


«6В04202-Бизнесті заңдық қамтамасыз ету білім беру бағдарламасы мына негіздер бойынша жасақталды: 

 

 «Білім беру туралы » 27 шілде 2007 жылдың № 319-III ҚРЗ (өзгерістер мен толықтырулар жағдайына қарай 31.03.2021 

ж.),  

 «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» 11 шілде 1997 жылдың № 151-I. ҚРЗ  (өзгерістер мен толықтырулар 

жағдайына қарай 30.12.2020 ж.), 

 Жоғарғы білім берудің жалпыға міндетті мемлекеттік стандарты (05.05.2020 ж. өзгерістермен) 

 Әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу және Республикалық әлеуметтік серіктестіктің үшжақты коммисиясының 

ұлттық квалификациясы 16 наурыз 2016 ж. 

 «Оқу үрдісіне кредиттін жүйені енгізу туралы ережелерді бекіту туралы» 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 (өзгерістер 

мен толықтырулар жағдайына қарай 12.10.2018 ж. № 563) ҚР Білім және ғылым министрлігінің бұйрығы 

 Жоғары оқу орындарында жоғары оқу орындарынан кейінгі білім беруде мамандарды даярлауға бағытталған  

классификатор 13 қазан 2018ж. № 569.  

 



 
№ Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

1 Білім беру бағдарламасының коды 
2 Білім беру саласының коды және жіктелуі 
3 Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі 
4 Білім беру бағдарламаларының тобы 
5 Несие көлемі 
6 Оқыту нысаны 
7 Оқыту тілі 
8 Берілетін  академиялық дәреже 
9 БББ түрі: инновациялық 

10 ХББСЖ бойынша деңгейі 
11 ҰБШ бойынша  деңгейі 

12 СБШ бойынша деңгейі 
13 БББ ажырататын ерекшелігі 

 Серіктес-ЖОО (СОП) 

 Серіктес-ЖОО (ДДОП) 

14 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі 

15 Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеу мерзімі 
16 Миссия 

17 Пайымдауы 
18 Құндылықтар 
19 БББ мақсаты 
20 Бітіруші түлектердің атрибуттары 
21 БББ бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамасы 

21.1 Біліктілік пен лауазымдар тізбесі 
21.2 Кәсіби қызмет саласы мен объектілері  
21.3 Кәсіби қызмет түрлері 
21.4 Кәсіби қызметінің функциялары  
22 Білім беру ұйымы түлегінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу 

23 БББ модульдерінің мазмұны 

24 Сертификаттық бағдарлама (майнор) 

25 Оқыту нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 

26  Оқыту нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері  

27 Жұмыс берушілер тізімі 

28 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кесте 



 

 

        Білім беру бағдарламасының төлқұжаты(әрі қарай- ББ) 

1 Білім беру бағдарламасының коды: «6В04202» 

2 Білім беру саласының коды және жіктелуі: 6B04 – Бизнесті заңдық қамтамасыз ету 

3 Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі: 6B042 - Құқық 

4 Білім беру бағдарлмасының тобы: 6В049-Құқық 

5. Несие көлемі: 240 ECTS 

6. Оқыту нысаны: күндізгі 

7. Оқыту тілі: қазақ тілі 

8. Берілетін  академиялық дәреже : БББ бойынша құқық бакалавры   

9. БББ түрі: инновациялық 

10.ХББСЖ бойынша деңгейі (білім берудің халықаралық стандартты жіктемесі) - 6 деңгей; 

11. ҰБШ бойынша  деңгейі (Ұлттық біліктілік шеңбері) - 6 деңгей; 

12.СБШ бойынша деңгейі (Салалық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей. 

13. БББ ажырататын ерекшелігі: - 

14. Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: 02.04.2019 ж. № 036 мемлекеттік лицензияға қосымша 

15.10.2012 ж. № 12015198 

15. Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеу мерзімі: ACQUIN агенттігінің сапа сертификаты, 02.12.2014-30.09.2020 ж.») 

(қолданыстағы «Юриспруденция» мамандығы шеңберінде») 

16. Миссия: заң мен әділеттілікке қызмет ету үшін бизнес-құқық саласында кәсіби мамандарды дайындау.  

17. Пайымдауы: Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытуға ықпал ететін заң білімі саласындағы көшбасшылық 

18. Құндылықтар:  

-  парасаттылық; 

- ақиқатты баяндаудың сөзсіз еркіндігі; 

- тәуелсіздік; 

- адамның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу; 

- қоршаған ортаға деген махаббат. 

19. БББ мақсаттары:  

19.1 БББ стратегиялық мақсаты: жаһандық сын-қатерлерге бейімделген бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау 

19.2 БББ мақсаты: қазіргі заманғы еңбек нарығының талаптарына сәйкес келетін, құқық саласында IT-ны қолданудың тереңдетілген 

дағдылары бар, құқық қолдану және құқық шығармашылық қызметінде дамыған тілдік құзыреттілігі бар Кәсіпкерлік қызметті заңды сүйемелдеу 

саласында кәсіби құзыреттілікке ие мамандарды даярлау. ОП мақсаты: қазіргі заманғы еңбек нарығының талаптарына сәйкес келетін, құқық 

саласында IT-ны қолданудың тереңдетілген дағдылары бар, құқық қолдану және құқық шығармашылық қызметінде дамыған тілдік құзыреттілігі 

бар Кәсіпкерлік қызметті заңды сүйемелдеу саласында кәсіби құзыреттілікке ие мамандарды даярлау.  

 



20. Бітіруші түлектердің атрибуттары (құзыреттілік және оқыту нәтижелері негізінде  әзірленген): 

 

Атрибуттар Құзыреттілік  түрлері  

Бизнесті заңды қолдау саласындағы 

жоғары кәсіпқойлық  

«Қатты» құзыреттер (Hard skills) Аналитикалық-зерттеу құзыреттілігі 

(Analytical and research skills) 

Кәсіби коммуникациялық-этикалық құзыреттер 

(Forensic eloquence and ethical skills) 

Эмоциялық интеллект  

«Жұмсақ» құзыреттер (Soft skills) Жаһандық сын-қатерлерге бейімделу  

Көшбасшылық 

Кәсіпкерлік ойлау 

Жаһандық азаматтық 

Академиялық адалдық принциптері мен 

мәдениетінің маңызын ұғыну 

 

 

21. «6В04202 -Бизнесті заңдық қамтамасыз ету» БББ бойынша құқық бакалаврдың біліктілік сипаттамасы  

21.1. Біліктілік пен лауазымдар тізбесі: Біліктілігі мен лауазымдары "Кәсіптер сыныптауышы" НК РК 01-2017 Қазақстан 

Республикасының Ұлттық сыныптауышына сәйкес анықталады. (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Техникалық 

реттеу және метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамырдағы №130-од бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілген).).Соның ішінде: 
 коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың, соның ішінде консалтингтік агенттіктердің, сақтандыру, аудиторлық және 

инвестициялық компаниялардың, қаржы ұйымдарының және т. б. заңгері.; 

  мемлекеттік құрылымдардағы құқықтық Департаменттің (бөлімнің) заңгері; 

 кәсіпорындағы кадр қызметінің маманы; 

  өкіл (адвокат); 

  нотариус (көмекші); 

 судья; 

 төреші; 

 медиатор; 

  патенттік жұмыс және авторлық құқықты қорғау жөніндегі маман; 

 сот орындаушысы; 

 ХҚҚО маманы; 
  жеке кәсіпкер; 

 коммерциялық заңды тұлғаның басшысы және т. б. 



21.2. Кәсіби қызмет саласы мен объектілері: Кәсіби қызмет саласы мемлекеттің, бизнес саласындағы заңды және жеке тұлғалардың заңды 

құқықтары мен мүдделерін қорғау, қамтамасыз ету, сақтау кепілдігі болып табылады. Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері: 

– мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындар;  

- мемлекеттік билік пен басқарудың сот, атқарушы және өкілетті органдары;  

- нотариат, адвокатура, төрелік; 

- құқық қорғау органдары. 

Кәсіби қызмет пәндері: 

- құқықтық нормалар;  

- заңды маңызы бар оқиғалар мен әрекеттер;  

- мемлекеттік және мемлекеттік емес институттардың жұмыс істеуі саласында туындайтын құқықтық қатынастар;  

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, жеке және заңды тұлғалар арасындағы құқықтық қатынастар. 

21.3. Кәсіби қызмет түрлері 

а) құқықшығармашылық; 

б) құқыққолданушылық;  

в) құқыққорғаушылық; 

г) сараптамалық-консультациялық 

д) ұйымдастырушы басқарушылық;  
21.4. Кәсіби қызметінің функциялары: Бизнесті заңды сүйемелдеу саласындағы мамандар заң проблемаларын зерделейді, кәсіпкерлік 

қызмет саласындағы субъектінің құқықтары мен мүдделерін қорғау стратегиясы мен тактикасын әзірлейді, алдын алу шараларының кешенін 

әзірлейді, заң жобаларын, жергілікті актілерді, шарттарды, өзге де құқықтық құжаттарды әзірлеуге қатысады, клиенттерге кеңес береді, 

істерді сот қарауына басшылық етеді, оларды баламалы шешудің тәсілдері мен мақсаттылығын анықтайды. 

Олардың негізгі міндеттері қамтиды:  

- заң жобаларын және басқа да құқықтық құжаттарды әзірлеу;  

- құқықтық мәселелер бойынша клиенттерге кеңес беру;  

- наразылық-талап-арыз жұмысы; 

- шарттық жұмыс; 

- Корпоративтік-құқықтық жұмыс; 

- лицензиялық-рұқсат беру қызметі; 

- compliance немесе компанияның заң нормаларын сақтауын тексеру;  

- мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл кезінде кәсіпорынның өкілдігі. 

         Осы кәсіби топтың өкілдері басқа қызметкерлерге, жобалар мен компанияларға басшылық ете алады. 
Бизнесті құқықтық қолдау саласындағы ақпараттың үлкен көлемін, заңнаманы және сот тәжірибесін талдайды 

 

 

 



22. «6В04202 -Бизнесті заңдық қамтамасыз ету» БББ  түлегінің құзыреттілігі бойынша оқыту нәтижелерін бөлу  (Оқыту нәтижелері 

келесі етістіктер арқылы жазылады): 

 

Құзырет түрі Оқыту нәтижесінің 

Коды  

 

Оқу нәтижесі (Блум таксономиясы бойынша) 

 

Аналитикалық-зерттеу 

құзыреттілігі  

(Analytical and research 

skills) 

 

РО1 Бизнес ортада туындайтын құқықтық қатынастардың заңды тұлғалар мен дара кәсіпкердің нақты 

ұйымдық-құқықтық нысандарының құқықтық мәртебесінің ерекшеліктерін сәйкестендіреді 

РО2 Кәсіпкер қызметінің барлық үдерістерін заңгерлік сүйемелдеуді, оның ішінде салық салу, 

лицензиялау, мемлекеттік сатып алуға қатысу, мәмілелер жасау, тарифтерді бекіту, 

эмиссияларды тіркеу, инвестициялық жобаларды іске асыру, Кәсіпкер қызметінде зияткерлік 
меншік объектілерін пайдалану, кәсіпкерлік субъектілерін тіркеу, қайта ұйымдастыру және 

тарату, барлық заңдық маңызы бар құжаттарды жасау 

РО3 Ғылыми әзірлемелер мен шетелдік тәжірибені пайдалана отырып, құқықтық құбылыстар, 
фактілер, теориялар мен олардың арасындағы күрделі тәуелділіктер туралы білім жүйесін 

түсіндіреді және қолданады 

РО4 Мүліктік айналым саласындағы қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен мүдделерінің 

қорғалу деңгейін бағалайды 

РО5 Нақты заң мәселелерін  шешу кезінде құқық нормаларын қолданудың құқықтық салдарларын 

болжайды, субъективті құқықтар мен заңды міндеттерді іске асыру кезіндегі құқықтық 
кедергілер мен шектеулерді алдын ала болжайды, кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен 

мүдделерін қорғау стратегиясын жобалайды 

РО6 Кәсіпкерлік қызмет саласында ғылыми зерттеулерді жүзеге асырады, академиялық жазу 
дағдыларын қолданады 

 

Кәсіби коммуникациялық-

этикалық құзыреттер 

(Forensic eloquence and 

ethical skills) 

РО7 Ауызша және жазбаша сауатты сөйлейді, кәсіби терминологияны біледі 

РО8 Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына төзбеушілікті, құқық пен заңға құрметпен қарауды, кәсіби 

қоғамдастықта әрекет ететін корпоративтік этика қағидаларын сақтауды, құқық пен құқықтық 
шындықты жүйелі қабылдауды көрсетеді 

РО9 Ақпараттың үлкен көлемін, заңнаманы, бизнесті заңдық қамтамасыз ету саласындағы сот 

тәжірибесін талдайды 

РО10 Өз әрекеттерінің құқықтық, моральдық-этикалық және әлеуметтік-экономикалық салдарларын 

алдын ала бағалайды 

РО11 Логикалық, заңдық негізделген дәлелдерді құрастырады, кәсіпкерлік қызметпен байланысты 

құқықтық мәселелердің кең ауқымы бойынша заңгерлік сұхбат беруді және кеңес беруді 
ұйымдастырады Логикалық, заңдық негізделген дәлелдерді құрастырады, кәсіпкерлік қызметпен 

байланысты құқықтық мәселелердің кең ауқымы бойынша заңгерлік сұхбат беруді және кеңес 



беруді ұйымдастырады 

 

 

 

Soft skills 

РО12 Басқа адамдардың эмоцияларын, ниеттерін, уәждемесін және ниеттерін және өз ниеттерін 

таниды 

РО13 Сандық сауаттылықты, деректер қорымен жұмыс істей білу, жобаларды талдау және басқару, 
Кәсіпкерлік қызметті әкімшілендіру және жоспарлау дағдылары 

РО14 Жанжалдар мен проблемалық жағдайларды талдайды 

РО15 Бәсекеге қабілеттілікке, прагматизмге, өзара түсіністікке, төзімділікке, бөтен мүлікті 
құрметтеуге, бостандыққа, қазіргі қоғамның даму қажеттілігі мен демократиялық 

