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Әзірлеушілер - Академиялық комитет: 

- Қабжанов Акылбек Тайбулатұлы - профессор, з.ғ. к. заң пәндер кафедрасының менгерушісі;  

-Жукобаев Ахат Әбдрахманұлы – заң пәндер кафедрасының доценты  

-Әбдіжами Айтуган Жумахметқызы – заң пәндер кафедрасының доценты; 

- Кульпеисов Ернар Даулұлы – Қарағанды облысының "Атамекен" өңірлік кәсіпкерлер палатасының директоры»; 

- Бекбергенов Нурлан Аджимуратұлы – Қарағанды облысының адвокаттар алқасының  адвокаты; 

- Шагатаев Кайрат Кунусбекұлы- Қарағанды облыстық сотының судьясы  

 

Білім беру бағдарламасы заң пәндер кафедрасының отырысында талқыланды. Хаттама № 11, «07» маусым 2019 ж. 

 

Білім беру бағдарламасы Академияның оқу әдістемелік кеңесінде талқыланды Хаттама № 11  «25» маусым 2019 ж. 

Білім беру бағдарламасының сараптамасы: 

1. Қарағанды облысының "Атамекен" өңірлік кәсіпкерлер палатасы  

2. Қарағанды облысының адвокаттар алқасы 

3. Қарағанды облыстық сот 

 

Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығымен 

бекітілген Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру Ережелеріне сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген МЖБС сәйкес әзірленген. 
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1 Білім беру бағдарламасының сипаттамасы 
 

Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты құқық тиімділігін қамтамасыз етуге арналған, 

халықаралық дәрежеде мемлекеттің мүддесін қорғауға және қорғауға қабілетті маман, 

заңтану саласындағы сарапшы үшін қажетті барлық құзыреттерге ие білікті маманды даярлау 

және шығару болып табылады. Құқықтық мәдениет пен құқықтық санасы жоғары деңгейі бар 

жоғары білікті мамандарды даярлау. 

Білім беру бағдарламасы бойынша кадр даярлау бағытының картасы 

Білім беру саласының коды мен атауы 8D042-бизнес, басқару және құқық 

Даярлау бағытының коды мен атауы 8D042-Құқық 

Білім беру бағдарламасының коды мен 

атауы 

8D04201 – «Құқықтану» 

 

Бітірушінің біліктілік сипаты 

Берілетін дәреже  8D04201 «Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша – PhD докторы  

Маман лауазымдарының тізбесі Associate-professor (доцент), жоғары оқу орындарындағы профессор, сот жүйесі, құқық қорғау 

қызметі және заң қызметімен байланысты мемлекеттік қызмет саласындағы басшылық 

лауазымдар  

Кәсіби қызмет саласы Ғылыми-зерттеу, ғылыми-педагогикалық, нормашығармашылық, сараптамалық-

консультациялық, құқық қорғау және әкімшілік қызмет 

Кәсіби қызмет нысаны жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылым жүйелері үшін тиісті 

салалардағы пәндерді тереңдетіп оқыту, іргелі білім беру, әдістемелік және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізу. 
Кәсіби қызмет функциясы Адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау функциясы, қоғам мен мемлекет 

қызметінің барлық салаларында құқық пен заңның үстемдігін қамтамасыз ету функциясы, 

өзінің кәсіби деңгейін ұдайы арттыру функциясы, құқықтық заңдарды бұзудың кез келген 

көріністеріне төзбеушілік функциясы 

Кәсіби қызмет түрлері Құқықтық ғылым саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі, заң пәндерін оқыту саласындағы 

ғылыми-педагогикалық қызмет, сондай-ақ қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу, құқық 

қорғау қызметі, сондай-ақ әкімшілік қызмет саласындағы құқықтық нормаларды іске асыру. 
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2 Оқыту нәтижелері 

 

кодта

р 

Жалпы құзыреттер кодта

р 

Оқыту нәтижелері  

ЖҚ 1  

Құзыретті болу:  

