми 
талдау негізінде азаматтық ұстанымын танытады; 
5 ЖҚ -  Қазақстан тарихы оқиғаларының себептері мен салдарларын 
талдау үшін тарихи сипаттаудың әдістері мен тәсілдерін пайдаланады; 
6 ЖҚ -  әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психологияның 
негізгі білімін ескере отырып, тұлғааралық, Әлеуметтік және кәсіби 
қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайларды бағалайды; 
7 ЖҚ - интегративті процестердің заманауи өнімі ретінде осы 
ғылымдардың білімін синтездейді; 
8 ЖҚ - нақты ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді 
зерттеудің ғылыми әдістері мен тәсілдерін қолданады; 
9 ЖҚ - өзінің адамгершілік және азаматтық ұстанымын дамытады; 
10 ЖҚ - қазақстандық қоғамның қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық 
және этикалық нормаларымен жұмыс істейді; 
11 ЖҚ -жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді; 
12 ЖҚ - әлемде танылған қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар 
саласындағы білімді практикада қолданады; 
13 ЖҚ - әдіснама мен талдауды таңдауды жүзеге асырады; 
14 ЖҚ -  зерттеу нәтижелерін қорытындылайды; 
15 ЖҚ - жаңа білімді синтездейді және оны гуманитарлық қоғамдық 
маңызы бар өнім түрінде ұсынады; 
16 ЖҚ - тұлғааралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіптік) қарым-
қатынас міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде 
ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға түседі; 
17 ЖҚ -  грамматикалық білім жүйесі негізінде тілдік және сөйлеу 
құралдарын пайдалануды жүзеге асыру; қарым-қатынас жағдайына 
сәйкес ақпаратты талдау; 
18 ЖҚ - коммуникацияға қатысушылардың іс-әрекеттері мен іс-
әрекеттерін бағалайды; 
19 ЖҚ - жеке қызметінде ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың әртүрлі түрлерін: интернет-ресурстарды, ақпаратты 
іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату жөніндегі бұлтты және 
мобильді сервистерді пайдаланады; 
20 ЖҚ - өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім 
беру траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары 
арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіптік қызметті қамтамасыз ету 
үшін салауатты өмір салтына бағдарланады; 
 21 ЖҚ - Қазақстан тарихының негізгі заңдылықтарын, философиялық, 
әлеуметтік-саяси, экономикалық және құқықтық білім негіздерін, қазақ, 
орыс және шет тілдеріндегі ауызша және жазбаша нысандағы 
коммуникацияларды біледі және түсінеді; 
22 ЖҚ - игерілген білімді өзгеріп жатқан әлеуметтік-мәдени 
жағдайларда тиімді әлеуметтендіру және бейімдеу үшін қолданады; 
23 ЖҚ - әлеуметтік құбылыстарды, процестер мен проблемаларды 
сандық және сапалық талдау дағдыларын меңгереді. 

Негізгі құзыреттер (НҚ) Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін бакалаврлар әмбебап 
мәдениетаралық, салааралық білім беретін және қызметтің белгілі бір 
кәсіптік саласына қажетті негізгі базалық дағдыларды жүзеге асыруға 
көмектесетін келесі негізгі құзыреттерге ие болуы керек: 



1 НҚ -  жалпыадамзаттық құндылықтар, құқықтық және демократиялық 
мемлекеттің құндылықтары туралы түсінігі бар;  
2 НҚ  -  ғылым мен ғылыми ойлау туралы жалпы түсінікке ие; 
қоғамның әлеуметтік даму тенденциялары туралы білімі бар; 
3 НҚ  -  менеджмент, маркетинг, қаржы және т. б. туралы ғылыми 
түсініктері бар; 
4 НҚ -  әлеуметтік, әлеуметтік құбылыстардың негіздері туралы түсінігі 
бар;  
5 НҚ - кең ой-өрісі мен ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны 
қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану (әлеуметтік, 
гуманитарлық, экономикалық) пәндердің негіздерін біледі және 
түсінеді;  
6 НҚ - қоғамдық пікірге, дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық 
нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі 
және түсінеді және оларға өзінің кәсіби қызметінде бағдарланады; 
7 НҚ - экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, 
экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін біледі және түсінеді;  
8 НҚ – алған білімдерін іс жүзінде шығармашылықпен қолдана алады,  
9 НҚ - жаңа білімді нақты ұсыныстарға аудара алады; қажетті 
ақпаратты алу және өңдеу, оны сыни тұрғыдан талдау және 
қорытындылар мен жалпылау жасай алады; 
10 НҚ - өз ресурстарын сатып алуды, сақтауды, дамытуды және ұтымды 
пайдалануды біледі;  
11 НҚ - өзін-өзі дамыту, өзін-өзі реттеу және өзін-өзі қолдау әдістерін 
игере алады; 
12 НҚ -  зерттеу жұмысының дағдылары бар; 
13 НҚ - әр түрлі әлеуметтік жағдайларда барабар бағдарлай алады; 
командада жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, жаңа 
шешімдер ұсынады; компаға келуді біледі, өз пікірін ұжымның 
пікірімен байланыстырады; кәсіби және жеке өсуге ұмтылады; 
14 НҚ - кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды қолдана 
алады;  
15 НҚ - белгілі алгоритмдерді пайдаланбай, эвристикалық тәсілдер 
арқылы қойылған міндеттерді шеше алады, өз қызметіне және оның 
субъектісі ретінде өзіне қатысты белсенді зерттеу ұстанымын алуға 
дайын, ғылыми зерттеудің әдістері мен логикасын біледі. 