құндылықтарына негізделген жаһандық азаматтыққа сүйене отырып өзінің кәсіби қызметін 

ұйымдастырады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. «6В04202 -Бизнесті заңдық қамтамасыз ету» БББ модульдерінің мазмұны 

 
Модуль атауы Пәндердің атауы Көлемі (ECTS) 

 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 

дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы  

Философия 

Рухани жаңғыру 

Қолданбалы бизнес 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  

Экология және тіршілік қауіпсіздік негіздері 

5 
5 

5 

Әлеуметтік-саясаттану білім модулi Саясаттану, Әлеуметтану 

Мәдениеттану, Психология 

4 

4 

 

Ақпараттық -коммуникативтік 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Орыс тілі 

Шетел тілі 

Дене шынықтыру 

5 

10 
10 

8 

 

 

Заңгердің базалық дайындығы 

Мемлекет және құқық теориясы 

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы 

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Жалпы бөлім) 

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім) 

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Ерекше бөлім) 

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Ерекше бөлім) 

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы 

(Жалпы бөлім) 

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы 

(Ерекше бөлім) 

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы 

(Ерекше бөлім)  

5 

6 
5 

5 

5 

5 
 

5 

 
5 

5 

 
5 

 

 

Мемлекет пен кәсіпкерліктің өзара іс- 

қимылы 

Рим жеке құқығы 

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы 

Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы  

Бизнесті мемлекеттік қолдау 

Бәсекелестікті құқықтық реттеу және монополистік қызметті 

шектеу  

Әкімшілік құқық 

Қазақстан Республикасындағы қаржы қызметін құқықтық реттеу 

5 
 

 

 
7 

 

 
 

 



Банк құқығы және валюталық заңнама  

Салық құқығы 

Қазақстан Республикасының тұрғын үй құқығы  

Еңбеқ құқығы және әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы 

Мұрагерлік құқық  

Жер қатынастарын құқықтық реттеу 

Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы 

Қазақстан Республикасындағы жер қойнауын пайдалану құқығы 

Өтеулі қызмет көрсетуді құқықтық реттеу 

Шарттық құқық 

Нотариаттық қызметті құқықтық реттеу 

Халықаралық жеке құқық  

Шет елдердің азаматтық және сауда құқығы  

Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық реттеу  

Атқарушылық өндіріс 

Азаматтық істер бойынша практикум 

Азаматтық істер бойынша сот ісін жүргізу 

 

Оқу 

Өндірістік 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

 
6 

 

 
 

1 

4 

Кәсіпкерлік қызмет саласындағы 

қатынастарды құқықтық реттеу 

  

 
 

Ақпаратты қорғаудың құқықтық негіздері 

Академиялық жазу негіздері 

Криптография негіздері 

Қазақстан Республикасында отбасы-неке қатынастарын 

құқықтық реттеу 

Жылжымайтын мүліктің құқықтық режимі 

Қазақстан Республикасында тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау 

Сыбайлас жемқорлық қылмыстық-құқық бұзушылықтарға қарсы 

іс-қимыл 

Меншікке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтар 

Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

Кәсіпкерлік құқық  

Корпоративтік құқық 

Мемлекеттік сатып алуды құқықтық реттеу 

5 
 

 

 
6 

 

 

5 
 

 

 
5 

 

 
 

5 

 

 



Деликтік құқық 

Кәсіпкерлік қызметтегі дауларды шешудің баламалы тәсілдері 

Азаматтардың субъективті құқықтарын қорғаудың азаматтық-

құқықтық тәсілдері 

Лицензиялық-рұқсат беру жүйесі  

Кәсіпкерлік қызмет саласындағы мемлекеттік бақылау және 

қадағалау 

Кәсіпкерлік қызмет саласындағы прокурорлық қадағалау 

 

Диплом алды 

Өндірістік 

 

5 
 

 

 

6 
 

 

 
 

3 

20 

 

 
Minor «Заманауи басқару 

технологиялары» 

Корпоративтік этика 

Заңгер кәсіби этикасы 

Заңгер қызметіндегі коммуникациялық технологиялар  

Кәсіпкерлікте IT-технологияларды қолданудың құқықтық 

аспектілері 

Кәсіпкерліктегі зияткерлік меншік объектілері 

Қазақстан Республикасында инвестициялық қызметті құқықтық 

реттеу 

Бизнестегі қызметті басқару және жоспарлау 

Жобалық қызметті экономикалық талдау 

Жобаларды талдау және басқару 

5 
 

 

6 
 

 

6 
 

 

 

Қорытынды аттестаттау Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханға  дайындалу және тапсыру 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



24. Сертификаттық бағдарлама (майнор) «Заманауи басқару технологиялары»- 17  несие 

 

«Заманауи басқару технологиялары» 1– 5  несие 

Корпоративтік этика 

Заңгер кәсіби этикасы 

Заңгер қызметіндегі коммуникациялық технологиялар  

 

«Заманауи басқару технологиялары» 2 – 12  несие 

Кәсіпкерлікте IT-технологияларды қолданудың құқықтық аспектілері 

Кәсіпкерліктегі зияткерлік меншік объектілері 

Қазақстан Республикасында инвестициялық қызметті құқықтық реттеу 

Бизнестегі қызметті басқару және жоспарлау 

Жобалық қызметті экономикалық талдау 

Жобаларды талдау және басқару  

  

Сертификациялық 

бағдарлама 
Семестр 

 

1 2 3 4 5 6 7 

«Заманауи басқару 

технологиялары» 1 
Корпоративтік 

этика 

Заңгер кәсіби 

этикасы 

Заңгер 

қызметіндегі 

коммуникациялық 

технологиялар   

      

«Заманауи басқару 

технологиялары» 2 
      Кәсіпкерлікте IT-

технологияларды 

қолданудың 

құқықтық аспектілері 

Кәсіпкерліктегі 

зияткерлік меншік 

объектілері 

Қазақстан 

Республикасында 

инвестициялық 



қызметті құқықтық 

реттеу 

Бизнестегі қызметті 

басқару және 

жоспарлау 

Жобалық қызметті 

экономикалық талдау 

Жобаларды талдау 

және басқару  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Оқыту  нәтижелерін қалыптастыру матрицасы 

 
NN 

п/п 

Пәннің атауы Пәндердің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз)  

Кредитте

р саны 

 Оқытудың нәтижелерін қалыптастыру (кодтар) Оқытудың қалыптасқан 

нәтижелері (кодтар) 

Р
О

1
 

Р
О

2
 

 
Р

О
3
 

 
Р

О
4
 

 
Р

О
5
 

Р
О

6
 

Р
О

7
 

Р
О

8
 

Р
О

9
 

Р
О

1
0
 

Р
О

1
1
 

Р
О

1
2
 

Р
О

1
3
 

Р
О

1
4
 

Р
О

1
5
 

Жалпы білім беру циклі 

Жоғарғы оқу орнының  компоненті /Таңдау бойынша компонент 

D1 Қазақстанның қазіргі 
заман тарихы 

Қазақстан тарихына кіріспе. Моңғол 
шапқыншылығы кезеңіндегі Қазақстан (ХІІІв). 

XIV-Xvv ғасырлардағы ортағасырлық мемлекеттер. 

Ресей империясының құрамындағы Қазақстан. 

Қазақстан Азаматтық қарама-қайшылық кезеңінде 
және тоталитарлық жүйе жағдайында. Қазақстан 

тәуелсіздіктің қалыптасу кезеңінде және қазіргі 

кезеңде. Ресейдегі 1917 жылғы төңкерістер. Жаңа 
уақыттың басталуы. Кеңес кезеңі (1917 ж. ақпан-

қазан-1991 ж. тамыз). Қазақстан-Тәуелсіз 

мемлекет. Ел тарихындағы жаңа кезең (1991 ж. 
желтоқсан-қазіргі уақытқа дейін) 

5 

              

+
 

D2 Философия Философия категориялық ойлау ретінде. Болу 

категориясы және философиялық 

терминологияның ерекшелігі. Болмыс, болмыс, 
онтология. Протоонтология ретінде табиғи 

философтардың бастапқы (архе) ілімі: Элей 

мектебі, Гераклит. Апейрон Анаксимандра, 
Пифагор саны және философияның әмбебап-

онтологиялық талабы. Онтологияның ежелгі грек 

нұсқалары: Парменидтің жеке басы және 

Гераклиттің қарама-қайшылықтарының бірлігі, 
біртұтас және басқа Платонның қатынасы, 

Аристотельдің мәні ретінде болу туралы ілім. 

Ежелгі грек онтологиясының интеллектуалды 
алғышарттары мен ерекшеліктері: интеллигенция, 

космоцентризм, синкретизм. 

5 

              

+
 



D3 Құқық және 

сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Сыбайлас жемқорлық ұғымының теориялық және 

әдіснамалық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл шарты ретінде қазақстандық 

қоғамның әлеуметтік-экономикалық қатынастарын 

жетілдіру. Сыбайлас жемқорлық мінез-құлқының 

психологиялық ерекшеліктері. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. 

Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың 

этникалық ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлық 

әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. 

        

+
 

 

+
      

D4 Рухани жаңғыру Қазақстан мен қазіргі заман модернизациясының 
тарихи тәжірибесі. Ұлттық сана және оның 

қалыптасу ерекшеліктері. «Мәңгілік ел патриоттық 

актісі және оның маңызы. Жаһандық әлемдегі 
заманауи қазақстандық бірегейлік. Рухани мұра 

және оның қазіргі қоғамдық сананың құндылығы 

ретінде модернизациядағы, бәсекеге 
қабілеттіліктегі және прагматизмдегі рөлі. 

Меритократиялық қоғам және оның 

құндылықтары. Қазақстан «білім қоғамы»,  

«ақпараттық қоғам» және «цифрлық 
технологиялар» қоғамы ретінде. 

               

+
 

D5 Қолданбалы бизнес 
 

Жеке кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық 

нысандары. Жеке кәсіпкерлік қызмет субъектілерін 

құру, қайта ұйымдастыру және тарату. Банкроттық. 
Бизнес-жоспар құрудың әдіснамалық негіздері. 

Бизнес-жоспарды құру әдістері. Нарықты талдау 

әдістері, өнімді сипаттау. Өндірістік жоспарды 
әзірлеу және ұсыну. Маркетинг жоспары мен 

ұйымдастыру жоспарын әзірлеу және ұсыну. 

Қаржылық жоспарды әзірлеу және ұсыну. 

 +
 

+
              



D6 Экология және 

тіршілік қауіпсіздік 
негіздері 

Тірі организмдер популяцияларының жай-күйі, 

экожүйелердің бұзылу дәрежесі, популяциялардың 
құрылымы мен динамикасы, қауымдастықтағы тірі 

организмдердің өзара әрекеттесу тетіктері, қазіргі 

заманның негізгі экологиялық проблемалары, 

адамның тіршілік ету ортасымен қауіпсіз өзара 
әрекеті, өте қауіпті жағдайларда теріс 

факторлардан қорғау, тұрмыстық, әлеуметтік, 

өндірістік салалардағы мүмкін болатын төтенше 
жағдайларды болжау, табиғи және техногендік 

сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған кезде 

сауатты шешімдер қаб 

               

+
 

D7 Саясаттану, 
Әлеуметтану 

Саясаттануға кіріспе, оның пәні және басқа 
әлеуметтік ғылымдар арасындағы орны. Саясат 

құбылыс және процесс ретінде. Шетелдік саяси 

ілімдер тарихы. Қазіргі саяси ойдың негізгі 
бағыттары. Әлеуметтанудың пәні, құрылымы және 

функциялары. Әлеуметтанулық ойдың дамуының 

негізгі кезеңдері. Қоғам әлеуметтік жүйе ретінде. 
Мәдениет әлеуметтануы. Әлеуметтік қақтығыстар 

және оларды басқару. Әлеуметтанулық зерттеудің 

құрылымы, бағдарламасы және әдістері. 

Әлеуметтік институттар мен ұйымдар. 

4               

+
 

D8 Мәдениеттану, 

Психология 
Жаңа заман дәуіріндегі мәдениет философиясының 

пайда болуы. Мәдениет және өркениет. Мәдениет 

және мәдениет. "Жергілікті өркениеттер" 

теориялары. Өнер және көркем мәдениет. Ежелгі 
әлемнің қарабайыр мәдениеті мен өркениеттері: 

Үндістан, Қытай, Месопотамия, Египет. Ежелгі 

мәдениет.Психикалық құбылыстардың табиғаты, 
психологияның міндеттері мен құрылымы туралы 

идеяларды дамыту. Психиканың мәнін, 

психологияның пәні мен міндеттерін түсінудің 
заманауи тәсілдері. Сезім мен қабылдау - бұл 

әлеммен тікелей танымдық өзара әрекеттесу. 

4               

+
 

=
 



D9 Ақпараттық-

коммуникациялық 
технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Ақпараттық технологиялар және олардың түрлері. 

Ақпараттық технологияларды іске асырудың 
техникалық құралдары. Операциялық жүйелер. 

Мәтіндік ақпаратты өңдеу технологиясы. Ғаламдық 

Интернет желісі. Офистік ұйымдастыру техникасы. 

Мәліметтер базасы, мәліметтер базасын басқару 
жүйелері. Ақпараттық-іздеу жүйелері. 

Компьютерлік графика негіздері. 

5             

+
   

D10 Орыс тілі Сез құрамынын ерекшелiгi. (Особенности состава 
слова). ТYбiр. Негiзгi жэне туынды түбiр. (Корень 

слова. Непроизводная и производная основа слова). 

ТYбiрлес сездер. (Однокоренные слова). Қос 

сездер. Бiрiккеп сездер. (Парные по образованию 
слова с дефисным написанием. Сложные слова со 

слитным написанием). Сез тудырушы жэне сез 

түрлендiрушi жарнактар. (Словообразующие и 
формообразующие суффиксы). Бiрiккен сездердiн 

жасалуы. Бiрiккен сездердiн жасалуы. 