Ғылым эволюциясындағы парадигмалардың 

ауысуы және дамуының негізгі кезеңдері туралы 

білімдерді игеруде, зерттеу саласындағы 

әдіснамалық ерекшеліктерді игеруде, өзінің 

жаңа ғылыми идеяларын генерациялауда, 

ғылыми танымның аясын кеңейте отырып, өз 

білімдері мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа 

жеткізе алу 

 

ОН1 түсінігі болуы керек: 

- қоғамдық өмірдегі ғылым мен білім берудің рөлі туралы; әлемдегі және 

Қазақстандағы заңтану саласындағы ғылыми зерттеулердің даму жағдайы 

туралы; құқық саласындағы негізгі жетістіктер туралы; қазіргі заманғы 

құқық шығармашылық процестің заңдылықтары туралы; жоғары мектеп 

педагогикасының қазіргі заманғы әдіснамасы, психологиялық ғылымның 

жетістіктері туралы; өзінің әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлін 

түсіну; құқық қолдану қызметінде, лауазымдық міндеттері, шешімдері 

шегінде, сондай-ақ құқықтық нормаларды іске асыруға байланысты іс-

әрекеттер жасауға 

білуі керек: 

- мамандану шеңберіндегі іргелі ғылымдар негіздерін; қазіргі 

халықаралық қатынастардың дамуының негізгі жетістіктері мен 

үрдістерін; зерттеу әдістерін қоса алғанда, заң және жалпы гуманитарлық 

ғылымдарды талдау әдістемесі мен әдістерін; құқықтың қазіргі заманғы 

теориясы мен тұжырымдамаларын 

меңгеру керек: 

- өзінің кәсіби, ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметін, сондай-ақ 

ұжым қызметін жобалау және жүзеге асыру; зерттеу мақсаттары мен 

міндеттерін, кешенді пәнаралық ғылыми-зерттеу мәселелерін қою және 

шешу; өзінің кәсіби және ғылыми қызметінің нәтижелерін болжау;  

дағдысы болуы керек: ғылыми-зерттеу қызметі, стандартты ғылыми және 

кәсіби міндеттерді шешу;ғылыми талдау; зерттеу жұмысында жалпы 

ғылыми әдістемені қолдану; 

ЖҚ2  ОН2 түсінігіі болуы керек: 
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                     Құзыретті болу: 

  

Кәсіби этикалық сана-сезімнің жеткілікті 

деңгейіне жетуде, мақсатты болжауды, кәсіби 

және тұлғалық дамуды ұғынуда, кәсіби 

қызметтің стандартты емес жағдайларында 

шешім қабылдауда 

 

- заң құжаттарын жасау; құқық қорғау қызметінде заңдылықты, құқықтық 

тәртіпті, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету; қоғамдық тәртіпті сақтау; жеке, мемлекеттік және өзге де меншік 

нысандарын қорғау; 

білуі керек:  

құқық қолдану және құқық қорғау қызметі субъектілерінің өзара іс-

қимылының мәні, қағидаттары; педагогика және психология негіздері; 

Мемлекеттік тіл немесе ұлтаралық қатынас тілі; 

меңгеруі керек: 

- өз қызметінің нәтижелерін бақылау және объективті бағалау, кәсіби 

және ғылыми шешімдер үшін жауапкершілікті өз мойнына алу; бірлескен 

ғылыми қызметті жүргізу; жаңа бейтаныс жағдайларда пәнаралық 

контексте міндеттерді шешу; 

дағдысы болуы керек:  

қоғамдық - саяси және халықаралық пәндерді оқыту әдістемесі; ғылыми 

және сыни ойлау, шешендік өнер, ауызша және жазбаша түрде өз 

ойларын дұрыс және логикалық ресімдеу; 

                                                                        Кәсіби құзыреттер  

КҚ3 гуманитарлық және әлеуметтік-экономикалық 

пәндер саласында, оның кәсіби қызметін жүзеге 

асыруға сәйкес келетін білімнің қажетті 

тереңдігіне ие; түрлі құбылыстар мен 

процестерді ғылыми талдау және болжау 

негіздерін меңгерген,  

ОН3 - ғылыми іс-шараларға, іргелі ғылыми отандық және халықаралық 

жобаларға қатысады;  

-ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызметке жауапты және 

шығармашылық қарым-қатынастың қажеттілігі туралы біледі;  

- заманауи ақпараттық және инновациялық технологияларды пайдалана 

отырып, ғылыми ақпаратты беру тәжірибесі мен патенттік іздеу жүргізу 

негіздерін біледі;  

- ғылыми жаңалықтар мен әзірлемелерге зияткерлік меншік құқығын 

қорғау туралы біледі;  

- шешендік өнер және халықаралық ғылыми форумдарда, 

конференциялар мен семинарларда көпшілік алдында сөз сөйлеу 
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негіздерін меңгерген 

КҚ4 алынған білімді практикада қолдану қабілетін 

көрсетеді, сыни талдау, заң техникасы, 

нормативтік құқықтық актілерді түсіндіру және 

қолдану әдістерін түсінеді және қолданады; 

қажетті құқықтық ақпарат алудың оңтайлы 

жолдарын табады және қазіргі заманғы 

технологияларды пайдалана отырып, оны өңдей 

алады; 

ОН4 -әр түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және 

салыстыру дағдыларына ие;  

- аналитикалық және эксперименталды ғылыми қызмет дағдылары бар;  

- зерттеу саласындағы әртүрлі теориялық концепцияларды талдау, 

бағалау және салыстыру және қорытынды жасай алады;  

- әртүрлі көздерден ақпаратты талдау және өңдеу;  

- заманауи теориялар мен талдау әдістері негізінде академиялық 

тұтастықпен сипатталатын өзіндік ғылыми зерттеу жүргізу;  

- ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып, өзінің жаңа ғылыми 

идеяларын жасай алады, өзінің білімі мен идеяларын ғылыми 

қоғамдастыққа жеткізе алады. 

 

КҚ5 әлеуметтік зерттеулердің мақсаттарын 

анықтауға және оларды жүзеге асыру үшін 

зерттелген ғылым әдістерін қолдануға қабілетті, 

пәнаралық жобалармен жұмыс істеуге дайын 

болу әлеуметтік зерттеулердің мақсаттарын 

анықтауға және оларды жүзеге асыру үшін 

зерттелген ғылым әдістерін қолдануға қабілетті 

ОН5 - ғылыми қоғамдастықтағы өзара іс-қимыл нормалары туралы біледі;  

- жаһандану және интернационализация жағдайында отандық ғылымның 

дамуының қазіргі тенденциялары, бағыттары мен заңдылықтарын біледі;  

- ғылыми таным әдіснамасын біледі;  

- тиісті саладағы әлемдік және қазақстандық ғылымның жетістіктерін 

біледі; 

- ғылым мен білімнің әлеуметтік жауапкершілігін сезіну және қабылдау;  

- теориялық және эксперименталды ғылыми зерттеулер жүргізу 

дағдыларына ие; 

 - ғылыми жобалар мен зерттеулерге сараптама жүргізу дағдылары бар;  

- тұрақты кәсіби өсуге ұмтылады 
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3 Пәндер туралы ақпарат 

 

№ Цикл  

 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы  

(30-50 сөз) 

Кредиттер 

көлемі 

Құзырет\ 

Оқыту 

нәтижелері 

(коды) 

1 БҚ/ МК Құқықтық философия Құқықтың мағынасы, мәні мен ұғымы, оның негізі мен орны, 

құндылығы мен маңызы, адамның, қоғамның және мемлекеттің 

өміріндегі рөлі, халықтар мен адамзат тағдырларындағы 

философия мен юриспруденция бөлімі. Құқықтық философия 

келесі бөлімдерден тұрады: «Құқықтық онтология», «Құқықтық 

гнезология», «Құқықтық акциология», «Заңгерлік 

антропология», «Құқықтық логика», «Заңгерлік герменевтика», 

6 ЖҚ1\ОН1 

2 БеП/ ТК Дәлелдемелер 

теориясы 

 

Бұл формальды математикалық нысандардағы дәлелдемелерді 

білдіретін логика бөлімі, оларды математикалық әдістермен 

талдау. Дәлелдемелер, әдетте, ресми жүйелердің 

шығарылуының аксиомалары мен ережелеріне сәйкес жасалған 

индуктивті түрде анықталған деректер құрылымдары түрінде 

ұсынылады. Осылайша, дәлелдемелер теориясы синтаксистік, 

семантикалық модельдердер теориясы болып табылады. 