Арнайы құзыреттері (АҚ) Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін бакалаврлар маманның 
кәсіби қызмет саласында ғылыми және практикалық білімді пайдалану 
қабілетін қалыптастыратын, өзінің ғылыми-кәсіби даярлығын ұдайы 
арттыруды жүзеге асыратын, жаңа кәсіби міндеттерді өз бетінше қою 
және шешу, кәсіби бейімделудің жоғары дәрежесін көрсету қабілетін 
көрсететін мынадай арнайы құзыреттерге ие болуы тиіс: 
1 АҚ - заңгер қызметінің мақсаттары және оның жалпы кәсіби 
функциялары; кәсіби және қоғамдық маңызы бар жеке қасиеттер, осы 
қызмет өтуі тиіс нормативтік жағдайлар туралы түсінігі бар; 
2 АҚ – құқықтық ұғымдарды; Қазақстанның мемлекеттік-құқықтық 
және конституциялық дамуын; Қазақстан Республикасының құқықтық 
жүйесі мен мемлекеттік тетігінің жұмыс істеу ерекшеліктерін; оның 
қызметінің нақты саласын айқындайтын нормативтік құқықтық актілер 
мен теориялық тәсілдердің мазмұнын; құқық ұғымы мен мәнін; сот 
төрелігі мен оның қағидаттарын; іскерлік қарым-қатынастың 
психологиялық ерекшеліктері мен ерекшеліктерін, заңгер жұмысындағы 
кәсіби әдеп элементтерін; құқықтық насихат және құқықтық тәрбие 
әдістерін, өз кәсібінің мәні мен әлеуметтік рөлін біледі. 
3 АҚ –  өзінің біліктілігін дербес жетілдіре алады, проблемаларды 
шешудің оңтайлы жолдарын таба алады және кәсіби қызметте 
міндеттерді іске асыруға байланысты шешімдер қабылдай алады; заңды 
ұғымдар мен санаттармен еркін жұмыс жасай алады; ұйымдардың 
(кәсіпорындардың) құқықтық қызметін жетілдіру бойынша 



ұсыныстарды талдай және дайындай алады, жеке және заңды тұлғаларға 
құқықтық көмек көрсете алады; 
4 АҚ - кәсіби қызмет саласына кіретін құқықтық нормалар мен 
құқықтық қатынастарды талдау дағдылары бар; 
5 АҚ - нақты практикалық жағдайларда құқықтық нормалар мен 
теорияларды қолдануға құзыретті бола алады; заң техникасы, жасырын 
болжамдар жасай алады; фактілер мен салдарлардың аражігін ажырата 
алады; дәлелдер мен фактілердің маңыздылығын бағалайды; іс-
қимылдардың жоспарлары мен мүмкін жүйесін әзірлейді; заң мәселесін 
шешу жоспарын жасау үшін әртүрлі салалардағы білімді пайдаланады; 
қажетті іс жүргізу құжаттарын құрастырады; сұхбаттасудың және жауап 
алуды жүргізудің психологиялық тәсілдерінде; нормативтік құжаттарға 
өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстардың артықшылықтары мен 
кемшіліктерін бағала білімді пайдаланады. 

Берілетін дәреже 6В04205 "Құқық және құқық қорғау қызметі" білім беру бағдарламасы 
бойынша құқық бакалавры. 

6В04201 "Құқық және құқық қорғау қызметі" білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері 
 
6В04201 "Құқық және құқық 
қорғау қызметі" білім беру 
бағдарламасы бойынша оқу 
нәтижелері 

Осы бағдарламаны сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы: 
1 ОН -  жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық, рухани және 
мәдени құндылықтарын қалыптастыру, отансүйгіштік, Қазақстан 
Республикасы халықтарының достығы, әр түрлі мәдениеттерге, салт-
дәстүрлерге құрмет көрсету рухында тәрбиелеу мақсатында  ақпаратты 
жинау және түсіндіру; 
2 ОН - оқытылатын тілдің нормаларына сәйкес сөйлеу тәсілін таңдауды 
жүзеге асыру, сөйлеу тәртібін жоспарлау және  күнделікті және кәсіби 
қарым-қатынас жағдайларына қажетті ақпаратты, идеяларды, 
мәселелерді және шешімдерді (қазақ, орыс және шет тілдерінде)  
саладағы мамандарға да, маман еместерге да хабарлау; 
3 ОН - кәсіби қызметте одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 
қажетті кәсіби коммуникация, экологиялық, физикалық, этикалық, 
құқықтық, ақпараттық, экономикалық мәдениет және ойлау мәдениеті 
дағдыларын қолдану; 
4 ОН - қоғамдық қатынастарды реттеуші ретінде құқықтың мәнін 
түсіну, құқық  функцияларын , құқықтық жүйенің құрылымы мен 
элементтерін, мемлекеттің шығу тегінің заңдылықтарын, қазіргі 
заманғы мемлекеттің функцияларын жүзеге асырудың нысандары мен 
әдістерін, оның институттары мен мекемелерінің жұмыс істеу 
ережелерін білу; 
5 ОН - азаматтарға азаматтық, еңбек, салық, қаржы, кеден қатынастары 
саласындағы құқықтық мәселелері бойынша кеңес беруі үшін заңнама 
нормаларын білуі мен түсінуін қолдану; 
6 ОН -  құқық қолдану қызметінің мәселелерін шешу үшін құқықтық 
жауапкершіліктің мазмұны, жіктелуі, түрлері, олардың ерекшеліктері 
мен іске асырылуы, құқық бұзушылық жасаған адамдарға мемлекеттік 
мәжбүрлеу шараларын қолдану негіздері саласындағы теориялық және 
практикалық білімді қолдану; 
7 ОН -  дәлелдемелер жинау дағдыларын көрсету, әртүрлі 
юрисдикциялардағы соттарда, сот төрелігі органдарында және әкімшілік 
кеңестерде клиенттердің істері бойынша қорғауды жүзеге асыру немесе 
жоғары сатыдағы соттарға қатысатын адвокаттарға нұсқау беру; істерді 
қабылдау және әртүрлі инстанциялардағы соттарда қатысу; мемлекет 
атынан айыптаушы ретінде әрекет ету; 
8 ОН - әртүрлі заң құжаттарын (қаулылар, хаттамалар, айыптау актілері, 
хаттар, қорытындылар және т. б.), заң қорытындыларын, заңдар мен 
заңға тәуелді актілердің жобаларын жасау; 
9 ОН -  құқықтық бағалауды, қылмыстың, сыбайлас жемқорлықтың 
және өзге де құқыққа қарсы мінез-құлықтың себептері мен жағдайларын 
алдын алуды, анықтауды, жоюды жүзеге асыру; 



10 ОН -  құқықтану саласындағы озық білімге негізделген Қазақстан 
Республикасының халықаралық және ұлттық құқық нормаларын, 
институттарын, салаларын, сараптамалық әдістер мен технологияларды 
білуін және түсінуін көрсету; халықаралық және Ұлттық құқықтағы 
олқылықтарды анықтау және толтыру; құқықтық қайшылықтарды 
шешу; 
11 ОН -  нақты өмірлік жағдайларға материалдық және процестік құқық 
нормаларын қолдану, фактілер мен мән-жайларды заңды түрде дұрыс 
саралау, құқықтық дәлелдеу және құқықтық талдау техникаларын 
меңгергендігін көрсету, кейстер мен ситуациялық міндеттерді шешу 
алгоритмін құру; 
12 ОН -  қылмыстық және өзге де құқық бұзушылықтарды анықтау, 
жолын кесу, саралау, ашу және тергеу; 
13 ОН -  адам құқықтарын қорғауға және қамтамасыз етуге бағытталған 
ұлттық және халықаралық актілерді түсіндіру және түсініктеме беру; 
құқық қорғау органдарының ұйымдастырылуы мен қызметінің 
принциптері туралы нақты түсінікке ие болу және олардың қоғамдық 
қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету үшін маңыздылығын 
түсіну; 
14 ОН -   кәсіби қызметте ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу 
әдістерін қолдану, оларды оқытылатын салада қолдану; академиялық 
адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну. 