(Образование сложнослитных слов. Образование 

10       

+
         

D11 Шетел тілі Айтылу және ритмикоинтонациялық дағдыларды 
қалыптастыру. Тілдің фонетикалық құрылымы: 

айтылу және интонация негіздері. Оқу лексикасы 

іскерлік лексика. Кәсіби лексика. Терминдер 
(Дефиниции). Іскерлік хатты ресімдеу конвертті 

ресімдеу. Түйіндемені, өтініш-хатты, хабарлама 

хатты, сұрау-хатты, келісімшартты, қызметтік 

жазбаны ресімдеу электрондық хабарламаны, 
факсты, меморандумды (қызметтік жазбаны) 

ресімдеу. 

10       

+
         

D12 Дене шынықтыру Студенттерді жалпы мәдени және кәсіби 
дайындықтағы дене шынықтыру. Студенттің 

салауатты өмір салтының негіздері. Денсаулықты 

қамтамасыз етудегі дене тәрбиесінің рөлі. 

Терапиялық дене шынықтыру әртүрлі аурулардың 
алдын алу және оңалту құралы ретінде. Оқу еңбегі 

мен зияткерлік қызметтің психофизиологиялық 

негіздері. Өнімділікті реттеудегі дене шынықтыру 
құралдары. Дене тәрбиесі жүйесіндегі жалпы 

физикалық және арнайы дайындық. 

8               

+
 



Базалық пәндер циклы 
Жоғарғы оқу орнының  компоненті 

D13 Мемлекет және 
құқық теориясы 

Құқық және құқықтық жүйенің негізгі түсініктері. 
Мемлекет және саяси жүйе туралы негізгі ұғымдар. 

Мемлекет типологиясы және құқық. Қазіргі 

заманның негізгі құқықтық жүйелері. Құқықтың 
нысандары (көздері). Құқық нормалары құқықтық 

қатынастардың түсінігі, түрлері және құрамы. 

Құқықтық қатынастардың субъектілері мен 
объектілері. Заңды фактілер. Құқық нормаларын 

іске асыру. Құқықтық мінез-құлық. Құқық жүйесі 

және заңнама жүйесі. 

5   

+
             

D14 Қазақстан 
Республикасының 

конституциялық 

құқығы  

ҚР Конституциялық құқығы: пәні мен әдістері 
туралы түсінік. ҚР Конституциясы-мемлекет пен 

қоғамның негізгі заңы. Қазақстан 

Республикасының конституциялық құрылысының 
негіздері Қазақстан Республикасындағы адам мен 

азаматтың құқықтық мәртебесінің негіздері 

Қазақстан Республикасындағы қоғамдық 

бірлестіктердің ұйымдастырылуы мен қызметінің 
конституциялық негіздері. ҚР сайлау құқығы және 

сайлау жүйелері. Республикалық референдум ҚР 

мемлекеттік органдарының конституциялық 
жүйесі. 

6   

+
        

     

D15 Қазақсатан 

Республикасының 

азаматтық құқығы 
(Жалпы бөлім) 
 

Азаматтық құқық түсінігі және пәні. Азаматтық 

құқық қағидалары. Азаматтық құқық әдістері. 

Азаматтық құқық көздері. Азаматтық құқықтық 
қатынастардың түсінігі және түрлері. Азаматтық 

құқықтық қатынастардың жіктелуі. Заңды 

тұлғалар. Мәмілелер. Жеке тұлғалар азаматтық 
құқық субъектілері ретінде.Азаматтық құқық 

объектілері. Меншік құқығы. Шарт. Шарт туралы 

жалпы ережелер. 

6 +
 

+
              



D16 Қазақстан 

Республикасының 
қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 
 

Қылмыстық құқық түсінігі, оның даму жағдайы. 

Қылмыстық құқық түсінігі туралы Полемика. 
Қылмыстық құқықтың міндеттері мен 

функциялары. Қылмыстық құқық міндеттерін 

қалыптастырудың конституциялық алғышарттары. 

Қылмыстық саясат, оның мазмұны, негізгі 
бағыттары мен маңызы. Қылмыстың алдын алу 

қылмыстық заңның міндеттерінің бірі ретінде. 

Қылмыстық құқықтың пәні мен әдісі. Қылмыстық 
құқық жүйесі. Қылмыстық құқықтың заңнама және 

құқық жүйесіндегі орны. 

5 

  

     

+
    

    

D17 Қазақстан 

Республикасының 
азаматтық құқығы 

(Ерекше бөлім) 
 

 

 

 

 

 

Сатып алу-сату шарты. Бөлшек сатып алу-сату. 

Энергиямен жабдықтау шарты. Жеткізу. 
Контрактация. Сыйға тарту. Мена. Рента. Рента 

шартының түрлері. Мүліктік жалдау. Прокат. 

Лизинг. Кәсіпорынды жалдау шарты. Мүлікті 
сенімгерлік басқару. Ақылы қызмет көрсету. 

Құрылыс мердігерлігі шарты. Мұрагерлік құқық. 

Өсиет бойынша мұрагерлік. Заң бойынша 
мұрагерлік. Халықаралық жеке құқық. Зияткерлік 

меншік құқығы. 

5 +
 

+
         

     

D18 Қазақстан 
Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(Ерекше бөлім) 
 

Жеке адамның өмірі мен денсаулығына қарсы 
қылмыстардың жалпы сипаттамасы. Кісі өлтіру. 

Жеке адамның денсаулығына қол сұғу. Өмір мен 

денсаулыққа қарсы басқа да қылмыстар. Адамның 

бостандығына, ар-намысы мен қадір-қасиетіне 
қарсы қылмыстардың жалпы сипаттамасы. Жеке 

адамның дене бостандығына қарсы қылмыстар. 

Жеке адамның жыныстық бостандығы мен 
жыныстық тұтастығына қарсы қылмыстар. Адам 

мен азаматтың конституциялық құқықтары мен 

бостандықтарына қарсы қылмыстар. 

5        

+
        



D19 Қазақстан 

Республикасының 
азаматтық іс жүргізу 

құқығы (Жалпы 

бөлім) 

Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі, 

қайнар көздері, жүйесі. Азаматтық іс жүргізу 
қатынастары. Азаматтық іс жүргізу өндірісіндегі 

тараптар. Азаматтық іс жүргізу өндірісіндегі 

үшінші тұлғалар. Прокурордың азаматтық 

процеске қатысуы. Талап қою ісі. Ерекше талап 
қою ісі. Талап. Бірінші сатыдағы соттың қаулысы. 

Сот отырысының хаттамасы. Сот шешімінің мәні 

мен нысаны. 

5     

+
          

 

D20 Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 
(Жалпы бөлім)  

Қылмыстық сот ісін жүргізу қағидалары. 

Қатысушылар қылмыстық сот ісін жүргізу. 

Қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдемелер мен 

дәлелдемелер. Қылмыстық іс қозғау. Алдын ала 
тергеудің аяқталуы. Анықтау. Сот талқылауының 

жалпы шарттары.  

5     

+
          

 

D21 Қазақстан 
Республикасының 

азаматтық іс жүргізу 

құқығы (Ерекше 

бөлім) 

Бірінші сатыдағы сотта азаматтық істерді 
талқылау. Бірінші сатыдағы соттың актілері. 

Сырттай өндіріс және сырттай шешім. Соттардың 

ерекше талап қою ісін жүргізу істерін қарауы. 

Бұйрық өндірісі және сот бұйрығы. Апелляциялық 
сатыдағы сотта іс жүргізу. Сот қадағалауы 

тәртібімен іс жүргізу.  

5     

+
          

 

D22 Қазақстан 
Республикасының 

қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

(Ерекше бөлім) 

Қылмыстық істердің соттылығы. Басты сот 
талқылауының жалпы шарттары. Алқабилер 

қатысатын істер бойынша іс жүргізу. 

Апелляциялық іс жүргізу кезеңі. Қылмыстық 

қудалаудан артықшылықтары мен иммунитеті бар 
адамдардың істері бойынша іс жүргізу 

ерекшеліктері. Есі дұрыс емес адамдарға 

медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын 
қолдану бойынша сот ісін жүргізу. Қылмыстық сот 

өндірісі саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық. 

5   

+
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Базалық пәндер циклы 
Таңдау бойынша компонент 



D23 Рим жеке құқығы 
 

Римдік жеке құқық түсінігі. Римдік жеке құқықты 

қабылдау. Римдік жеке құқықтың қайнар көздері. 
Адамдар. Заттық құқық. Құқық субъектілігі. 

Құлдардың, колондардың, бостандықтардың 

құқықтық мәртебесі. Рим отбасының құқықтық 

ерекшеліктері. Ерлі-зайыптылардың жеке және 
мүліктік құқықтары. Міндеттемелік құқық. 

Контракт және азаптау. Мұрагерлік құқық. Өсиет 

бойынша мұрагерлік. 

5 

  

+
 

 +
 

  

 

     

 

   

D24 Қазақстан 

Республикасының  

мемлекет және құқық 

тарихы 

ҚР мемлекет және құқық тарихының пәні мен әдісі. 

Пәннің заң және әлеуметтік ғылымдар арасындағы 

орны. Қазақстан қоғамын демократияландырудың 

қазіргі жағдайындағы ҚР ИГП ғылымының 
маңызы. Этносаясат және қазақ мемлекеттілігінің 

пайда болуы. Әскери демократия жағдайындағы 

Қазақстан аумағындағы алғашқы мемлекеттік 
құрылымдар (VI-XIV ғғ.). Қазақ халқының бірігуі. 

Жәнібек пен Керейдің алғашқы хандықтары. 

 

  

+
 

   

 

     

 

   

D25 Мемлекет және 

құқықтың жалпы 
тарихы  
 

Ежелгі Египеттің мемлекеті және құқығы. Ежелгі 

Вавилонда мемлекет пен құқықтың пайда болу 
ерекшеліктері. Ежелгі Вавилондағы патша 

Хамураппи заңдары. Ежелгі шығыстың діни 

жүйесі. Ежелгі Үндістанның мемлекеті және 
құқығы. Ежелгі Үндістандағы Ману патшасының 

заңдары. Ежелгі Қытайдағы империялық билікке 

табыну. Рим құл Республикасы. Ежелгі Афинаның 

Республикалық жүйесі. Салик Ақиқаты-Ежелгі 
Франктер. Орта ғасырлардағы Англия. 

 

  

+
 

   

 

     

 

   

D26 Бизнесті мемлекеттік 

қолдау  
 

Мемлекеттік деңгейде шағын және орта бизнес 

субъектілерін қолдауды ұйымдастыру жөніндегі 
қағидаттар, әдістер мен шаралар; шағын және орта 

бизнесті қолдау инфрақұрылымы. Мемлекет пен 

жеке кәсіпкерліктің өзара әрекеттесу механизмі: 

ұйымдастыру және қолдау. Кәсіпкерлік қызметті 
мемлекеттік реттеу. Ірі және шағын бизнес 

қатынастарындағы бәсекелестікті қорғау, 

кәсіпкерлік қызметті заңдастыру: мемлекеттің рөлі. 
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D27 Бәсекелестікті 

құқықтық реттеу 
және монополистік 

қызметті шектеу  
 

Бәсекелестік құқық түсінігі. Бәсекелестік құқық 

тұжырымдамасының мәселелері: реттеу пәні, 
реттеу әдісі, анықтамалары, құқық жүйесіндегі 

орны.Бәсекелестік түсінігі. Бәсекелестікті 

қорғаудың ұйымдастырушылық және құқықтық 

негіздері. Бәсекелестіктің субъективті және 
объективті белгілері. Монополияға қарсы реттеу 

мақсаттары үшін тауар түсінігі. Тауар нарығы 

туралы түсінік, оның құрылымы. Сұраныс пен 
ұсыныс. Тауар нарығындағы бәсекелестік ортаның 

жағдайын талдау және бағалау негіздері. 

Бәсекелестік түрлері (мінсіз, монополистік, 
олигополистік) 

 +
 

  

 

+
         

   

D28 Әкімшілік құқық 
 

Әкімшілік құқықтың түсінігі мен пәні. 

Азаматтардың әкімшілік-құқықтық мәртебесінің 

жалпы сипаттамасы. Қазіргі жағдайдағы 
менеджментті ұйымдастырудың түсінігі мен 

мақсаттары: басқарудағы салалық, салааралық 

және аймақтық принциптер. Әкімшілік құқық әдісі. 
Әкімшілік қадағалау - мемлекеттік басқару 

саласындағы заңдылықты қамтамасыз ету тәсілі 

ретінде. Мемлекеттік меншікті реттеудің 

әкімшілік-құқықтық аспектілері. Әкімшілік құқық 
бұзушылық. Атқарушы органдардың түсінігі мен 

түрлері. 

  

+
               

D29 Қазақстан 

Республикасындағы 
қаржы қызметін 

құқықтық реттеу 
 

Мемлекеттің қаржылық қызметі. Мемлекеттің 

қаржы жүйесі.Қаржы құқығының түсінігі, пәні 
және жүйесі. Қаржылық құқықтық нормалар мен 

қаржылық құқықтық қатынастардың түсінігі мен 

түрлері. Қаржылық жоспарлаудың құқықтық 
негіздері.Ақша жүйесінің құқықтық 

негіздері.Ақша-несие саясаты.Валюталық 

реттеу.Қаржылық бақылауды құқықтық реттеу. 

5  
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D30 Банк құқығы және 

валюталық заңнама  
 

Банк құқығының мәні. Банктік құқықтық 

қатынастар Банктік құқық пен валюталық 
заңнаманың объектісі ретінде. Субъектілердің 

түрлері, олардың ерекшеліктері мен жалпы 

сипаттамасы, Ұлттық Банктің құқықтық мәртебесі, 

коммерциялық банктер банктік құқық субъектілері 
ретінде және т.б. ислам банктерін құру мен 

олардың қызметінің ерекшеліктері. Банк құпиясы. 