Модельдер теориясы, көптеген аксиоматикалық теория және 

есептеулер теориясымен бірге, дәлелдеу теориясы 

математиканың «төрт тірегі» деп аталады. Дәлелдемелер 

теориясы дәлелдеу тұжырымдамасын нақты математикалық 

теорияда нақты сөйлемді дәлелдеу мүмкін еместігін дәлелдейтін 

дәл анықтаманы қолданады. 

Дәлелдемелер теориясы философиялық логика үшін маңызды 

болып табылады, онда теориялық және дәлелдемелі 

семантиканың идеясы дәлелдемелердің құрылымдық 

6 ЖҚ2\ОН2 
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теориясының ресми логикалық әдістерінің орындылығына 

негізделген, тәуелсіз қызығушылық тудырады. 

БеП/ ТК Қылмыстық процесс 

қатысушыларының 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

«Қылмыстық сот ісін жүргізудегі қатысушылардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мәселелері» курсында қазіргі жағдайда 

мемлекеттік қорғаудың нақты шараларының практикалық 

қолданылу проблемалары қарастырылады. Бұл қылмыстық іс 

қозғаумен айналысатын адамдардың қауіпсіздігінің 

процедуралық кепілдігі туралы. 

6 ЖҚ2\ОН2 

БеП/ ТК Сот шешімін орындау 

проблемалары 

«Сот шешімдерін орындау мәселелері» курсы Қазақстан 

Республикасында атқарушылық іс жүргізудің маңызды 

мәселелерін, сондай-ақ атқарушылық құқықты дамытудың негізі 

мен келешегін қамтиды. Сот шешімдерін орындаудың 

теориялық және практикалық мәселелеріне ерекше назар 

аударылады, сондай-ақ олардан туындайтын проблемаларға 

ықтимал шешімдер беріледі. 

6 ЖҚ2\ОН2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БеП/ ТК Қылмыстық құқық 

бұзуды саралаудың 

ғылыми негіздері 

Пән нақты қоғамдық қауіпті әрекетті нақты қылмыстық-

құқықтық бағалаудың ғылыми негізделген аспектілерін, яғни 

қылмыстарды саралауды оқытады. Қылмыстардың саралануы 

жасалған қоғамдық қауіпті әрекет белгілері мен қылмыстық 

заңның нормаларында көзделген белгілер арасында дәл 

сәйкестілікті анықтау болып табылады. Оқыту барысында 

қылмыстарды саралау теориясының негізгі ережелері беріледі, 

қылмысты дұрыс саралау дағдылары, қылмысты еңсерілмейтін 

құқық бұзушылықтан және моральдық қылықтардан ажырату 

дағдылары, қылмыстық заңның олқылықтарын, қылмыстық-

құқықтық нормалар мен құқықтық коллизиялардың 

бәсекелестігін анықтау дағдылары; қылмыстарды саралау 

кезінде туындайтын проблемаларды шешу жолдарын анықтау 

дағдылары қалыптасады. 

6 КҚ5\ОН5 
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4 

БеП/ ТК Сот және сот төрелігі: 

тәжірибе, болмыс, 

келешек 

Сот юрисдикциясының саласы азаматтар мен ұйымдардың 

құқықтарына қатысты мемлекеттік органдар мен лауазымды 

тұлғалардың іс-әрекетінің барлық салаларын қамтуы керек 

(айыппұлдар, тексерулер, шоттарды алу, шығаруға тыйым салу 

және азаматтар мен заңды тұлғалардың мүдделеріне әсер етуі 

мүмкін басқа әрекеттер). Бұл ереже тұжырымдамалық сипатқа 

ие және оны сот қорғауының қол жетімділігі қағидатын 

дамытудың маңызды көріністерінің бірі ретінде қарастыру 

қажет. 