Жүзеге асыруды 
қорытындылау нысандары 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді 
емтихан (дар) тапсыру. 
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Жалпы модульдер 

жалпы 
білім 
беру 

-  әлемдік тарихи процестің құрамдас бөлігі ретінде 
Қазақстандағы адами қоғамның даму тарихын, отандық 
тарихтың даму динамикасын (қозғаушы күштер, механизмдер, 
үрдістер, тарихи даму заңдылықтары), тарихтың жалпы 
барысын (тарих құрылымы, оның динамикасы), Қазақстан 
халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін; философия 
тарихын, философияның дамуының негізгі кезеңдері мен 
себеп-салдарлық байланыстарын; философияның дамуының 
қазіргі заманғы үрдістерін, қоғамдағы діннің қызметі мен 
әлеуметтік рөлін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
негіздері мен құқықтық негіздерді, дене шынықтырудың 
әлеуметтік маңызы мен оның жеке тұлғаны дамытудағы және 
кәсіби қызметке даярлаудағы рөлі туралы білімі мен түсінігін 
көрсету; 

- Қазақстан тарихында себеп-салдарлық байланыстарды 
білім мен түсінуді қолдану, салыстырмалы талдау негізінде 
тарихи оқиғалар мен құбылыстарды ұғыну, тарихи білімді 
практикада шығармашылықпен қолдану; философияның 
дамуында себеп-салдарлық байланыстарды орнату; кәсіби 
қызметте философияның негізгі заңдарын қолдану, нақты 
мәдениет контекстінде дүниетанымдық мәселелерді анықтау; 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет саласында зерттеулер 
жүргізу, сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділікті тұрақты 
қалыптастыру және дамыту; дене шынықтыру мен салауатты 
өмір салтының ғылыми-биологиялық, педагогикалық және 
практикалық негіздерін білу және түсіну; әртүрлі мақсатты 
бағыттағы жеке сабақтарды жоспарлау ережелері мен 
тәсілдерін қолдану; 

- Қазақстан тарихы, философия және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері саласындағы білімді 
ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпарат жинау 
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мен интерпретациялауды жүзеге асыру; 
- қарым-қатынасты орнатудың коммуникативтік қабілеті, 

сөйлесуді қолдау арқылы Қазақстан тарихы, философия және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері саласындағы 
ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен шешімдерді  мамандарға 
да, маман емес адамдарға да хабарлау; 

- оқылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру 
үшін қажетті оқыту дағдылары (уақытты басқару; мәтіндік 
және өзге де материалдарды тиімді пайдалану; 
телеконференция режимінде жұмыс істей білу; топта жұмыс 
істей білу; жазба жүргізе білу, жазбаша жұмыстарды орындай 
білу және емтихандарға дайындалу); 
    - ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты 
білу және оларды оқытылатын салада қолдану; 
   - оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті 
білу және түсіну; 

- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңызын ұғыну. 

1 ZhKMN 
1116 

Жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері ЖБП ТК 

ЖҚ 8 
ЖҚ 9 
ЖҚ 10 
НҚ 5 

коммуни
кативтік 

- оқылатын  тілдің грамматикасы, орфографиясы, 
лексикасы мен фразеологиясы;  қарым-қатынас психологиясы 
мен кәсіби коммуникацияның негіздері; оқушылардың 
жағымды өзін-өзі бағалауын, тілдерді үйренуге деген ынтасын, 
азаматтық бірегейлігі мен тілдік толеранттылықты 
лингвистикалық төзімділік қалыптастыру жолдары; бастауыш 
сынып балаларының ана емес және шет тілдерін ерте оқыту 
әдістері, ана тілі немесе шет тілдерін оқыту әдістері  туралы 
білімі мен түсінігін көрсету; 

- қарым-қатынастың әртүрлі салаларында және 
жағдайларында білім мен түсінуді қолдану; ойды ресімдеуде 
тілдік құралдарды дұрыс пайдалану;  әр түрлі тақырыптар мен 
мамандық бойынша диалогтар, монологтар, полилогтар құру; 

- тілтану саласындағы әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін 
ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру; 

- тілтану саласындағы ақпаратты, идеяларды, мәселелерді 
және шешімдерді мамандарға, сондай-ақ  маман емес 
адамдарға да  хабарлау; 

- қазақ (орыс), ағылшын, кәсіби бағытталған тілдер 
саласында одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру және білімді 
жетілдіру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
- ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты 
білу және оларды оқытылатын салада қолдану; 
- оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 
және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және 

36 

1 K(O)T 
1103 Қазақ (орыс) тілі ЖБП МК 5 

емти
хан 

ЖҚ 16 
ЖҚ 17 
ЖҚ 18 

2 K(O)T 
1104 Қазақ (орыс) тілі ЖБП МК 5 

ЖҚ 16 
ЖҚ 17 
ЖҚ 18 

1 ShT 1105 
Шетел тілі 

ЖБП МК 5 
ЖҚ 16 
ЖҚ 17 
ЖҚ 18 

2 ShT 1106 
Шетел тілі 

ЖБП МК 5 
ЖҚ 16 
ЖҚ 17 
ЖҚ 18 

4 KBShTi 
2201 

Кәсіби бағдарланған 
шет тілі 

БП ЖОО
К 3 

ЖҚ 16 
ЖҚ 17 
ЖҚ 18 

3 KК (О) Ti 
2202 

Кәсіби қазақ (орыс) 
тілі 

БП ЖОО
К 3 

ЖҚ 16 
ЖҚ 17 
ЖҚ 18 

3 IYаPKRO 
2204 

Шет тілі: тілдік 
қарым-қатынас 

мәдениеті бойынша 
практикум 

БП ЖОО
К 5 

ЖҚ 16 
ЖҚ 17 
ЖҚ 18 



түсіну; 
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 

маңызын ұғыну. 