Бухгалтерлік есеп, есептілік, аудит, кредиттік 
ұйымдардың қызметі 

 

 

+
              

D31 Салық құқығы ҚР салық жүйесі. ҚР Салық және басқа да 

төлемдердің түрлері ашылады. Салық берешегін 

мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары. Салық төлеуден 
жалтарған кезде салық органдары қолдануға 

құқылы шаралар. Салықтық бақылаудың түсінігі 

мен қағидалары. Салықтық бақылау элементтері. 
Салық түрлерін бақылау. Жүзеге асыратын 

органдар салық бақылау. Салықтық бақылаудың 

өзге қаржылық бақылау түрлері. Алдын 
аласалықтық бақылау. 

 

 

+
           

   

D32 Қазақстан 

Республикасының 

трғын үй құқығы  
 

Тұрғын үй құқығының түсінігі, қағидалары мен 

қайнар көздері. Қазақстан Республикасының 

тұрғын үй қоры. Тұрғын үйге меншік құқығын алу. 
Тұрғын үй-жайларға қойылатын талаптар. 

Азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз етудің 

құқықтық негіздері. Тұрғын үй қатынастарын 

өзгерту және тоқтату. Тұрғын үй-жайлармен 
алмасу. Ақы төлеу үшін тұрғын үй-жай. Тұрғын үй 

беру және әлеуметтік жалдау шартын жасасу. 
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D33 Еңбек құқығы және 

әлеуметтік 
қамсыздандыру 

құқығы 

Қазақстан Республикасының еңбек құқығының 

ұғымы және оның мәні. Еңбек құқығының көздері. 
Еңбек құқығы әдісі. Еңбек құқығының 

принциптері. Еңбек құқығының 

бастаушылары.Еңбек құқығы жүйесі. Жеке еңбек 

шарты. Жеке еңбек шартының түсінігі, мазмұны. 
Еңбек саласындағы әлеуметтік әріптестік.Еңбекақы 

төлеу. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы ұғымы, 

пәні, әдісі. Әлеуметтік қамсыздандыру құқығының 
субъектілері. Әлеуметтік қамсыздандыру 

құқығының принциптері. Еңбек өтілі ұғымы және 

оның түрлері. Жалпы еңбек өтілі: түсінігі, заңды 
мәні. 

             

 

+
 

 

D34 Мұрагерлік құқық  
 

Мұрагерлік туралы жалпы ережелер. Мұрагерлік 

құқықтық қатынастардың субъектілері мен 

объектілері. өсиет бойынша мұрагерлік. Заң 
бойынша мұрагерлік. Мұраны қабылдау. 

мұрагерлік құқықтарды ресімдеу.мүліктің 

жекелеген түрлерін мұрагерлік ету. Мұрадағы 
міндетті үлес. Өсиеттік бас тарту. Мұрагерді 

қосымша тағайындау. Жүктеу. Жоқ мұрагерлердің 

құқықтары. Өсиетті орындау. Өсиетті жарамсыз 

деп тану. 

    

+
       

     

D35 Жер қатынастарын 

құқықтық реттеу 
 

Жер құқығының пәні, әдісі және жүйесі. Жер 

құқығының көздері. Жер қатынастары. Жер 

қатынастарының объектілері мен субъектілері. 

Жерге меншік құқығы. Мемлекеттік меншіктегі 
жер учаскелеріне құқықтарды алу. Жерді 

пайдалану және қорғау саласындағы басқару. 

Жерге орналастыру және кадастрлық есеп. Ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлердің құқықтық 

режимі. 
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D36 Қазақстан 

Республикасындағы 
жер қойнауын 

пайдалану құқығы  
 

Жер қойнауын пайдалану құқығы ұғымы және 

оның мәні. Жер қойнауын пайдалану принциптері 
жер қойнауын пайдалану құқығының көздері. Даму 

тарихы және жер қойнауын пайдалану құқығының 

көздері. Жер қойнауын ұтымды пайдалану және 

жер қойнауын қорғау. Жер қойнауы туралы 
заңнаманы бұзғаны үшін заңды жауапкершілік. 

Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша 

жер қойнауын пайдаланушының құқықтық 
мәртебесі. Жер қойнауын пайдалану жөніндегі 

операциялардың құқықтық шарттары. Кен 

орындарының қорларын жіктеу және геологиялық 
барлау процесінің сатысы. 

  

+
         

     

D37 Қазақстан 

Республикасының 

экологиялық құқығы 

Экологиялық құқықтың түсінігі мен пәні. 

Экологиялық құқықтың даму тарихы және көздері. 

Табиғат объектілеріне меншік құқығы. Жалпы 
және арнайы табиғат пайдалану. Табиғатты 

пайдалануды және қоршаған ортаны қорғауды 

басқарудың құқықтық негіздері. Экологиялық 
аудит және мониторинг. Ерекше мәртебесі бар 

аумақтарды экологиялық-құқықтық реттеу. 

Атмосфералық ауаны құқықтық қорғау. 

  

+
         

     

D38 Өтеулі қызмет 
көрсетуді құқықтық 

реттеу 
 

Қызмет көрсету бойынша міндеттемелердің жалпы 
сипаттамасы. Ақылы қызмет көрсетудің құқықтық 

нысаны. Көлік қызметтерін көрсетуді құқықтық 

реттеу. Банк қызметін құқықтық реттеу. 

Медициналық қызметтерді құқықтық реттеу. Күзет 
қызметтерін құқықтық реттеу. Тукристикалық 

қызметтерді құқықтық реттеу. Аудиторлық 

қызметтерді құқықтық реттеу. 
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D39 Шарттық құқық Шарт туралы жалпы ережелер. Шартты жасасу, 

өзгерту, бұзу және тоқтату. Шартты жарамсыз деп 

тану. Шарттардың орындалуын қамтамасыз ету; 

шарттарды бұзғаны үшін жауапкершілік. Резидент 
еместермен келісімшарттардың ерекшеліктері. 

Оферта: түсінігі, түрлері. Акцепт. Келіспеушілік 

хаттамасы. Шарт жасасу сәті. Келісім алдындағы 
міндеттер және келісім алдындағы жауапкершілік. 

     

+
      

     



D40 Нотариаттық 

қызметті құқықтық 
реттеу 
 

Нотариат түсінігі, функциялары және қағидалары. 

Нотариат қызметінің ұйымдастырушылық 
негіздері. Нотариаттық іс-әрекеттер және оларды 

жүзеге асырудың негізгі ережелері. Нотариустың 

құқықтық жағдайы. Жеке нотариаттық іс-

әрекеттерді жасау ерекшеліктері. Мәмілелерді 
куәландыру. Міндеттемелерді қамтамасыз ету. 

Мұрагерлік істер бойынша нотариаттық іс жүргізу. 

Ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен меншігіндегі 
үлеске куәлік беру 

    

+
       

     

D41 Халықаралық жеке 

құқық  
 

Жеке халықаралық құқықтың түсінігі, пәні және 

жүйесі. Жеке халықаралық құқықтың қайнар 

көздері. Жеке Халықаралық құқықтағы реттеу және 
біріздендіру әдістері. Жеке халықаралық құқықтың 

субъектілері. Коллизиялық норманың түсінігі мен 

құрылымы. Коллизиондық нормалардың түрлері. 
Икемді коллизиялық нормалар. Коллизионды 

байлау түрлері. Жеке заң және оның нұсқалары. 

Заңды тұлғаның ұлты туралы заң. Заттың 
орналасқан жерінің заңы. 
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D42 Шет елдердің 

азаматтық және сауда 

құқығы  
 

Шет елдердің азаматтық және сауда құқығының 

жалпы сипаттамасы. Жеке және заңды тұлғалардың 

шет елдердің азаматтық және сауда құқығының 
субъектілері ретіндегі құқықтық мәртебесі. ҚР 

және шет елдердегі меншік құқығы институтының 

жалпы сипаттамасы. Халықаралық сауда 

мәмілелерінің жалпы сипаттамасы. Халықаралық 
сауда өкілдігі. Халықаралық қаржы лизингі. 

   

+
        

     

D43 Cыртқы 

экономикалық 
қызметті құқықтық 

реттеу 

«Сыртқы экономикалық қызметті құқықтық 

реттеу» пәнінің түсінігі, пәні, жүйесі. Сыртқы 
экономикалық мәмілелер бойынша қатынастарды 

құқықтық реттеу көздері; сыртқы экономикалық 

қызметті мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын 

билік органдарының жүйесі. Сыртқы 
экономикалық мәмілелер. Жеке және заңды 

тұлғалардың шет елдердің азаматтық және сауда 

құқығының субъектілері ретіндегі құқықтық 
мәртебесі. 

   

+
        

     



D44 Атқарушылық 

өндіріс 

Атқарушылық өндірістің түсінігі мен мәні. 

Атқарушылық өндірістің қайнар көздері. 
Атқарушылық өндірістің қатысушыларын жіктеу. 

Сот орындаушылары мәжбүрлеп орындату 

органдары ретінде. Атқарушылық өндірістің 

тараптар өкілдерінің қатысуы. Атқару парағы 
негізгі атқару құжаты ретінде. Атқарушылық 

өндірістің жалпы ережелері. Атқарушылық 

өндірістің тоқтата тұру және тоқтату. 

6     

+
      

     

D45 Азаматтық істер 

бойынша практикум 

 

Азаматтық іс жүргізу құқықтық қатынастарының 

субъектілері; азаматтық істердің Ведомстволығы 

мен соттылығы; сотта дәлелдеу және 

дәлелдемелер. Талап қою және талап қою. Істі сот 
талқылауына дайындау. Азаматтық процестегі 

татуластыру рәсімдері. Сырттай өндіріс. Ерекше 

талап қою ісі. Сот шығындары. Жаңадан ашылған 
мән-жайлар бойынша заңды күшіне енген 

шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды қайта 

қарау. 

     

+
           

D46 Азаматтық істер 
бойынша сот ісін 

жүргізу  

 

Іс жүргізу құжаттарының түсінігі. Азаматтық сот 
ісін жүргізуде оларды жасау және қабылдау кезінде 

жүзеге асырылатын маңызы мен принциптері. 

Азаматтық істерді қозғау және оларды сот 
талқылауына дайындау кезінде сот қабылдайтын іс 

жүргізу құжаттары. Сот бұйрығы бірінші сатыдағы 

соттың іс жүргізу актісі ретінде. Талап қою 

өндірісі. Медиация (делдалдық). 

     

+
           



D47 Оқу Студенттердің ЖОО-да оқу процесінде алған 

білімдерін бекіту. Студенттерге алған білімдерін, 
біліктері мен дағдыларын жүзеге асыруға, білім 

беру бағдарламасының мазмұнын меңгеру деңгейін 

көрсетуге, олардың болашақ кәсіби қызметімен 

нақты байланысты жағдайларда өзін "сынап 
көруге" мүмкіндік беретін оқу қызметінің саласы. 

Мыналарды көздейді: кәсіпорынның қызметімен, 

оның құрылымымен, басқару жүйесімен және 
ұйымдық-құқықтық нысанымен жалпы танысу, 

басқару мәселелеріне қатысты нормативтік-

құқықтық құжаттарды және кәсіпорынның 
қызметін реттейтін заңнамалық актілерді зерделеу 

және т. б 

1     

+
           

D48 Өндірістік Студенттердің ЖОО-да оқу процесінде алған 

білімдерін бекіту. Мамандарды даярлаудың 
құрамдас бөлігі ретінде студенттерге таңдаған 

мамандығы бойынша практикалық білім, білік 

және дағды беру мақсаты бар; теориялық білімді 
бекітуге және тексеруге ықпал етеді. Кәсіпорын 

бөлімшелерінің функцияларын зерделеу; басқару 

мәселелеріне қатысты нормативтік-құқықтық 

құжаттарды және кәсіпорынның қызметін 
реттейтін заңнамалық актілерді және т. б. зерделеу 

4     

+
           

Бейіндік пәндер циклі 

Таңдау компоненті 
D49 Ақпаратты 

қорғаудың құқықтық 

негіздері  

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау 
саласындағы негізгі құқықтық ұғымдар, 

ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қорғау 

әдіснамасы. Мемлекеттік құпиялар және қызметтік 
ақпарат жүйесі. Ақпаратты қорғаудың негізгі 

құралдары мен әдістеріне шолу: әкімшілік, 

ұйымдастырушылық, құқықтық, криптографиялық, 

стеганографиялық әдістер. Ақпаратты енгізу, 
шығару, беру, өңдеу және сақтаудың ақпараттық 

процестерін іске асыру кезінде ақпаратты қорғау. 

Ақпаратты қорғаудың практикалық әдістері. 
Ақпаратты қорғаудың теориялық әдістері. 

Вирустардан қорғаудың бағдарламалық құралдары. 

5    

+
        

    



D50 Академиялық жазу 

негіздері 

Аналитикалық ғылыми-зерттеу және мәтіндік 

қызметпен байланысты кәсіби құзыреттілікті 
қалыптастыру және коммуникативтік 

құзыреттілікті кеңейту. Зерттеу нәтижелерін 

таныстыру дағдылары. Пікірталас, аргументация 

және контрагументация жүргізу дағдылары. Білім 
алушыларда аналитикалық-синтетикалық, сыни 

және прагматикалық ойлау дағдыларын 

қалыптастыру.  

      

+
      

    

D51 

 

Криптография 

негіздері 

Бағдарламалық жасақтамада қолданылатын 

криптографиялық жүйелердің негізгі алгоритмдері. 

Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдары. 

Криптоалгоритмдердің жіктелуі. Симметриялық 
криптоалгоритмдер. Асимметриялық 

криптоалгоритмдер. Электрондық цифрлық 

қолтаңба технологиясы. 

    

+
        

    

D52 

 

ҚР отбасы-неке 

қатынастарын 

құқықтық реттеу 

 

Отбасы құқығының түсінігі, пәні, әдісі, 

қағидалары. Отбасылық құқықтық қатынастар. 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

некені құқықтық реттеу. Некенің тоқтатылуы. 
Некені жарамсыз деп тану. Ата-ана құқығынан 

айыру және шектеу. Бала құқығы. Бала асырап алу. 

Ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 
орналастыру формалары. Алименттік 

міндеттемелер. Отбасы мүшелерінің алименттік 

міндеттемелері. 