6 КҚ4\ОН4 

БеП/ ТК Сотқа дейінгі 

өндірістегі 

прокурорлық қадағалау 

Алдын ала тергеу органдары қызметінің заңдылығын қадағалау 

олардың ведомстволық бағыныстылығына қарамастан жүзеге 

асырылады. Прокурорлық қадағалау іс жүргізу нысаны болып 

табылады және анықтау және алдын ала тергеу органдарының 

заңдардың дәл және біркелкі орындалуын бақылауда көрінеді. 

Тергеу және анықтау органдарының заңдардың дәл және 

біркелкі орындалуын қадағалайтын прокурор сонымен бірге 

қылмыстық қудалауды басқару өкілеттіктерін пайдаланады. 

6 КҚ4\ОН4 

 

 

БеП/ ТК Конституциялық 

құқықтың 

проблемалары 

Біздің елімізде Конституцияның қолданылуын қамтамасыз ету 

мәселесі өте өзекті. Өкінішке орай, қоғамда декларацияның бір 

түрі ретінде Қазақстан Республикасының Конституциясы 

туралы пікір кең таралған. Конституцияның нақты әсері онымен 

байланысты емес, оның нормаларын әзірлейтін тиісті актілерде 

Конституцияның ережелерін енгізумен байланысты. 

Конституциялық құқық туралы ғылым: монархиялық, кеңестік, 

қазіргі кезеңдер. Атаулар мен мектептер. 

Конституцияның тұрақтылығы: оны қамтамасыз етудің 

заңнамалық және соттық тәсілдері. 

6 КҚ4\ОН4 

5 БеП\ТК Қылмыстық заңнаманы 

қолданудың теориясы 

Пәнде қылмыстық құқықтың теориялық және практикалық 

сұрақтары, кәсіби түсінік аппаратын қалыптастыру, құқық 

6  ЖҚ1\ОН1 
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мен тәжірибесі қолдану және құқық қорғау практикасын талдау, материалдық 

және іс жүргізу құқығы нормаларын жүзеге асыру дағдыларын 

қалыптастыру бөлігінде оқытылады. 

БуП\ТК Азаматтық құқықтың 

өзекті мәселелері 

Пәнде: азаматтық құқықтың өзекті мәселелері кәсіби түсініктік 

аппаратты қалыптастыру, құқық қолдану тәжірибесін талдау, 

материалдық және іс жүргізу құқығы нормаларын жүзеге асыру 

дағдыларын қалыптастыру. 

6  ЖҚ1\ОН1 

 

 

 

БеП\ТК Қылмыстық процестің 

мәселелері 

Оқу арнайы курсы қылмыстарды анықтау, ашу, тергеу және 

алдын алу ерекшеліктерін теориялық ұғынуға, сондай-ақ 

криминалистикалық ғылымның проблемалық аспектісіне 

арналған. 

6 ЖҚ1/ОН1 

 

 

 

6 БеП\ТК Азаматтық заңнаманы 

қолданудың теориясы 

мен практикасының 

өзекті проблемалары 

Пәннің азаматтық заңнамасын қолданудың теориясы мен 

тәжірибесінің өзекті мәселелері Азаматтық құқықтың пәні, әдісі, 

жүйесі және көздері туралы; Азаматтық құқық нормаларымен 

реттелетін қатынастар туралы; Азаматтық құқық субъектілері 

туралы; азаматтық құқықтарды жүзеге асыру және қорғау 

туралы; мәмілелер туралы; заттық құқықтар туралы; 

міндеттемелер туралы; мұрагерлік құқық туралы; ерекше 

құқықтар туралы теориялық және практикалық мәселелерді 

қамтиды. 

6    КҚ3\ОН3 

БеП\ТК Еңбек заңнамасының 

өзекті мәселелері 

Еңбек заңнамасы - бұл жұмысшылар мен жұмыс берушілер 

арасындағы қатынастарды, сондай-ақ олармен тығыз 

байланысты басқа қатынастарды реттейтін құқық саласы. Еңбек 

қатынастарын құқықтық қамтамасыз ету тікелей Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексімен, сондай-ақ еңбек 

заңнамасының нормаларын қамтитын басқа да нормативтік 

құқықтық актілермен реттеледі. 