1 AKT 1107 Ақпараттық-
коммуникациялық 

технологиялар 
(ағыл. тілінде) 

 
 
 

ЖБП 
МК 

5 

 

ЖҚ 19 

Әлеуметт
ік-саяси 
білімдер 
модуль 

- модульдің (әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, 
психология) оқу пәндерін қалыптастыратын барлық ғылым 
салаларында пәндік білімдерді (ұғымдарды, терминдерді, 
идеяларды, теорияларды, негізгі ережелерді), әлеуметтік-саяси 
модульдің қазіргі заманғы пәндерін базалық білім жүйесіндегі 
интеграциялық инновациялық үдерістердің өнімі ретінде 
қоғамның әлеуметтік-этикалық құндылықтары; қоғамды 
зерттеудің әртүрлі түрлерінің стратегияларының 
айырмашылықтары және нақты мәселелер мен мәселелерді 
талдау үшін әдіснаманы таңдаудың негіздемесі туралы білімі 
мен түсінігін көрсету; 

- әлеуметтік-гуманитарлық үлгідегі қандай да бір ғылым 
тұрғысынан қоғамдағы қарым-қатынастың нақты жағдайын 
бағалау үшін білім мен түсініктерді қолдану, ықтимал 
тәуекелдерді ескере отырып, оның даму  перспективасын 
проекциялау, нақты оқу пәні контекстінде және модуль 
пәндерінің өзара әрекеттестігі мен интеграциясы рәсімдерінде 
ғылыми әдістерді, зерттеу тәсілдерін білім мен  түсініктерді  
қолдану,  оқытылатын пәндердің ғылыми салаларының 
теориялары мен идеялары негізінде әлеуметтік 
коммуникацияның әр түрлі салаларындағы жағдайлардың 
табиғатын түсіндіру; 

-  саясаттану, әлеуметтану, мәдениеттану және психология 
саласындағы білімді ескере отырып, пайымдауларды 
қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 
интерпретациялауды жүзеге асыру; 

-  осы модульдің оқылатын саласында одан әрі оқуды өз 
бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
- ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты 
білу және оларды оқытылатын салада қолдану; 
- оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды 
және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және 
түсіну; 

- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңызын ұғыну. 

8 

1 Ele 1108 

Әлеуметтану 

ЖБП МК 2 

емти
хан 

ЖҚ 6 
ЖҚ 8 
ЖҚ 12 
ЖҚ 13 
ЖҚ 14 
ЖҚ 15 

1 Saya 1109 

Саясаттану 

ЖБП МК 2 

ЖҚ 6 
ЖҚ 8 
ЖҚ 12 
ЖҚ 15 

2 Mad 1110 

Мәдениеттану 

ЖБП МК 2 

ЖҚ 6 
ЖҚ 8 
ЖҚ 12 
ЖҚ 15 

2 Psi 1111 Психология ЖБП МК 2 

ЖҚ 6 
ЖҚ 8 
ЖҚ 12 
ЖҚ 15 
ЖҚ 22 

Білім беру бағдарлама модульдері 

құқыққор
ғаушы 

- қылмыстық, қылмыстық-атқару және қылмыстық-
процестік заңнаманы білуі мен түсінуін көрсету; - кәсіби 
деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, аргументтерді 

38 4 KKO 2203 Құқық қорғау 
органдары  БП ЖОО

К 3 емти
хан 

НҚ 9 
АҚ 1 
АҚ 2 



тұжырымдау және құқық қорғау қызметі мен прокурорлық 
қадағалау саласындағы мәселелерді шешу; - қылмыстық сот 
ісін жүргізу саласындағы білімді ескере отырып, 
пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпарат жинауды және 
түсіндіруді жүзеге асыру; 

- құқық қорғау саласындағы оқу-практикалық және кәсіби 
міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді 
қолдану;  

- одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру және өндірістік 
практикадан өту үшін қажетті оқыту дағдылары;  

- ғылыми зерттеу әдістерін, академиялық жазуды білуін 
көрсету және оларды зерттелетін салада қолдану;  

- қылмыстық сот ісін жүргізу және қадағалау саласында 
фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану;  

- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну. 

3 
KRKK 
(ZhB)  
2209 

Қазақстан 
Республикасының 

қылмыстық құқығы 
(жалпы бөлімі) 

БП ЖОО
К 4 

НҚ 1 
НҚ15 
АҚ 4 
АҚ 5 

4 KRKK 
(EB) 2210 

Қазақстан 
Республикасының 

қылмыстық құқығы 
(ерекше бөлімі) 

БП ЖОО
К 5 

НҚ 1 
НҚ 14 
АҚ 4 
АҚ 5 

4 KRKAK 
2216 

Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық-атқару 

құқығы 

БП ТК 5* 

НҚ 6 
НҚ 8 
АҚ 4 
АҚ 5 

7 KRPK 
4220 

Қазақстан 
Республикасының 

прокурорлық 
қадағалау 

БП ТК 5 
НҚ 4 
НҚ 7 
АҚ 2 

5 KRKPK 
3301 

Қазақстан 
Республикасының 

қылмыстық-
процестік құқығы 

КП 

ЖОО
К 5 

НҚ 15 
АҚ 1 
АҚ 4 
АҚ 5 

4 ОР 2215 
Өндірістік 

практикасы БП 
ЖОО

К 2 

Есеп
ті 

қорғ
ау 

НҚ 10 
НҚ 12 
АҚ 3 

6 ОР 3302 
Өндірістік 

практикасы КП 
ЖОО

К 2 
НҚ 10 
НҚ 12 
АҚ 3 

8 ОР 4303 
Өндірістік 

практикасы КП 
ЖОО

К 12 
НҚ 10 
НҚ 12 
АҚ 3 

теориялы
қ-

құқықтық 

- құқықтық және саяси ілімдердің тарихын, мемлекет және 
құқық теориясының тұжырымдамалары мен мазмұнын білу 
мен түсінуді көрсету;  
- білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдер 
тұжырымдау және мемлекет пен құқық теориясының 
мәселелерін шешу;  
- әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 
отырып, этикалық-заңдық пайымдауларды қалыптастыру үшін 
ақпарат жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;  
- оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 
теориялық және практикалық білімді қолдану;  
- одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары; 
- ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу 
және оларды зерттелетін салада қолдану;  

15 

1 MKT 1205 Мемлекет және 
құқық теориясы БП 

ЖОО
К 

4 

емти
хан 

НҚ 1 
НҚ 2 
НҚ 3 
НҚ 4 

2 KSIT 1211 
Құқықтық және 

саяси ілімдер 
тарихы 

БП ЖОО
К 3 

НҚ 2 
НҚ 5 
НҚ 6 
АҚ 1 

3 KE 2232  Құқықтық этика БП ТК 3 
НҚ 4 
НҚ 6 
АҚ 1 

7 MKTP 
4307 

Мемлекет және 
құқық теориясының 

проблемалары 
КП ТК 5 

НҚ 2 
НҚ 5 

НҚ 10 



- модуль пәндері арасындағы фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану;  
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну. 