6   

+
         

 

 

  

D53 Жылжымайтын 
мүліктің құқықтық 

режимі 

Заттарды жылжымайтын мүлік ретінде анықтау 
мәселесі. Теория мен сот тәжірибесінің 

жылжымайтын мүліктің бірыңғай объектісі (жер 

учаскесі мен ғимараттың жиынтығы). Тіркеу 
жүйесі. Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату 

меншік құқығының пайда  болу негізі ретінде. 

Жылжымайтын мүлікті сатып алушының 

міндеттері. Сатушының эвикция үшін 
жауапкершілігі. Сатушы өз міндетін орындамаған 

кезде сатып алушыны қорғау тәсілдері. 

         

+
  

     



D54 Қазақстан 

Республикасында 
тұтынушылардың 

құқықтарын қорғау 

Қорғау нысандары. Құқық қорғау шаралары 

жүйесіндегі қорғау әдістері. Кәсіпкерлік 
субъектілердің юрисдикциялық емес нысанда 

жүзеге асырылатын қорғау әдістерін қолдануы. 

Тұтынушының құқығы. Сатушының құқықтары. 

Тауардың нендалежащее сапасы үшін сатушының 
жауапкершілігі. Тиісті және тиісті емес сападағы 

тауарларды қайтару. 

    

+
        

    

D55 Сыбайлас 
жемқорлық 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтарға 

қарсы іс-қимыл 

Сыбайлас жемқорлық ұғымы. Сыбайлас 
жемқорлық қылмыстары үшін жауапкершілік 

туралы заңнаманың даму тарихы. Сыбайлас 

жемқорлық қылмыстық құқық бұзушылықтардың 

біліктілігі Сыбайлас жемқорлық қылмысының 
криминологиялық сипаттамасы. Жемқордың 

жалғандығы. Сыбайлас жемқорлық қылмыстық 

құқық бұзушылықтарды жасау шарттары мен 
шарттары. Сыбайлас жемқорлық қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың алдын алу 
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+
    

    

D56 Меншікке қарсы 

қылмыстық құқық 
бұзушылықтар 

Меншікке қарсы қылмыстардың түсінігі, жүйесі 

және жалпы сипаттамасы. Меншікке қарсы 
қылмыстардың экономика саласындағы қылмыстар 

жүйесіндегі орны және олардың қылмыстық-

құқықтық маңызы.Ұрлықтың түсінігі және негізгі 
белгілері. Бөтеннің мүлкін ұрлаудың формалары 

мен түрлері.Зорлық-зомбылықпен байланысты 

емес ұрлықтың қылмыстық-құқықтық 

сипаттамасы: ұрлық, алаяқтық, біреудің мүлкін 
иемдену немесе ұрлау, тонау. 

        

+
    

    

D57 Экономикалық 

қызмет саласындағы 
қылмыстық құқық 

бұзушылықтар 

 

 

 

Экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстардың түсінігі және жалпы 
сипаттамасы.Экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстардың жіктелуі мен 

түрлері.Экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстарды және осы саладағы басқа құқық 
бұзушылықтардан ажырату.Кәсіпкерлік 

саласындағы экономикалық қызметтің мүдделерін 

қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастарға қол 
сұғатын қылмыстар (кәсіпкерлік саласындағы 

қылмыстар). 

        

+
    

    



D58 Кәсіпкерлік құқық  

 

Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі, пәні, әдісі, қайнар 

көздері. Кәсіпкерлік құқық субъектілері. 
Банкроттық. Банкроттық түсінігі мен белгілері, 

оның міндеттері мен қағидалары. Банкроттық 

туралы заңнама. Банкроттық негіздерінің мәселесі. 

Банкроттық кезіндегі ақшалай міндеттемелер мен 
міндетті төлемдердің түсінігі мен құрамы. 

Банкроттыққа қызмет көрсететін құқықтық 

институттар. Сотқа дейінгі санация. Сот рәсімдері. 
Сот банкроттық рәсімдеріне қатысушы ретінде. 
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+
              

D59 Корпоративтік құқық Корпоративтік даулар: корпоративтік дауларды 

қараудың жалпы сипаттамасы, түрлері, 

ерекшеліктері, юрисдикциясы, корпоративтік 
даулардағы қауіпсіздік шаралары, корпоративтік 

даулардың арбитражы. Ірі мәмілелер, 

мүдделілікпен мәмілелер. Ерікті және міндетті 
ұсыныстар, мәжбүрлеп сатып алу, қосымша 

эмиссия. Заңды тұлға органдарының құрамына 

кіретін тұлғалардың жауапкершілігі. 
Корпорацияның банкроттығы кезіндегі бақылаушы 

тұлғалардың жауапкершілігі. Корпоративтік 

шарттардан, акцияларды және қатысу үлестерін 

сатып алу-сату шарттарынан, опциондық құқықтық 
құрылымдардан туындайтын даулар. 

 +
 

+
              

D60 Мемлекеттік сатып 

алуды құқықтық 

реттеу 
 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып 

алу жүйесінің түсінігі мен принциптері. 

Мемлекеттік сатып алу жүйесінің субъектілері. 
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері. 

Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу 

қағидалары. Мердігерлік жұмыстарға мемлекеттік 
тапсырысты орналастыру кезінде электрондық 

технологияларды пайдалану. Қазақстан 

Республикасында Мемлекеттік сатып алуды 
ұйымдастыру процесі. 

 +
 

+
              



D61 Деликтік құқық Зиян келтіру салдарынан туындайтын 

міндеттеменің түсінігі мен сипаттамасы; деликтілік 
жауапкершілік; зиян келтіру салдарынан 

міндеттемелерді құқықтық реттеу ерекшеліктері 

және деликтілік міндеттемелердің элементтері; 

билік актілерімен, кәмелетке толмағандар мен 
әрекетке қабілетсіз азаматтармен, жоғары 

қауіптілік көзі, азаматтың өмірі мен денсаулығына, 

зиян келтірудің алдын алуға байланысты 
тауарлардың кемшіліктерімен келтірілген зиян 

үшін жауапкершілік. 

5    
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+
       

    

D62 Кәсіпкерлік 

қызметтегі дауларды 
шешудің баламалы 

тәсілдері 

Медиацияны құқықтық реттеу түсінігі және 

қағидаары. Медиаторлардың құқықтық мәртебесі. 
Медиация рәсімін жүргізу қағидаттары. Төрелік 

процесс. Төрелік іс жүргізу құқықтық қатынастары. 

Төрелік іс жүргізу құқығының негізгі институттары 
(құзыреті, соттылығы, қатысушылары, өкілдігі). 

Сот шығындары. Сот айыппұлдары. 

Процессуалдық мерзімдер. Соттың хабарлаулары 
мен шақырулары. 

         

+
   

    

D63 Азаматтардың 

субъективті 

құқықтарын 
қорғаудың 

азаматтық-құқықтық 

тәсілдері  

Азаматтық құқықтарды қорғаудың нысандары, 

құралдары мен әдістері: құқықтық реттеудің 

түсінігі, мазмұны және өзекті мәселелері. 
Азаматтық құқықтағы жауапкершіліктің жалпы 

мәселелері. Азаматтық құқықтарды қорғауды 

жүзеге асыратын органдар мен лауазымды 

тұлғалар жүйесі. Меншік құқығын және өзге де 
мүліктік құқықтарды қорғаудың өзекті мәселелері. 

Меншік құқығын қорғаудың заттық-құқықтық 

тәсілдері.Меншік құқығын қорғаудың міндетті 
құқықтық әдістері. 

    

+
 

+
       

    

D64 Лицензиялық-рұқсат 

беру жүйесі  

 

Курстың пәні, міндеттері, жүйесі. Лицензиялық-

рұқсат беру қызметі. ҚР лицензиялық-рұқсат беру 

қызметін ұйымдастыру. Лицензиялық-рұқсат беру 
жүйесі саласындағы бұзушылықтар үшін 

жауапкершілік. Атқарушы билік органдарының 

лицензиялық-рұқсат беру қызметінің негізгі 
ережелері. Лицензиялау туралы заңнаманы бұзғаны 

үшін әкімшілік жауапкершілік. 

6  

+
            

  



D65 Кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы 
мемлекеттік бақылау 

және қадағалау 

Мемлекеттік бақылау ұғымы. Мемлекеттік 

қадағалау ұғымы. Мемлекеттік бақылау және 
қадағалау органдарының жүйесі мемлекеттік 

бақылау және қадағалау әдістері мен тәсілдері. 

Бақылау және қадағалау нәтижелеріне шағымдану. 

Әкімшілік қадағалау. Прокурорлық қадағалау. 
Атқарушы билік органдары жүзеге асыратын 

бақылау 

  

+
            

  

D66 Кәсіпкерлік қызмет 
саласындағы 

прокурорлық 

қадағалау 

ҚР Прокуратура органдарының қалыптасуы мен 
дамуы. Прокурорлық қадағалаудың мәні мен 

міндеттері. Курстың пәні мен жүйесі. Прокуратура 

органдарының қызметін ұйымдастырудың 

құқықтық негіздері. ҚР мемлекеттік органдар 
жүйесіндегі прокуратура органдары. 

Прокуратураның ұйымдастырылуы мен қызметінің 

қағидалары. Прокурорлық қадағалаудың құқықтық 
актілері. 

     

+
         

  

D67 Диплом алды Студенттерді ЖОО-да оқытудың соңғы кезеңі 

бітіруші біліктілік жұмысын орындау үшін 

материалдар жинаумен, осы жұмыс кезеңінде 
студенттер алдында тұрған мақсаттар мен 

міндеттермен байланысты: - мамандық бойынша 

теориялық және тәжірибелік білімді жүйелеу, 
бекіту және кеңейту. Алынған білімді нақты 

ғылыми мәселелерді шешу үшін қолдану және т. б 

3 

    

    

+
     

  

D68 Өндірістік Студенттің тәжірибелік қызметте пайдалану 

мақсатында ақпаратты іздеу және түсіндіру үшін 
ғылымның заманауи құралдарын меңгерген 

зерттеушінің дағдыларын алуы.  Студентті 

дәрістер, практикалық сабақтар өткізу кезінде 
оқытушы-ассистент функцияларын орындауға 

дайындау, жұмысты өз бетінше жүргізу дағдылары 

мен іскерліктері. Бакалаврдың даярлық деңгейіне 

мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына 
сәйкес кәсіби құзыреттілікке қол жеткізу үшін 

жағдай жасау. 

20     

+
 

   

+
     

  

Негізгі пәндер циклі 

   Таңдау бойынша компонент  
 



D69 Корпоративтік этика 

 

Іскерлік этика және корпоративтік қатынастар: 

мәні, функциялары. Корпоративтік мәдениеттің 
ұйымның имиджін қалыптастыруға әсері. 

Корпоративтік мінез-құлықтың этикалық 

стандарттары. Этика Кодексі және іскерлік 

қасиеттер тұжырымдамасы. Іскерлік байланыстар 
этикасы. Әкімшілік (басқарушылық). Этика. Этика 

руководителя. Микро және макроэтика. 

5 

      

   

+
 

 

+
 

   

D70 Заңгердің кәсіби 
этикасы 

Сот этикасы: түсінігі, мазмұны, жүйесі. Сот 
этикасы Кәсіби этиканың бір түрі ретінде. 

Адамгершілік мәдениеті. Адвокат қызметінің 

негізгі принциптері. Кәсіби этика кодексі. Сотта 

сотталушыны қорғау бойынша адвокаттың іс 
жүргізу функциясы. Адвокаттың психологиялық 

және этикалық құрамдас бөлігі. Адвокаттың негізгі 

міндеттері. Адвокаттың қызметіндегі моральдық 
талаптар, клиентпен қарым-қатынастағы 

моральдық және материалдық аспект. 

 

      

   

+
  

+
    

D71 Заңгер қызметіндегі 

коммуникациялық 

технологиялар  

 

Риторика ғылым ретінде және өнер ретінде. 

Риториканың философиямен, тіл білімімен 
байланысы. этика, логика және психология. 

Іскерлік сөйлеу этикасы. Дау туралы түсінік. Дау 

түрлері. Даудағы дәлелдер. Іскерлік даудың 
мәдениеті. Пікірталастарды ұйымдастыру және 

жүргізу. Психологиялық аспектілер мен сөйлеу 

қиындықтары. Радио және теледидарлық сөйлеуді 

ұйымдастырудың негізгі принциптері. 
Телеинтервью түрлері. 

 

      

   

+
  

+
    

D72 Кәсіпкерлікте IT-

технологияларды 
қолданудың 

құқықтық аспектілері 

Кәсіпорынды басқарудың ақпараттық жүйелері. 

Энергия. Жобалық менеджмент негіздері. Жобаны 
әзірлеу принциптері. Жобаларды басқару жүйелері. 

Технология және өндіріс. Сапаны бақылау. Іске 

асыру. Қаржы-экономикалық есеп. Жобаны аяқтау 

және оны талдау. Сұраныс. Жаңа инновациялық 
идеяны әзірлеу 

6           

+
  

+
   



D73 Кәсіпкерліктегі 

зияткерлік меншік 
объектілері 

Қазіргі жағдайда зияткерлік меншік және 

кәсіпкерлік қызмет. Зияткерлік қызметке және 
оның нәтижелеріне байланысты қатынастарды 

азаматтық-құқықтық реттеу. Қазіргі әлемде 

ақпаратты қорғау қажеттілігі. Зияткерлік меншікті 

бағдарламалық қорғау. Компьютерлік 
бағдарламалар мен мәліметтер базасына құқықтар. 

Ақпараттық ресурстарға, қызметтік және 

коммерциялық құпияға құқықтар. 

 

 

   

+
      

   

+
 

 

D74 Қазақстан 

Республикасында 

инвестициялық 

қызметті құқықтық 
реттеу 

Инвестициялық құқық ұғымы, пәні, әдісі. 

Қазақстан Республикасының инвестициялық 

заңнамасы. Инвестициялық құқықтық қатынастар. 