6    КҚ3\ОН3 

БеП\ТК Азаматтық процестің 

өзекті мәселелері 

Келісім-шарт құқығының өзекті мәселелері Азаматтық құқық 

саласындағы теориялық білімдер мен практикалық дағдылардың 

6    КҚ3\ОН3 
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жиынтығын, іргелі ғылыми идеялар мен тұжырымдамаларды өз 

бетінше бағалау дағдылары мен біліктерін дамытуды зерттейді. 

7 БеП\ТК Қылмыстық заңнаманы 

жетілдірудің 

проблемалары 

Пәнде оқылған: қылмыстық құқықтың өзекті мәселелері 

қылмыстық құқықтың жалпы бөлігінің, оның жүйесінің 

институционалдық құрылымының теориялық және қолданбалы 

мәселелері қарастырылады. Оларды зерттеу барысында 

қылмыстардың квалификациясы, себеп-салдарлық байланыстың 

формуласы сияқты мәселелердің шешімдері ұсынылған, 

жекелеген қылмыстар элементтерінің сипаттамалары толық 

сипатталған. 

Қылмыстық заңнаманың одан әрі жетілдірілуі заңдардың 

жақсаруымен байланысты - конституциялық құқықтар мен 

бостандықтарды шектейтін заң заңды дәлдік пен салдарлардың 

алдын-ала болжау талаптарына сәйкес келуі керек, яғни оның 

нормалары жеткілікті айқындық деңгейімен және заңды анық 

ажыратуға мүмкіндік беретін нақты белгілерге негізделуі керек 

заңға қайшы әрекеттер, қылмыстық заңның ережелерін еркін 

түсіндіру мүмкіндігін болдырмайды. 

6 ЖҚ1/ОН1 

 

БеП/ ТК Қылмыстық 

жауаптылық пен 

жазадан босату 

«Қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату» курсы - 

қылмыстық жауаптылық пен жазадан босату, сондай-ақ 

қылмыстық құқықтың басқа да шараларын қолданумен 

байланысты қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу 

саласындағы ғылыми білімдер мен практикалық дағдылар 

жүйесі 

6 ЖҚ1/ОН1 

 

 

 

 

БеП/ ТК Қылмыстық саясаттың 

проблемалары 

«Қылмыстық саясаттың мәселелері» курсы заманауи 

қылмыстық саясаттың теориялық және қолданбалы негіздерін 

(мемлекеттің құқықтық саясатының ажырамас бөлігі ретінде), 

Қазақстан Республикасының қылмыстық, қылмыстық-

атқарушылық және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының 

6 ЖҚ1/ОН1 
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ережелерін терең меңгеруді, тәуелсіз зерттеу және оқытудағы 

дағдыларды дамытуды зерттейді. 

8 ДҒЗЖ Докторлық 

диссертацияның 

орындалуын және 

тағылымдамадан өтуді 

қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Оқу ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі міндеттері:: - 

докторанттардың танымның ғылыми әдістерін меңгеруі, оқу 

материалдарын терең және шығармашылық игеру; - оқыту 

әдістемелері мен тәсілдерін дербес ре және ғылыми 

ұжымдардағы жұмыс дағдысы; - олардың жұмысын 

ұйымдастыру әдістерімен танысу, докторанттарда ғылымға 

бейімділігін үздіксіз жаңарту мен байытуға бағытталған өзіндік, 

шығармашылық, белсенді іс-әрекетке қабілеттілікті 

қалыптастыру  

115 КҚ3\ОН3 

9  Педагогикалық 

практика 

Жоғары мектепте білім беру және тәрбие үрдісін жүзеге асыру 

бойынша білім алушылардың практикалық қызметінің түрі 

болып табылады, ол оқу курстарын оқытуды, докторанттардың 

оқу қызметін ұйымдастыруды, ғылыми-әдістемелік жұмысты, 

практикалық оқытушылық қызметтің дағдылары мен іскерлігін 

алуды қамтиды. 