GZAZh: 
UZh 4308 

Ғылыми зерттеу 
және академиялық 
жазу: ұйымдастыру 

және жоспарлау 

НҚ 8 
НҚ 12 
НҚ 15 
АҚ 3 

жария-
құқықтық 

- конституциялық, әкімшілік, әкімшілік-іс жүргізу заңнамасы 
саласындағы озық білімге негізделген модуль туралы білім мен 
түсінікті көрсету;  
- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 
тұжырымдау және мемлекеттік қызмет пен адвокаттық қызмет 
мәселелерін шешу;  
- әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 
отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 
жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;  
-халықаралық құқық, халықаралық және ұлттық заңнама 
саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу 
үшін теориялық және практикалық білімді қолдану;  
- одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру, практикадан өту, 
сот сөзін қалыптастыру үшін қажетті оқыту дағдылары; 
- ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу 
және оларды зерттелетін салада қолдану;  
- модуль пәндері арасындағы фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану;  
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну. 

25 

2 KRKK 
1206 

Қазақстан 
Республикасының 
конституциялык 

құқығы 

БП 

ЖОО
К 

4 

емти
хан 

НҚ 6 
АҚ 2 
АҚ 3 

3 KRAK 
2212 

Қазақстан 
Республикасының 
әкімшілік құқығы 

БП 
ЖОО

К 4 
НҚ 6 
АҚ 3 
АҚ 4 

5 HBK 3213 Халықаралық 
бұқаралық құқығы БП 

ЖОО
К 5 

НҚ 5 
НҚ 7 
АҚ 2 

4 

KRAPK 
2218 

Қазақстан 
Республикасының 

әкімшілік- 
процестік құқығы БП ТК 5 

НҚ 1 
НҚ 4 
АҚ 1 
АҚ 2 

ShKK 
2219 

Шет елдерінің 
конституциялык 

құқығы 

НҚ 6 
АҚ 3 
АҚ 4 

6 KRMKB 
3231 

Қазақстан 
Республикасындағы 
мемлекеттік қызмет 

пен басқару 

БП ТК 4* 
НҚ 5 
НҚ 6 
АҚ 4 

7 

Adv 4311 Адвокатура 

КП ТК 5 

НҚ 11 
НҚ 14 
АҚ 4 
АҚ 5 

SR 4312 Соттық риторика 
НҚ 9 

НҚ 15 
АҚ 3 

2 ОР 1214 Оқу практикасы БП 

ЖОО
К 2 

Есе
пті 
қорғ
ау 

НҚ 10 
НҚ 11 
АҚ 1 

цивилисті
к-

құқықтық 

 - азаматтық, азаматтық іс жүргізу және еңбек заңнамасы 
саласындағы озық білімге негізделген модуль туралы білім мен 
түсінікті көрсету;  
- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 

19 3 
KRAK 
(ZhB) 
2207 

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 

(жалпы бөлімі) 

БП 

ЖОО
К 4 

емт
иха
н 

НҚ 4 
НҚ 7 
АҚ 1 
АҚ 3 



тұжырымдау және азаматтық, азаматтық іс жүргізу және еңбек 
заңнамасының мәселелерін шешу;  
- әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 
отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 
жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 
 - азаматтық-құқықтық және еңбек құқықтық қатынастары 
саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу 
үшін теориялық және практикалық білімді қолдану;  
- одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары; 
- ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу 
және оларды зерттелетін салада қолдану;  
- модуль пәндері арасындағы фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану;  
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну. 

4 KRAK 
(EB) 2208 

Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық құқығы 

(ерекше бөлімі) 

БП 

ЖОО
К 

5 

НҚ 7 
НҚ 11 
АҚ 1 
АҚ 5 

5 

KREK 
3222 

Қазақстан 
Республикасының 

еңбек құқығы 

БП ТК 5 

НҚ 3 
НҚ 6 
АҚ 2 
АҚ 5 

HEK 3223 Халықаралық еңбек 
құқығы 

НҚ 4 
НҚ 6 
АҚ 4 
АҚ 5 

5 KRAРK 
3305 

Қазақстан 
Республикасының 

азаматтық-
процестік құқығы 

КП ТК 5 

НҚ 15 
АҚ 1 
АҚ 3 
АҚ 5 

алдын 
алу-

құқықтық 

- алдын алу-құқықтық қызметті жүзеге асыруда қолданылатын 
ұғымдар мен категориялар туралы білім мен түсінікті көрсету; 
- кәсіби деңгейде түрлі салаларда құқыққа қарсы іс-
қимылдардың алдын алу ерекшеліктерін білу және түсіну, 
аргументтерді тұжырымдау және азаптаудың, сыбайлас 
жемқорлықтың және құқыққа қарсы қызметтің өзге де 
нысандарының алдын алу және жолын кесу мәселелерін шешу; 
- әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 
отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 
жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 
 - ұлттық, ақпараттық қауіпсіздік, профилактикалық қызмет 
саласындағы оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу 
үшін теориялық және практикалық білімді қолдану; 
- одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 
дағдылары; 
- құқықтық мәдениет пен құқықтық сана саласында фактілерді, 
құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы 
күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану;  
- ғылыми зерттеу әдістерін, академиялық жазуды білуін 
көрсету және оларды зерттелетін салада қолдану;  
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну.   