Инвестициялық шарт. Жер қойнауын пайдалануға 
арналған келісімшарт. Қазақстан 

Республикасындағы инвестордың құқықтық 

мәртебесі. Инвестициялық преференциялар. 
Инвестициялық субсидия. Өнімді бөлу туралы 

келісім. 

  

+
              

D75 Бизнестегі қызметті 

басқару және 
жоспарлау 

Бизнес-жоспарлауға кіріспе. Жобаларды басқару 

тұжырымдамасы. Бизнесті жоспарлауды 
ұйымдастыру. Бизнесті басқарудағы бизнес-

жоспардың орны мен рөлі. Бизнес-жоспарлаудың 

негізгі элементтері. Басқару бизнес-жоспары. 
Маркетинг жоспары. Бизнес-жоспардың 

инвестициялық, қаржылық және әлеуметтік-

экономикалық тиімділігін талдау. Бизнес-

жоспарды іске асыру. Бизнесті мемлекеттік қолдау. 

         

  

+
  

+
 

  

D76 Жобалық қызметті 

экономикалық талдау 

 

Инвестициялық жобалаудың негізгі ережелері. 

Жобаның қаржылық тиімділігін бағалау. Жобаның 

экономикалық тиімділігін бағалау. Жобаның 
тиімділігін талдау кезінде белгісіздік пен тәуекел 

факторларын ескеру. Жобаның тиімділігіне талдау 

жүргізуді бағдарламалық қамтамасыз ету жобаның 

коммерциялық орындылығын талдау. Техникалық 
талдау Қаржылық талдау. Экономикалық талдау. 

Жобалық тәуекелдерді талдау. 

         

  

+
  

+
 

  



D77 Жобаларды талдау 

және басқару 

Инновациялық жоба: іске асыру кезеңдері және 

басқару. Жобалардың тиімділігін бағалау. 
Жобаларды қаржыландыру. Жобаларды 

басқарудың процестері мен функционалдық 

бағыттары. Жобаның сапасын басқару. Жобаның 

Тәуекелдерін басқару. Жобаларды басқарудың 
икемді стандарттары және жобаларды басқарудың 

корпоративтік жүйесі. 

6           

+
  

+
 

  

D78 Дипломдық 
жұмысты, 

дипломдық жобаны 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 
емтиханға  

дайындалу және 

тапсыру 

Студенттердің тиісті білім беру деңгейінің 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын меңгеру 

дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін 

рәсім. Қорытынды аттестаттау студенттердің тиісті 

мамандықты игеру процесінде алған білімін, 
іскерлігін, дағдылары мен құзыреттерін тексеруге 

бағытталған. 

12 
 
 

     

+
       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Оқу нәтижелерін игеруді бағалау критерийлері 
 

 

NN 
п/п 

Құзыреттілік 

түрлері 

 
Оқу 

нәтижесі 

 

(код) 

Оқу нәтижесінің атауы 

 

Оқу нәтижесіне қол жеткізуді бағалау критерийлері 

 

қанағаттанарлықсыз 

 

қанағаттанарлық 

 

жақсы үздік 

1 Hard skills ОН1 Іскерлік ортада пайда 

болатын заңды 

қатынастар мен заңды 

тұлғалар мен жеке 
кәсіпкерлердің нақты 

құқықтық 

нысандарының 

құқықтық мәртебесінің 

ерекшеліктерін 

анықтайды 

 

1) заңды тұлғалардың 

ұйымды құқықтық 

нысандарын және 

коммерциялық және 

коммерциялық емес 

ұйымдардың белгілерін 

танымайды; 

2) жеке кәсіпкерліктің 

жекелеген нысандарының 

сипаттамалық белгілерін 
анықтамайды; 

3) кәсіпкерлік қызмет 

субъектісін құру және 

тарату тәртібін сипаттай 

алмайды; 

4) кәсіпкерлік саласындағы 

мүліктік және жеке, мүліктік 

және міндеттілік, абсолютті 

және туыстық, 

корпоративтік және өзге де 

құқықтық қатынастарды 
ажыратпайды; 

5) кәсіпкерлік саласында 

құқықтық қатынастардың 

пайда болуының 

алғышарттарын 

анықтамайды; 

 6) кәсіпкерлік саласындағы 

құқықтық қатынастардың 

құрылымын сипаттай 

алмайды 

1) заңды тұлғаның 

ұйымдық-құқықтық 

нысанын айқындайды; 

2) заңды тұлғаның, 
коммерциялық және 

коммерциялық емес 

ұйымдардың 

сипаттамаларын 

тізімдейді; 

3) жеке кәсіпкерліктің 

нысандарын 

сипаттайды; 

4) шаруашылық 

жүргізуші субъектіні 

құру және тарату 
тәртібін сипаттайды; 

5) кәсіпкерлік 

саласындағы мүліктік 

және жеке, мүліктік 

және жауапкершіліктік, 

абсолютті және 

туыстық, корпоративтік 

және өзге де құқықтық 

қатынастардың 

тізімдерін жасайды; 

6) кәсіпкерлік 

саласындағы құқықтық 
қатынастардың пайда 

болу алғышарттарын 

тізімдейді; 

7) кәсіпкерлік 

саласындағы құқықтық 

1) заңды тұлғаның 

ұйымдық-құқықтық 

нысанын айқындайды, 

әрқайсысының өзіндік 
ерекшеліктерін дәл 

көрсетеді; 

2) әрбір заңды тұлғаның 

заңды нысанының 

құрылымын сипаттайды; 

3) консорциум туралы 

келісім және жекелеген 

бірлескен кәсіпорындар 

құру жөніндегі бірлескен 

қызмет туралы келісім 

жобасын; 
4) коммерциялық заңды 

тұлға құруға арналған 

құрылтай құжаттарының 

жобасын; 

5) заңды тұлғаны 

таратудың, оның iшiнде 

банкроттық 

жағдайындағы тәртiбiн 

сипаттайды; 

6) кәсіпкерлік 

саласындағы мүліктік 

және жеке, мүліктік және 
жауапкершілікті, 

абсолютті және туыстық, 

корпоративтік және өзге 

де құқықтық 

қатынастарды 

1) белгілі бір қызмет 

түрін жүзеге асыру 

үшін заңды тұлғаның 

оңтайлы құқықтық 
нысанын таңдайды; 

2) заңды тұлғаның 

әрбір органының 

құзыретін тізімдейді 

және оны құру тәртібін 

сипаттайды; 

3) консорциум келісімі 

мен жекелеген 

бірлескен кәсіпкерлікті 

жүргізу үшін бірлескен 

қызмет туралы шартты 
дәл жобалайды; 

4) коммерциялық 

заңды тұлғаны құру 

үшін құрылтай 

құжаттарын жасайды, 

заңды тұлғаны құру 

үшін ақпараттық 

жүйелермен жұмыс 

істеу дағдыларын 

көрсетеді; 

5) банкроттық 

рәсімдерін сипаттайды; 
6) келісім-шарт 

жобаларын; 

7) кәсіпкерлік 

саласында құқықтық 

қатынастардың пайда 



 

қатынастардың 

құрылымын 

айқындайды 

 

саралайды; 

7) кәсіпкерлік 

саласындағы құқықтық 

қатынастардың пайда 

болу алғышарттарын 

жіктейді; 

8) кәсіпкерлік 

саласындағы құқықтық 

қатынастардың 
құрылымын талдайды 

 

болу алғышарттарын 

талдайды; 

8) мүліктік қатынастар 

құрылымындағы 

«кемшіліктерді» 

анықтайды 

 

 ОН2 Кәсіпкердің барлық 

процестеріне, соның 

ішінде салық салуға, 

лицензиялауға, 

мемлекеттік сатып алуға 

қатысу, мәмілелер, 

тарифтерді бекіту, 

шығарылымдарды 

тіркеу, инвестициялық 

жобаларды іске асыру, 
зияткерлік меншікті 

кәсіпкердің қызметінде 

пайдалану, кәсіпкерлік 

субъектілерді тіркеу, 

қайта құру және тарату, 

заң жобаларын қоса 

алғанда, барлық 

процестерге құқықтық 

қолдау көрсетеді, барлық 

заңды маңызды 

құжаттарын 

қалыптастырады 
 

 

1) кәсіпкердің қызметін 

реттейтін негізгі заңдардың 

тізбесін жүргізбейді; 

2) мәміленің мәнін 

анықтамайды; 

3) инвестициялардың 

түсінігі мен түрлерін 

анықтамайды; 

4) меншік құқығын және 

өзге де мүліктік құқықтарды 
қорғау тәсілдерінің тізбесі 

көрсетілмеген; 

5) зияткерлік меншік 

түрлерін сипаттамайды; 

6) жарғы жасамайды; 

7) шаруашылық қызметтің 

негізгі түрлерін көздейтін 

келісімшарттар жасамайды; 

8) заңды түрде құжаттарды 

ресімдемейді; 

9) құқық бұзушылықтың 

түрлерін анықтамайды; 
10) электрондық құқықтық 

ақпарат базаларын 

танымайды 

 

1) кәсіпкердің қызметін 

реттейтін негізгі 

нормативтік құқықтық 

актілердің тізбесі; 

2) мәміленің сипатын 

айқындайды; 

3) инвестициялардың 

түрлері мен 

тұжырымдамасын 

анықтайды; 
4) меншік құқығын 

және өзге де мүліктік 

құқықтарды қорғау 

әдістерін тізімдейді; 

5) зияткерлік меншік 

түрлерін таниды; 

6) жарғының жобасын; 

7) экономикалық 

қызметтің негізгі 

түрлерін көздейтін 

негізгі 

келісімшарттарды 
жасайды; 

8) заңға сәйкес жеке 

құжаттарды 

дайындайды; 

9) құқық 

бұзушылықтардың 

жекелеген түрлерін 

анықтайды; 

10) электрондық 

құқықтық ақпараттық 

жүйелерді таниды 

1) салық салу, 

лицензиялау, 

мемлекеттік сатып алу 

саласындағы арнайы 

заңдарды білетіндігін 

көрсетеді 

2) әр түрлі 

операциялардың түрлік 

ерекшеліктерін 

анықтайды; 
3) инвестициялық 

жобаларды сипаттайды; 

4) меншік құқығын және 

өзге де мүліктік 

құқықтарды қорғау 

әдістерін сипаттайды; 

5) зияткерлік меншік 

объектілерін сипаттайды, 

автордың және 

зияткерлік меншік 

құқығының басқа да 

иелерінің құқықтарын 
қорғау әдістерін 

тізімдейді; 

6) жарғы мен серіктестік 

туралы меморандумның 

жобасын; 

7) экономикалық 

қызметтің негізгі 

түрлерін көздейтін 

барлық 

келісімшарттарды 

жасайды; 

1) кәсіпкерлік қызметті 

құқықтық қолдаудың 

қазіргі жағдайы туралы 

қорытындылар 

шығарады; 

2) олардың 

жарамсыздығына әкеп 

соқтыратын әртүрлі 

транзакциялар мен 

қылықтардың өзіндік 
ерекшеліктерін 

анықтайды; 

3) инвестициялық 

жобаларды 

сипаттайтын 

шарттарды сипаттайды; 

4) мүліктік және өзге де 

мүліктік құқықтарды 

қорғау туралы 

талаптарды 

қанағаттандыру үшін 

жағдайлар жасау; 
5) автордың және 

зияткерлік меншік 

құқығының басқа 

иелерінің құқықтарын 

қорғау әдістерін 

сипаттайды; 

6) заңды тұлға 

нысанына қарамастан 

құрылтай 

құжаттарының толық 

пакетін әзірлеуге; 



  

 8) заңға сәйкес негізгі 

құжаттарды 

дайындайды; 

9) құқық бұзушылықтың 

түрлерін анықтайды; 

10) электрондық 

құқықтық ақпараттық 

жүйелерден құжаттарды 
іздеу 

 

7) экономикалық 

қызметтің негізгі 

түрлерін көздейтін 

барлық 

келісімшарттарды 

жасайды және оларды 

жасасу кезіндегі 

тәуекелдерді 

бағалайды; 
8) барлық заңға сәйкес 

құжаттарды 

дайындайды; 

9) құқық 

бұзушылықтардың 

барлық түрлерін 

анықтайды; 

10) құжаттарды 

электрондық құқықтық 

жүйелерден іздейді 

және жүктейді 

 ОН3 Ғылыми әзірлемелер мен 
шетелдік тәжірибені 

пайдалана отырып, 

құқықтық құбылыстар, 

фактілер, теориялар мен 

олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктер 

туралы білім жүйесін 

түсіндіреді және 

қолданады 

1) Замануи құқықтық 
құбылыстарды, негізгі 

ғылыми көзқарастар мен 

теорияларды өз бетінше 

талдай және түсіне алмайды; 

2) әртүрлі заң 

тұжырымдамалары мен 

құқықтық доктриналардың 

теориялық ережелеріне 

бағдарланбайды; 

3) Қазақстанда да, шетелде 

де құқықтық өмірдің қазіргі 

құбылыстарының мәнін 
анықтамайды; 

4) аналитикалық есептерді 

шешу дағдыларын 

көрсететін білім жоқ. 

1) құқықтық 
мәселелерді талдау 

кезінде фактілерді, 

теорияларды және мән-

жайларды 

салыстырмалы түрде 

дұрыс саралайды. 

2) аналитикалық 

есептерді шешу 

дағдыларын толық 

меңгермеуін көрсететін 

жүйесіз білім. 

3) әрқашан негізгі және 
екінші ретті анықтай 

бермейді, фактілермен, 

құбылыстармен және т. 