3 КҚ3\ОН3 

10  Зерттеу практикасы  PhD докторын даярлаудың білім беру бағдарламасы ғылыми-

педагогикалық бағыттылығына ие және іргелі білім беру, 

әдіснамалық және зерттеу дайындығын және жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми сала 

үшін ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп 

оқытуды көздейді. Бейін бойынша докторды даярлаудың білім 

беру бағдарламасы іргелі білім беру, әдіснамалық және 

зерттеушілік дайындықты және тиісті бағыттар бойынша 

пәндерді тереңдетіп оқытуды көздейді. 

8  
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4 Білім беру бағдарламасының мазмұны 
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МБ

ММ  

AIG 01Әлеуметтік 

гуманитарлык  

ЖК KF 7201 Құқық философиясы 6 180 1 E ЖҚ1\ОН1 

ЖК KKBSGN 

7301 

Қылмыстық құқық бұзуды саралаудың ғылыми 

негіздері 

6 180 1 Е КҚ5\ОН5 

ТК DT 7202 Дәлелдемелер теориясы 6 180 1  Е ЖҚ2\ОН2 

ТК KPKKKE 

7202 

Қылмыстық процесс қатысушыларының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

     

ТК SShOP 7202 Сот шешімін орындаудын мәселелері      

ТК AZKTPOP 

7304 

Азаматтық заңнаманы қолдану теориясы мен 

практиканың өзекті мәселелері 

6 180 1 E КҚ3\РО3 

ТК EZOM 7304 Еңбек заңнамасының өзекті мәселелері      

ТК APOM 7304 Азаматтық процестің өзекті мәселелері      

МК ДҒЗЖ Докторлық диссертацияның орындалуын және 

тағылымдамадан өтуді қамтитын докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы 

20 600    

МК  Зерттеу практикасы 4 120    

 1 Модуль бойынша барлығы  48 1440  4  

МБ

ММ

KP 02 Қылмысты 

процесуалды 

ТК KZKTT7303 Қылмыстық заңнаманы қолданудың теориясы 

мен тәжірибесі 

6 180  E ЖҚ1\ОН1 
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\ ТК AKOM 7303 Азаматтық құқықтың өзекті мәселелері      
ТК KPM  7303 Қылмыстық процестің мәселелері      
TK KZZhP7302 Қылмыстық заңнаманы жетілдірудің 

проблемалары 

6 180  Е ЖҚ1\ОН1 

TK KZhPZhB 

7302 

Қылмыстық жауаптылық және жазадан босату      

TK KSP 7302 Қылмыстық саясаттың проблемалары      
ТК SSTTBK 7205 Сот және сот төрелігі: тәжірибе, болмыс, келешек 6 180  Е КҚ4\ОН4 

TK SDOPK 7205 Сотқа дейінгі өндірістегі прокурорлық қадағалау       
TK KKP 7205 Конституциялық құқықтың проблемалары       
МК ДҒЗЖ Докторлық диссертацияның орындалуын және 

тағылымдамадан өтуді қамтитын докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы 

20 600   КҚ3\ОН3 

МК  Педагогикалык практика      

 3 Модуль бойынша барлығы  2 3  3  

 GZ Ғылыми зерттеу МК ДҒЗЖ Докторлық диссертацияның орындалуын және 

тағылымдамадан өтуді қамтитын докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы 

40 1200   КҚ3\ОН3 

МБ

ММ 

МК  Зерттеу практикасы 4 120    

 3 Модуль бойынша барлығы  41 1230    
МБ

ММ 

Att04 Аттестациялык МК ДҒЗЖ Докторлық диссертацияның орындалуын және 

тағылымдамадан өтуді қамтитын докторанттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы 

35 1050   КҚ3\ОН3 

МК ДДРҚ Докторлық диссертацияны ресімдеу және қорғау 12 360    

 4 Модуль бойынша барлығы  47 1410    

 Оқу жоспары бойынша барлығы:  180 5400  7  

 