15 

4 AKK 2217 Ақпараттық құқық 
және қауіпсіздік БП ТК 5 

емт
иха
н 

НҚ 8 
НҚ 9 

НҚ 14 
АҚ 3 

7 AKIKT 
4221 

Азаптауға қарсы іс-
қимыл тетіктері БП ТК 5* 

НҚ 6 
АҚ 1 
АҚ 5 

6 KKBAA 
3229 

Қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың 

алдын алу 
БП ТК 5* 

НҚ 13 
НҚ 14 
АҚ 3 

5 KK 3235 Құқықтық 
конфликтология БП ТК 5* 

НҚ 1 
НҚ 3 
АҚ 4 

6 UKN 3237 Ұлттық қауіпсіздік 
негіздері БП ТК 5 

НҚ 9 
НҚ 14 
АҚ 3 

6 SZhUKKI 
3239 

Сыбайлас 
жемқорлыққа және 

ұйымдасқан 
қылмысқа қарсы іс-

қимыл 

БП ТК 5 
НҚ 1 
НҚ 7 
АҚ 2 

5 KSKM 
3306 

Құқықтық сана 
және құқықтық 

мәдениет 
КП ТК 5* 

НҚ 4 
НҚ 6 
АҚ 1 

қылмыст
ық-

құқықтық 

- қылмыстардың саралауы, жедел-іздестіру қызметі, жаза 
тағайындау теориясы мен практикасы саласындағы озық 
білімге негізделген модуль туралы білім мен түсінікті көрсету; 
- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 

37 6 KS 3224 Қылмысты саралау БП ТК 4 
емт
иха
н 

НҚ 15 
АҚ 1 
АҚ 4 
АҚ 5 



тұжырымдау және ювеналды әділет мәселелерін шешу, 
қылмыстардың жекелеген түрлерін тергеу әдістемесі, мета-
оқиғаны тексеру;  
- әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 
отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін дәлелді 
ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;  
- қылмыстарды тергеу және дәлелдеу саласындағы оқу-
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 
және практикалық білімді қолдану;  
- әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру, практикадан өту, 
дипломдық жұмысты орындау үшін қажетті оқыту дағдылары; 
- ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу 
және оларды зерттелетін салада қолдану;  
- модуль пәндері арасындағы фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану;  
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну. 

5 

ZhIKN 
3226 

Жедел iздестiру 
қызметі негіздері 

БП ТК 5 

НҚ 13 
НҚ 15 
АҚ 5 

ZhTTP 
3227 

Жаза 
тағайындаудың 
теориясы мен 
практикасы 

НҚ 6 
НҚ 8 
АҚ 2 
АҚ 3 

7 

OBOK 
4313 

Оқиға болған 
орынды қарастыру 

КП ТК 5 

НҚ 10 
НҚ 14 
АҚ 5 

KZhTTA 
4314 

Қылмыстың 
жекелеген түрлерін 
тергеу әдістемесі 

НҚ 6 
НҚ 8 
АҚ 2 
АҚ 3 

6 

YuA 3315 Ювеналдық әділет 

КП ТК 5 

НҚ 4 
НҚ 6 
АҚ 1 

SDT 3316 
Сот 

дәлелдемелерінің 
теориясы 

НҚ К12 
НҚ К15 

АҚ 4 

8 DP 4304 Дипломалды 
практикасы  КП ЖОО

К 6 

Есе
пті 
қорғ
ау 

НҚ 8 
НҚ10 
НҚ 12 
АҚ 3 

8  

Дипломдық 
жұмысты (жобаны) 
жазу және қорғау 
немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

 МК 12 ҚА 

НҚ 12 
НҚ 15 
АҚ 2 
АҚ 5 

заңгерлік-
қолданба

лы 

 - виктимология, заң психологиясы, криминология, 
криминалистика саласындағы озық білімге негізделген модуль 
туралы білім мен түсінікті көрсету;  
- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 
тұжырымдау және сот-сараптама қызметінің мәселелерін 
шешу;  
- әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 
отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 
жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;  
- қылмыстарды ашу, тергеу және алдын алу саласындағы оқу-
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 
және практикалық білімді қолдану;  
-одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру, қылмыстық іс 
жүргізу құжаттарын жасау үшін қажетті оқыту дағдылары; 

14 

6 Vik 3225 Виктимология БП ТК 4* 

емт
иха
н 

НҚ 6 
НҚ 9 
АҚ 1 

6 KPKK 
3230 

Қылмыстық-
процестік 

құжаттарды 
құрастыру 

БП ТК 4 
НҚ 14 
АҚ 4 
АҚ 5 

3 ZP 2233 Заң психологиясы БП ТК 3* 
НҚ 1 
НҚ 3 
АҚ 1 

6 Kri 3238 Криминология БП ТК 5* 

НҚ 2 
НҚ 10 
АҚ 1 

 



 
 
  

- ғылыми зерттеулер мен академиялық жазу әдістерін білу 
және оларды зерттелетін салада қолдану;  
- модуль пәндері арасындағы фактілерді, құбылыстарды, 
теорияларды және күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді 
қолдану;  
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну. 

7 

Krim 4309 Криминалистика 

КП ТК 5 

НҚ 9 
НҚ 13 
АҚ 1 

KTKT 
4310 

Криминалистикалы
қ техника және 

криминалистикалық 
тактика 

НҚ 14 
НҚ 15 
АҚ 5 

7 

SЕ 4317 Сот 
экспертологиясы 

КП ТК 5 

НҚ 9 
НҚ 15  
АҚ 3 

SMP 4318 Сот медицинасы 
және психиатрия 

НҚ 8 
НҚ 13 
АҚ 4 

қаржы-
құқықтық 

- кедендік, қаржылық және салық құқығының мәні, ұғымдары 
мен санаттары туралы білім мен түсінікті көрсету;  
- кәсіби деңгейде білім мен түсініктерді қолдану, дәлелдер 
тұжырымдау және кедендік және бюджетке төленетін өзге де 
төлемдерді есептеу мен өндіріп алу мәселелерін шешу; 
 - әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере 
отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты 
жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;  
- кеден, қаржы және салық заңнамасы саласындағы оқу-
практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 
және практикалық білімді қолдану;  
- оқытылатын салада одан әрі оқытуды өз бетінше жалғастыру 
үшін қажетті оқыту дағдылары;  
- кедендік, қаржылық және салық заңнамасы саласында 
фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың 
арасындағы күрделі тәуелділіктерді білу мен түсінуді қолдану; 
- ғылыми зерттеу әдістерін, академиялық жазуды білуін 
көрсету және оларды зерттелетін салада қолдану; 
- академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің 
маңыздылығын түсіну. 

10 

6 КК 3228 Кеден құқығы БП ТК 5 

емти
хан 

НҚ 7 
НҚ 12 
АҚ 2 

5 КRКK 
3234 

Қазақстан 
Республикасының 

қаржы құқығы 
БП ТК 5 

НҚ 3 
НҚ 7 
АҚ 2 

6 KRSK 
3236 

Қазақстан 
Республикасының 

салық құқығы 
БП ТК 5* 

 
НҚ 4 
НҚ 7 
АҚ 4 

 

Оқу курсы бойынша барлығы 240         



Құзыреттердің, оқыту нәтижелерінің, бағалау әдістері мен критерийлерінің өзара 
байланысы кестесі   

 
Дублин дескрипторлары  Білім беру 

бағдарламас
ы түлегінің 
құзыреттілі

гі  

Оқытудың 
күтілетін 

нәтижелерінде 
көрсетілген 
құзыреттер 

Бағалау әдісінің 
атауы 

 

Оқыту 
нәтижелерін

е қол 
жеткізу 

дәрежесін 
бағалау 

критерийле
рі  

Жалпы құзыреттер  
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. 