б. жұмыс істеу кезінде 

іс-қимыл алгоритмін 

әрдайым дұрыс болжай 

бермейді; 

4) жария-құқықтық, 

әлеуметтік маңызы бар 

қоғамдық құқықтық 

қатынастардың 

1) негізгі ғылыми 
көзқарастар мен 

теорияларды, заңды 

фактілер мен 

құбылыстарды біледі;; 

2) жария-құқықтық, 

әлеуметтік маңызы бар 

қоғамдық құқық 

қатынастарының 

ерекшеліктерін және 

олардың құқық қолдану 

қағидалары мен 

тәсілдерін айқындайды; 
3) әртүрлі заң 

тұжырымдамалары мен 

құқықтық 

доктриналардың 

теориялық ережелеріне 

бағдарланады; 

4) Қазақстанда да, 

шетелде де құқықтық 

өмірдің қазіргі 

құбылыстарына баға 

береді; 

1) салалық заң пәндерін 
зерделеу үшін қажетті 

іргелі ұғымдар мен 

санаттарды; құқықтық 

құбылыстарды, негізгі 

ғылыми көзқарастар 

мен теорияларды 

дербес талдайды және 

түсінеді; 

2) жария-құқықтық, 

әлеуметтік маңызы бар 

қоғамдық құқық 

қатынастарының 
ерекшеліктерін және 

олардың құқық 

қолдану қағидалары 

мен тәсілдерін білуге 

дәлелді түрде сүйенеді; 

3) әртүрлі заң 

тұжырымдамалары мен 

құқықтық 

доктриналардың 

теориялық ережелеріне 

сауатты бағдарланады; 



ерекшеліктерін және 

олардың құқық 

қолдану қағидалары 

мен тәсілдерін білуге 

үстірт сүйенеді; 

4) Қазақстанда да, 

шетелде де құқықтық 

өмірдің қазіргі 

құбылыстарына кәсіби 

баға береді; 

 ОН4 Мүлік айналымы 

саласындағы 

қатынастарға 

қатысушылардың 

құқықтары мен 
мүдделерін қорғау 

деңгейін бағалайды 

 

1) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы рұқсаттар мен 

хабарламаларды 

анықтамайды; 

2) кәсіпкерлік субъектісінің 
қызметін құру және тоқтату 

тәртібі сипатталмаған; 

3) мемлекеттік органдар 

жүргізетін кәсіпкерлік 

қызметті тексеруді 

ажыратпайды; 

4) жеке кәсiпкерлiкпен 

айналысуға тыйым 

салынған, әкетуге немесе 

әкелуге тыйым салынған 

немесе шектелген 
жұмыстардың, тауарлар мен 

қызмет түрлерiнiң тiзбесiн 

танымайды; 

5) азаматтық құқықты қалай 

қорғауға болатындығын 

анықтамайды 

 

 

1) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы рұқсаттар 

мен хабарламалардың 

тізімін жасайды; 

2) кәсіпкерлік 
субъектісінің қызметін 

құру және тоқтату 

тәртібін сипаттайды, 

жеке құжаттарды 

рәсімдейді; 

3) мемлекеттік 

органдар жүргізетін 

кәсіпкерлік қызметті 

тексеруді саралайды; 

4) жеке кәсiпкерлiкке 

тыйым салынған 
жұмыстардың, 

тауарлар мен 

қызметтер түрлерiнiң 

тiзбесi; 

5) азаматтық 

құқықтарды қорғаудың 

жеке тәсілдерін 

айқындайды 

 

 

1) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы 

хабарламалар мен 

рұқсаттардың топтары 

мен сыныптарын 
тізімдейді, оларды алу 

тәртібін сипаттайды; 

2) шаруашылық 

жүргізуші субъектілерді 

құру және тарату 

тәртібін сипаттайды, 

негізгі құжаттарды 

дайындайды; 

3) мемлекеттік органдар 

жүргізетін кәсіпкерлік 

тексерулерді жүргізу 
шарттарының тізбесін 

жасайды; 

4) экспорты немесе 

импорты тыйым 

салынған немесе 

шектелген жұмыстарды, 

тауарлар мен қызмет 

түрлерінің тізімін 

жасайды; 

5) азаматтық құқықтарды 

қорғаудың негізгі 

жолдарын айқындайды 
 

 

 

1) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы 

хабарламалар мен 

рұқсаттарды алу 

тәртібін және 
«Рұқсаттар және 

хабарламалар туралы» 

заңды бұзғаны үшін 

жауапкершілікті 

сипаттайды; 

2) шаруашылық 

жүргізуші 

субъектілерді құру 

және тарату тәртібін 

сипаттайды, барлық 

құжаттарды рәсімдейді; 
3) мемлекеттік 

органдар жүргізетін 

кәсіпкерлік қызметке 

тексеру жүргізу 

тәртібін сипаттайды; 

4) жеке кәсiпкерлiкке 

тыйым салынған, 

әкетуге немесе 

импорттауға тыйым 

салынған немесе 

шектелген 

жұмыстардың, 
тауарлар мен 

қызметтер түрлерiнiң 

тiзбесi; 

5) азаматтық 

құқықтарды қорғаудың 

барлық әдістерін 

айқындайды 

 ОН5 Белгілі бір құқықтық 

мәселені шешуде 

заңдылықты қолданудың 

құқықтық салдарын 

1) субъективті құқықтар мен 

заңды міндеттемелерге 

шектеулер белгіленбейді; 

2) шарттардың жекелеген 

1) субъективті 

құқықтар мен заңды 

міндеттемелерге жеке 

шектеулерді 

1) субъективті құқықтар 

мен заңды 

міндеттемелердегі негізгі 

шектеулерді 

1) субъективті 

құқықтар мен заңды 

міндеттемелердегі 

барлық шектеулерді 



болжайды, субъективті 

құқықтар мен заңды 

міндеттемелерді жүзеге 

асырудағы құқықтық 

кедергілер мен 

шектеулерді болжайды, 

кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

құқықтары мен 
мүдделерін қорғау 

стратегиясын жасайды 

 

түрлерінің маңызды 

шарттары мен нысанын 

анықтамаса; 

3) істерді қарау 

юрисдикциясы мен 

юрисдикциясын 

анықтамайды; 

4) кәсіпкердің құқығын 

қорғаудың әдістері мен 
түрлерінің тізбесі 

көрсетілмеген; 

5) кәсіпкердің қызметін 

реттейтін заңнаманың 

ерекшелігін мойындамайды 

 

 

анықтайды; 

2) шарттардың 

жекелеген түрлерінің 

маңызды шарттары мен 

нысанын айқындайды; 

3) әрқашан істерді 

қарау юрисдикциясы 

мен юрисдикциясын 

анықтамайды; 
4) кәсіпкердің 

құқықтарын қорғаудың 

әдістері мен түрлерін 

тізімдейді және 

анықтайды; 

5) кәсіпкердің қызметін 

реттейтін заңнаманың 

ерекшелігін таниды 

 

айқындайды; 

2) шарттың 

қолданыстағы 

шарттарының 

болмауының және оның 

нысаны бойынша 

талаптардың 

орындалмауының заңды 

салдарын түсіндіреді; 
3) істерді қарау 

юрисдикциясы мен 

юрисдикциясын 

айқындайды; 

4) соттың және баламалы 

тәсілдер мен кәсіпкердің 

құқығын қорғаудың 

түрлерін сипаттайды, 

осындай қорғауға 

арналған негізгі 

құжаттардың жобаларын 
дайындайды; 

5) кәсіпкердің қызметін 

реттейтін заңнаманың 

ерекшелігіне талдау 

жасайды 

айқындайды; 

2) белгілі бір 

шарттардың 

мазмұнында болмау 

қаупін талдайды; 

3) юрисдикция мен 

юрисдикцияны дәл 

анықтайды; 

4) соттың және балама 
әдістердің және 

кәсіпкердің құқығын 

қорғаудың түрлерін 

анықтайды, осындай 

қорғауға құжаттар 

дайындайды; 

5) кәсіпкердің қызметін 

және осы саладағы 

құқық қолдану 

практикасын реттейтін 

заңнаманың 
ерекшелігіне талдау 

жасайды 

 

 ОН6 Кәсіпкерлік қызмет 

саласында ғылыми 

зерттеулерді жүзеге 

асырады, академиялық 

жазу дағдыларын 

қолданады 

1) қарастырылатын  

саладағы ғылыми зерттеу 

әдістерін танымайды; 

2) кәсіпкерлік қызмет 

саласында құқықтық 

зерттеулерді жүзеге асыру 

кезінде жалпы және арнайы 

әдістерді айқындамайды. 
3) құқықтық салада 

күнделікті тәжірибелік  

міндеттерді жүзеге асыру 

кезінде ғылыми әдіснаманы 

пайдалану; 

4) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы дереккөздерге 

және зерттеу әдебиетіне 

сілтемелерді дұрыс 

ресімдемейді; 

5) зерттеу әдістерінде 

1) ғылыми және 

эмипирикалық 

деректерді өңдеуге 

мүмкіндік беретін 

фрагменттік 

қабілеттерді 

анықтайды; 

2) кәсіпкерлік қызмет 
саласындағы құқықтық 

зерттеулерді жүзеге 

асыру кезінде жалпы 

және арнайы әдістерді 

үстірт білетіндігін 

көрсетеді; 

3) құқықтық салада 

күнделікті практикалық 

міндеттерді жүзеге 

асыру кезінде ғылыми 

әдіснаманы әрдайым 

1) қаралатын салада 

ғылыми зерттеу әдістерін 

дұрыс пайдаланады; 

2) ғылыми зерттеулер 

жүргізу әдіснамасын 

пайдалану арқылы 

ғылыми - зерттеу 

міндеттерін дербес 
шешеді; 

3) кәсіпкерлік қызмет 

саласында құқықтық 

зерттеулерді жүзеге 

асыру кезінде жалпы 

және арнайы әдістерді 

қолданады. 

4) құқықтық салада 

күнделікті практикалық 

міндеттерді жүзеге асыру 

кезінде ғылыми 

1) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы ғылыми 

зерттеулер әдіснамасын 

терең және жүйелі 

түрде білетінін 

көрсетеді; 

2) ғылыми және 

эмипирикалық 
деректерді сауатты 

өңдеуге және 

жинақтауға мүмкіндік 

беретін аналитикалық 

қабілеттерді 

анықтайды; 

3) Заманауи ғылыми 

жетістіктерді байсалды 

және сыни бағалайды, 

Ғылыми, оның ішінде 

пәнаралық іздестірудің 



бағдарланбайды және өз 

ғылыми жобасын іске асыру 

үшін өзекті құралдарды 

таңдай алмайды және т. б. 

пайдаланбайды; 

4) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы 

дереккөздерге және 

зерттеу әдебиетіне 

сілтемелерді ресімдей 

алады; 

5) ғылыми, оның 

ішінде пәнаралық 
іздеудің тиімді 

стратегияларын 

таңдауда үстірт 

бағдарланады. 

әдіснаманы 

пайдаланады; 

5) кәсіпкерлік қызмет 

саласындағы 

дереккөздерге және 

зерттеу әдебиетіне 

сілтемелерді дұрыс 

ресімдей алады; 

6) зерттеу әдістерінде 
бағдарланады және өз 

ғылыми жобасын іске 

асыру үшін өзекті 

құралдарды таңдай 

алады және т. б. 

неғұрлым тиімді 

стратегияларын 

таңдауда 

бағдарланады; 

4) реферирлеу және 

ақпаратты қысқаша 

баяндау, 

библиографиялық шолу 

жазу дағдыларын 
көрсетеді; 

5) тиісті 

коммуникациялық 

құралдарды қолдана 

отырып, академиялық 

ортада жарияланымдар 

және сөз сөйлеу 

түрінде өз 

зерттеулерінің 

нәтижелерін көрсетеді. 

 ОН7 Сауатты ауызша және 

жазбаша сөйлеуді 
жаңғыртады, кәсіби 

терминологияны 

меңгереді 

 

1) сұрақтарға жауап беру, 

әңгіме жүргізу қабілетінің 
жоқтығын көрсетеді; 

2) сауатсыз сөйлеуді 

қалыптастырады; 

3) заңды терминологияны 

қайта жасамайды; 

4) сот сөйлеуін жасамайды; 

5) талқылауға қатыса 

алмайтындығын көрсетеді 

 

 

1) әңгіме жүргізу және 

дамыту қабілеттерін 
көрсетеді; 

2) дұрыс сөйлеуді 

құрастырады; 

3) заңды 

терминологияны 

шығарады; 

4) сот сөздерін 

дайындайды; 

5) пікірталасқа қатысу 

мүмкіндігін көрсетеді 

 

 
 

1) логикалық ойлау 

қабілетін көрсетеді; 
2) сауатты, ақылға 

қонымды, жағдайға 

байланысты сөйлеу 

құрады; 

3) кәсіби заңды сөйлеу 

шеберлігін көрсетуге; 

4) көрнекті спикерлердің 

сот сөздерін талдайды; 

5) сот сөйлеу 

стратегиясын әзірлеу; 

6) бекітілген тезиске 

сәйкес келетін дәйекті 
тұжырымдайды немесе 

антитезе ұсынады 

 

1) логикалық дұрыс 

ойлау қабілетін 
көрсетеді; 

2) сауатты, ақылға 

қонымды, жағдайға 

сәйкес, 

толеранттылықты 

қалыптастырады; 

3) кәсіби заңды 

сөйлеудің жоғары 

дәрежесін көрсетеді; 

4) көрнекті 

спикерлердің сот 

сөздерін бағалайды; 
5) ең тиімді сот сөйлеу 

стратегиясын 

таңдайды; 

6) коммуникативті 

кедергілерді жеңу және 

қақтығыстық 

жағдайлардан 

жеткілікті түрде шығу 

мүмкіндігін көрсетеді 

 

 ОН8 Сыбайлас жемқорлыққа 1) қолданыстағы сыбайлас 1) сыбайлас 1) сыбайлас 1) қолданыстағы 



төзбеушілікті, заң мен 

заңға құрметпен 

қарауды, кәсіби 

қоғамдастықта 

корпоративті этика 

қағидаларын сақтауды, 

заңдылық пен 

заңдылықты жүйелі 

қабылдауды көрсетеді. 
 