1 ЖҚ 
2 ЖҚ 
3 ЖҚ 
4 ЖҚ 
5 ЖҚ 
6 ЖҚ 
7 ЖҚ 
8 ЖҚ 
9 ЖҚ 
10 ЖҚ 
11 ЖҚ 
12 ЖҚ 
13 ЖҚ 
14 ЖҚ 
15 ЖҚ 
16 ЖҚ 
17 ЖҚ 
18 ЖҚ 
19 ЖҚ 
20 ЖҚ 
21 ЖҚ 
22 ЖҚ 
23 ЖҚ  

1 ОН 
2 ОН 
3 ОН 

  

 Бағалаудың 
ұсынылатын 
әдістері білім 

беру 
бағдарламасын 

әзірлеу және 
бекіту бойынша 

Ережеде 
көрсетілген 

1.1 К 
1.2 К 
1.3 К 
1.5 К 
1.9 К 
1.10 К 
2.1 К 
2.2 К 
2.8 К 
2.9 К 
3.1 К 
3.5 К 
3.8 К 

8.1 К 

8.2 К 
 

  



Негізгі құзыреттер 
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. 

1 НҚ 
2 НҚ 
3 НҚ 
4 НҚ 
5 НҚ 
6 НҚ 
7 НҚ 
8 НҚ 
9 НҚ 
10 НҚ 
11 НҚ 
12 НҚ 
13 НҚ 
14 НҚ 
15 НҚ 

 

1 ОН 
3 ОН 
7 ОН 
8 ОН 
9 ОН 
11 ОН 
13 ОН 
14 ОН 

 Бағалаудың 
ұсынылатын әдістері 

білім беру 
бағдарламасын әзірлеу 
және бекіту бойынша 
Ережеде көрсетілген 

1.4 К 
1.6 К 
1.7 К 
1.8 К 
4.3 К 
4.4 К 
4.7 К 
7.1 К 
7.2 К 

8.2 К 
8.5 К 
8.6 К 
9.1 К 
9.3 К 
9.4 К 

 

Арнайы құзыреттері 
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. 

1 АҚ 
2 АҚ 
3 АҚ 
4 АҚ 
5 АҚ 

4 ОН 
5 ОН 
6 ОН 
7 ОН 
8 ОН 
9 ОН 
10 ОН 
12 ОН 
13 ОН 
14 ОН 

Бағалаудың 
ұсынылатын әдістері 

білім беру 
бағдарламасын әзірлеу 
және бекіту бойынша 
Ережеде көрсетілген 

1.9 К 
1.10 К 

4.5 К 
4.6 К 
4.9 К 

5.5 К 
5.7 К 
5.8 К 
6.6 К 

6.8 К 
6.9 К 
6.11 К 
6.12 К 
7.3 К 

8.9 К 
8.10 К 
8.12 К 

9.5 К 
9.6 К 
9.7 К 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оқу пәндерінің көмегімен білім беру бағдарламасы бойынша қалыптасқан оқыту нәтижелерінің қол жеткізу матрицасы 
 
  

№ Пәннің атауы   Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері (кодтар) 
1 

ОН 
2 

ОН 
3 

ОН 
4 

ОН 
5 

ОН 
6 

ОН 
7 

ОН 
8 

ОН 
9 

ОН 
10 

ОН 
11 

ОН 
12 

ОН 
13 

ОН 
14 

ОН 
Жалпы білім беретін пәндер циклі  

ЖОО компоненті / таңдау компоненті 
 

1 Қазақстан тарихы /История Казахстана   +  +            
2 Философия / Философия   +  +            
3 Қазақ (орыс) тілі  / Казахский (русский) язык    + + +            
4 Қазақ (орыс) тілі / Казахский  (русский) язык    + + +            
5 Шетел тілі / Иностранный язык    + + +            
6 Шетел тілі / Иностранный язык    + + +            
7 Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар/(ағыл. тілінде) / 
Информационно-коммуникационные 
технологии   (на англ. языке) 

   + +     +       

8 Әлеуметтану / Социология   +  +            
9 Саясаттану /Политология   +  +            
10 Мәдениеттану /Культурология   +  +            
11  Психология  / Психология   +  +            
12 Дене шынықтыру / Физическая культура   +  +            
13 
 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері / 
Основы экономики и предпринимательства 

    +            

14 Құқық негіздері/ Основы права     + + +          
15 Экология және тіршілік қауіпсіздігі/ 

Экология и безопасность жизнедеятельности 
  +  +            

16 Жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 
/ Основы антикоррупционной культуры 

  +  + +           

Базалық пәндер циклі  
ЖОО компоненті 

 

17 Кәсіби бағдарланған шет тілі /  
Профессионально-ориентированный 
иностранный язык 

  + + +            

18 Кәсіби қазақ (орыс) тілі / Профессиональ-
ный казахский (русский) язык 

  + + +            

19 Шет тілі: тілдік қарым-қатынас мәдениеті 
бойынша практикум / Иностранный язык: 

  + + +            



практикум по культуре речевого общения 
20 Құқық қорғау органдары / 

Правоохранительные органы 
     +         +  

21 Мемлекет және құқық теориясы / Теория 
государства и права 

     +      +     

22 Қазақстан Республикасының 
конституциялык құқығы / Конституционное 
право Республики Казахстан 

     +      +   +  

23 Қазақстан Республикасының азаматтық 
құқығы (жалпы бөлімі) / Гражданское право 
Республики Казахстан (общая часть) 

      + +    + +    

24 Қазақстан Республикасының азаматтық 
құқығы (ерекше бөлімі) / Гражданское право 
Республики Казахстан (особенная часть) 

      + +    + +    

25 Қазақстан Республикасының қылмыстық 
құқығы (жалпы бөлімі) /  Уголовное право 
Республики Казахстан (общая часть) 

       +   + + +    

26 Қазақстан Республикасының қылмыстық 
құқығы (ерекше бөлімі) / Уголовное право 
Республики Казахстан (особенная часть) 

       +   + + +    

27 Құқықтық және саяси ілімдер тарихы / 
История правовых и политических учений 

  +  + +           

28 Қазақстан Республикасының әкімшілік 
құқығы / Административное право 
Республики Казахстан 

     +  +   +  +    

29 Халықаралық бұқаралық құқығы /  
Международное публичное право 

           + +  +  

30 Оқу практикасы / Учебная практика     +  +   +   +    
31 Өндірістік практикасы / Производственная 

практика 
      +  + +  + +  +  

Базалық пәндер циклі  
Таңдау компоненті 

 

 Тандау курсы 1 
Курс по выбору 1 

                

32 Қазақстан Республикасының 
қылмыстық-атқару құқығы /  Уголовно-
исполнительное право Республики 
Казахстан 

       +    + + +   

33 Ақпараттық құқық және қауіпсіздік / 
Информационное право и безопасность 

           + +  +  

 Тандау курсы 2 
Курс по выбору 2 

                

34 Қазақстан Республикасының әкімшілік-        + + +  + +    



процестік құқығы / Административно-
процессуальное право Республики 
Казахстан 

35 Шет елдерінің конституциялык құқығы / 
Конституционное право зарубежных 
стран 

    +       +   +  

 Тандау курсы 3 
Курс по выбору 3 

                

36 Қазақстан Республикасының 
прокурорлық қадағалау /   
Прокурорский надзор Республики 
Казахстан 

       + +  +  +  +  

37 Азаптауға қарсы іс-қимыл тетіктері / 
Механизмы противодействия пыткам 

       +     + + +  

 Тандау курсы 4 
Курс по выбору 4 

                

38 Қазақстан Республикасының еңбек 
құқығы / Трудовое право Республики 
Казахстан 

      + +    + +  +  

39 Халықаралық еңбек құқығы / 
Международное трудовое право 

      +     +   +  

 Тандау курсы 5 
Курс по выбору 5 

                

40 Қылмысты саралау / Квалификация 
преступлений 

         + +  + +   

41 Виктимология / Виктимология           +  +    
 Тандау курсы 6 

Курс по выбору 6 
                

42 Жедел iздестiру қызметі негіздері / 
Основы оперативно-розыскной 
деятельности 

        +  +   +   

43 Жаза тағайындаудың теориясы мен 
практикасы/ Теория и практика 
назначения наказаний 

       +    + +    

 Тандау курсы 7 
Курс по выбору 7 

                

44 Кеден құқығы / Таможенное право        +     +     
45 Қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

алдын алу/ Профилактика уголовных 
правонарушений 

          +   +   



 Тандау курсы 8 
Курс по выбору 8 

                

46 Қылмыстық-процестік құжаттарды 
құрастыру / Составление уголовно-
процессуальных документов 

         +    +  + 

47 Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік қызмет пен басқару / 
Государственная служба и управление в 
Республике Казахстан 

     +      +   +  

 Тандау курсы 9 
Курс по выбору 9 

                

48 Құқықтық этика /                               
Юридическая этика 

    + +           

49 Заң психологиясы / Юридическая 
психология 

    + +     +      

 Тандау курсы 10 
Курс по выбору 10 

                

50 Қазақстан Республикасының қаржы 
құқығы / Финансовое право Республики 
Казахстан 

      +     + +    

51 Құқықтық конфликтология / 
Юридическая конфликтология 

     +     +  +    

 Тандау курсы 11 
Курс по выбору 11 

                

52 Қазақстан Республикасының салық 
құқығы / Налоговое право Республики 
Казахстан 

      +     + +    

53 Ұлттық қауіпсіздік негіздері / Основы 
национальной безопасности 

    + +         +  

 Тандау курсы 12 
Курс по выбору 12 

                

54 Қылмысхана / Криминология           +   +   
55 Сыбайлас жемқорлыққа және 

ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл 
Противодействие коррупции и 
организованной преступности 

          + +  + +  

Кәсіптендіру пәндер циклі  
ЖОО компоненті / таңдау компоненті 

 

56 Қазақстан Республикасының 
қылмыстық-процестік құқығы / 

       + + +  + +   + 



Уголовно-процессуальное право 
Республики Казахстан 

57 Дипломалды практикасы / 
Преддипломная  практика 

          + + + +  + 

 Тандау курсы 1 
Курс по выбору 1 

                

58 Қазақстан Республикасының азаматтық-
процестік құқығы /Гражданско-
процессуальное право Республики 
Казахстан 

        + +  + +   + 

59 Құқықтық сана және құқықтық 
мәдениет / Правосознание и правовая 
культура 

    + +     +      

 Тандау курсы 2 
Курс по выбору 2 

                

60 Мемлекет және құқық теориясының 
проблемалары /                                            
Проблемы теории государства и права 

    + +           

61 Ғылыми зерттеу және академиялық 
жазу: ұйымдастыру және жоспарлау 
/Научное исследование и академическое 
письмо: организация и планирование 

    +           + 

 Тандау курсы 3 
Курс по выбору 3 

                

62 Криминалистика / Криминалистика           +  + +   
63 Криминалистикалық техника және 

криминалистикалық тактика / 
Криминалистическая техника и 
криминалистическая тактика 

            + +   

 Тандау курсы 4 
Курс по выбору 4 

                

64 Адвокатура / Адвокатура       +  +    +    
65 Соттық риторика/ Судебная риторика         +    +    
 Тандау курсы 5 

Курс по выбору 5 
                

66 Оқиға болған орынды қарастыру / 
Осмотр места происшествия 

        + +    +   

67 Қылмыстың жекелеген түрлерін тергеу 
әдістемесі/ Методика расследования 
отдельных видов преступлений 

          +   +   



 Тандау курсы 6 
Курс по выбору 6 

                

68 Ювеналдық әділет / Ювенальная 
юстиция 

          +    +  

69 Сот дәлелдемелерінің теориясы/ Теория 
судебных доказательств 

        +    +    

 Тандау курсы 7 
Курс по выбору 7 

                

70 Сот экспертологиясы / Судебная 
экспертология 

           + +    

71 Сот медицинасы және психиатрия/ 
Судебная медицина и психиатрия 

           + +    

 
 

КЕЛІСІЛДІ: ҚҰРАСТЫРҒАН: 

Университет оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қарастырылды, 
Хаттама № 5     25. 04. 2022  ж. 

Академиалық комитет (ОӘК хаттамасы №1 27.08.2021ж.)                                     

Университет ОӘК төрайымы ____ ______ Ж.Е. Байкенов 
Кафедра оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында 
қарастырылды, Хаттама №5      «08» 04. 2022_ ж. 

 
 
АБП директоры  _____________ Г.Ж. Сарсембаева 

 

Кафедра меңгерушісі  ___ ____ К.О. Алембаев 
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