жемқорлыққа қарсы 

заңнаманы, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

заңнамада қолданылатын 

негізгі ұғымдар мен 

ұғымдарды танымайды; 

2) сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамада 

қолданылатын терминдерді 
түсіндірмейді; 

3) сыбайлас жемқорлық 

мінез-құлқын бағаламайды; 

4) заң мамандығының 

мақсаттарын, міндеттерін, 

мазмұнын (еңбек 

функциясы) және әлеуметтік 

маңыздылығын танымайды; 

5) заңгер қызметін 

ұйымдастырудың негізгі 

әдістері мен әдістерін 
танымайды; өз қызметінің 

тиімділігін бағалаудың 

принциптері мен өлшемдері; 

6) олардың өзара байланысы 

мен өзара әрекеттесуі 

нәтижесінде пайда болатын 

және қоғамдық өмірге 

құқықтық әсер етуді 

сипаттайтын құқықтық 

құбылыстар мен 

процестерді (позитивті 

құқық, құқықтық 
қалыптастыру, заңды жүзеге 

асыру, құқықтық сана) 

танымайды. 

 

 

жемқорлыққа қарсы 

заңнаманың жекелеген 

нормативтік құқықтық 

актілері мен 

нормаларын, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

заңнамада 

қолданылатын жеке 

ұғымдар мен 
ұғымдарды таниды; 

2) сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

заңнамада 

қолданылатын жеке 

терминдерді 

түсіндіреді; 

3) әрдайым сыбайлас 

жемқорлыққа дұрыс 

баға бермейді; 

4) заң мамандығының 
мақсаттарын, 

міндеттерін, мазмұнын 

(еңбек функциясы) 

және әлеуметтік 

маңыздылығын 

түсіндіреді; 

 

5) заңгер қызметін 

ұйымдастырудың жеке 

әдістері мен әдістерін 

түсіндіреді; 

6) олардың өзара 
байланысы мен өзара 

әрекеті нәтижесінде 

пайда болатын және 

қоғамдық өмірге 

құқықтық әсер етуді 

сипаттайтын белгілі бір 

құбылыстар мен 

процестерді (оң заң, 

құқықтық 

қалыптастыру, заңды 

жүзеге асыру, 
құқықтық сана) 

жемқорлыққа қарсы 

заңнаманың негізгі 

құқықтық актілері мен 

нормаларын, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

заңнамада қолданылатын 

негізгі терминдер мен 

ұғымдарды таниды;2) 

сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы заңнамада 

қолданылатын негізгі 

ұғымдарды түсіндіреді;3) 

негізінен сыбайлас 

жемқорлықты дұрыс 

бағалайды; 

 

4) определяет цели и 
задачи профессии 

юриста, поддерживает 

интерес к своей 

профессии; 

5) определяет основные 

приемы и способы 

организации 

деятельности юриста;  

6) распознает основные 

правовые  явления и 

процессы (позитивное 
право, правообразование, 

реализация права, 

правосознание), 

складывающиеся в 

результате их 

взаимосвязи и 

взаимодействия и 

характеризующий 

юридическое 

воздействие на 

общественную жизнь. 

сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнаманы және 

оны қолдану 

практикасын, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

заңнамада 

қолданылатын негізгі 

терминдер мен 

ұғымдарды таниды; 
2) сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

заңнамада 

қолданылатын 

терминдерді 

түсіндіреді; 

3) сыбайлас жемқорлық 

мінез-құлқын 

бағалайды; 

4) заңгерлік кәсіптің 

мақсаттары мен 
міндеттерін 

анықтайды, өз кәсібіне 

деген тұрақты 

қызығушылықты 

сақтайды; 

5) заңгердің қызметін 

ұйымдастырудың 

негізгі әдістері мен 

әдістерін айқындайды; 

өз қызметінің 

тиімділігін бағалаудың 

принциптері мен 
өлшемдері 

6) олардың өзара 

байланысы мен өзара 

әрекеті нәтижесінде 

пайда болатын және 

қоғамдық өмірге 

құқықтық әсер етуді 

сипаттайтын құқықтық 

құбылыстар мен 

процестерді (позитивті 

заң, құқықтық 
қалыптастыру, заңды 



таниды. 

 

іске асыру, құқықтық 

сана) айқындайды. 

 

 ОН9 Кәсіпкерлікті құқықтық 

қолдау саласындағы 

үлкен көлемдегі 

ақпаратқа, заңнамаға 

және сот тәжірибесіне 

талдау жасайды 

 

1) фактілерді, оқиғаларды, 

әрекеттерді, процестерді, 

логикалық байланыстарды 

сипаттамайды; 

2) түсетін ақпаратта белгілі, 

белгісіз және 

маңыздылығын 
анықтамайды; 

3) ақпаратты 

жалпыламайды; 

4) заңнаманы кәсіпкерлікті 

құқықтық қолдау 

саласындағы қақтығыстар 

деп танымайды; 

5) кәсіпкерлікті құқықтық 

қолдау саласындағы 

нормативтік құқықтық 

актілердің кемшіліктерін 
анықтамайды; 

6) құқықтық актілерді 

түсіндіру мәнін 

түсіндірмейді; 

7) бизнесті құқықтық қолдау 

саласындағы заңнаманы 

жетілдіру бойынша 

ұсыныстар 

қалыптастырмайды; 

8) сот практикасы 

сипатталмайды 

 

 

 

1) фактілерді, 

оқиғаларды, 

әрекеттерді, 

процестерді, логикалық 

байланыстарды 

сипаттайды; 

2) түсетін ақпараттағы 
белгілі, белгісіз және 

маңыздылығын 

анықтайды; 

3) ақпаратты 

жинақтайды; 

4) заңнаманы 

кәсіпкерлікті құқықтық 

қолдау саласындағы 

қайшылықтар деп 

таниды; 

5) кәсіпкерлікті 
құқықтық қолдау 

саласындағы 

нормативтік құқықтық 

актілерде 

кемшіліктердің болуын 

анықтайды; 

6) құқықтық актілерді 

түсіндірудің мәнін 

түсіндіреді; 

7) бизнесті құқықтық 

қолдау саласындағы 

заңнаманы жетілдіру 
бойынша жалпы 

ұсыныстарды 

қалыптастырады; 

8) сот практикасын 

сипаттайды 

 

1) фактілер, оқиғалар, 

әрекеттер, процестер, 

логикалық 

байланыстардың өзара 

байланысын анықтайды; 

2) кіріс элементтерін 

талдау кезінде маңызды 
элементтер мен 

фактілерді, оқиғаларды 

анықтайды; 

3) ақпаратты 

жинақтайды, оған 

қорытынды жасайды; 

4) заңнамада бизнесті 

құқықтық қолдау 

саласындағы сол немесе 

байланысты қоғамдық 

қатынастарды реттейтін 
нормативтік құқықтық 

актілердің жекелеген 

ережелерінің арасындағы 

қайшылықтардың 

болуын анықтайды; 

 

5) қоғамдық 

қатынастарды құқықтық 

реттеудің 

жетіспеушілігін немесе 

жеткіліксіздігін 

анықтайды; кәсіпкерлікті 
құқықтық қолдау 

саласында 

6) мәнін түсіндіреді және 

құқықтық актілерді 

түсіндіру түрлерінің 

тізімін береді; 

7) құқықтық қамтамасыз 

ету саласындағы нақты 

заңнамалық актіні 

жетілдіру бойынша 

ұсыныстар 

1) қолдағы тапсырмаға 

байланысты құқықтық 

ақпаратты талдау әдісін 

таңдайды; 

2) кіріс мәліметтерін 

талдау кезінде ғана 

емес, сонымен бірге 
гипотезада маңызды 

элементтер мен 

фактілерді, оқиғаларды 

анықтайды; 

3) алдын-ала логикалық 

пайымдаусыз 

шындықты тікелей 

түсіне білу (қажетті 

нәтижеге жету) 

мүмкіндігін көрсетеді; 

4) ақпаратты 
жинақтайды, 

қорытынды шығарады, 

дәлелдерін 

құрастырады; 

5) заңнамада 

қайшылықтардың 

болуын және оны 

қолдану практикасында 

бизнесті құқықтық 

қолдау саласындағы 

сол немесе осыған 

байланысты қоғамдық 
қатынастарды 

реттейтін нормативтік 

құқықтық актілердің 

жекелеген ережелері 

арасында анықталады; 

6) қоғамдық 

қатынастарды 

құқықтық реттеудің 

жетіспеушілігін немесе 

жеткіліксіздігін, 

дубликаттардың, 



қалыптастырады 

 8) кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау 

туралы істерді қарау 

кезінде соттардың 

ұстанымдарын түсіндіру 

мақсатында сот 
практикасын талдайды 

 

ескірген қайшылықты 

нормалардың және 

бизнесті құқықтық 

қолдау саласындағы 

нормативтік құқықтық 

актілердің басқа 

кемшіліктерінің 

болуын анықтайды; 

7) іс жүзінде түсініксіз 
түсіндірме берілген 

құқықтық нормаларды 

таниды; 

8) бизнесті құқықтық 

қолдау саласындағы 

нақты заңнамалық 

актіні (жекелеген 

ережелер, заңнамалық 

нормалар) жетілдіру 

бойынша нақты 

ұсыныстар 
тұжырымдайды; 

9) сот практикасын 

талдау негізінде 

қорғаныс стратегиясын 

әзірлеу 

 

 ОН10 Өз әрекеттерінің 

құқықтық, моральдық, 

этикалық және 

әлеуметтік-

экономикалық салдарын 

алдын ала бағалайды. 

 

1) істің нақты жағдайларын 

бағаламайды; 

2) қабылданған әрекеттің 

немесе әрекетсіздіктің 

әлеуметтік-экономикалық 

салдарын өлшемейді; 

3) қоғамның адамгершілік 
санасында көрсетілген 

талаптар тұрғысынан адам 

қызметіне сыни қарамайды 

 

1) істің жекелеген 

нақты жағдайларын 

осы заңды белгілі бір 

нормалармен 

салыстыра отырып 

бағалайды; 

2) қабылданған 
әрекеттің немесе 

әрекетсіздіктің жеке 

әлеуметтік-

экономикалық 

салдарын өлшейді; 

3) адамның іс-әрекетін 

қоғамның моральдық 

санасында көрсетілген 

талаптар тұрғысынан 

сыни тұрғыдан 

қарастырады. 

1) істі белгілі бір 

құқықтық нормалармен 

байланыстыра отырып, 

істің негізгі нақты мән-

жайларын бағалайды; 

2) қабылданған іс-

әрекеттің немесе 
әрекетсіздіктің негізгі 

әлеуметтік-

экономикалық салдарын 

өлшейді; 

3) оның қызметі мен 

басқа адамдардың 

қызметіне қоғамның, 

этникалық топтың, 

адамдардың әлеуметтік 

қауымдастығының, жеке 

тұлғаның моральдық 

1) нақты істі белгілі бір 

құқықтық нормалармен 

байланыстыру арқылы 

істің нақты мән-

жайларының 

жиынтығын бағалайды; 

2) қабылданған 
шешімнің, қабылданған 

таңдаудың, 

қабылданған әрекеттің 

немесе әрекетсіздіктің 

барлық әлеуметтік-

экономикалық 

салдарларын өлшейді; 

3) олардың қызметі мен 

басқа адамдардың 

қызметіне тек 

қоғамның, этникалық 



 

 

санасында көрсетілген 

талаптар тұрғысынан 

сыни қарау 

 

 

топтың, адамдардың 

әлеуметтік 

қоғамдастығының 

немесе басқа 

адамдардың моральдық 

сана қабылдаған 

талаптары тұрғысынан 

ғана емес, сонымен 

бірге белгілі бір 
кәсіпорынның ішкі 

саясаты тұрғысынан да 

сыни 

 ОН11 Логикалық, заңды 

негізделген 

дәлелдемелер 

құрастырады, бизнеспен 

байланысты көптеген 

құқықтық мәселелер 

бойынша құқықтық 

сұхбаттар мен кеңестер 

ұйымдастырады 
 

1) кеңес беру үшін қажет 

мәселелердің заңды 

маңызды шеңберін 

анықтамаса; 

2) заңнама нормаларын 

түсіндірмейді; 

3) істің фактілерін 

талдамайды; 

4) іс бойынша позицияны 
таңдамайды 

 

1) кеңес беру үшін 

қажет мәселелердің 

заңды маңызды 

шеңберін анықтамаса; 

2) заңнама нормаларын 

түсіндірмейді; 

3) істің фактілерін 

талдамайды; 

4) іс бойынша 
позицияны таңдамайды 

 

1) кеңес беру үшін қажет 

мәселелердің негізгі 

шеңберін анықтайды; 

2) мәселелерді шешудің 

негізгі заңды нұсқаларын 

әзірлейді; 

3) негізгі заңды мәні бар 

әрекеттердің салдарын 

болжайды; 
4) мінез-құлық сызығын 

таңдайды; 

5) таңдалған мінез-құлық 

бағытына байланысты 

инциденттерді шешудің 

негізгі жолдары мен 

әдістерін анықтайды 

 

1) кеңес беру үшін 

қажет мәселелердің 

құқықтық маңызды 

шеңберін анықтайды; 

2) мәселелерді 

шешудің заңды 

нұсқаларын әзірлейді; 

3) белгілі бір заңды 

мәні бар әрекеттердің 
салдарын болжайды; 

4) мінез-құлық 

сызығын таңдайды; 

5) мінез-құлықтың 

таңдалған бағытына 

байланысты 

инциденттерді шешу 

жолдары мен 

тәсілдерін анықтайды 

2 Soft skills ОН12 Өзгелердің және 

өздерінің сезімдерінің, 

ниеттерінің, уәждері мен 

тілектерін таниды 
 

1) жеке тұлғаның құқық 

қабілеттілігін немесе 

болмауын сипаттайтын 

белгілерді танымайды; 
2) қиял мен жалған 

мәмілелер арасындағы 

айырмашылықты 

анықтамайды; 

3) заңды фактінің құқықтық 

салдарын түсіндірмейді 

 

1) жеке тұлғаның іс 

әрекет қабілеттілігін 

немесе болмауын 

сипаттайтын белгілерді 
таниды; 

2) қиял мен жалған 

мәмілелер арасындағы 

айырмашылықты 

анықтайды; 

3) заңды фактінің 

құқықтық салдарын 

түсіндіреді 

1) жеке тұлғаның іс 

әрекет қабілеттілігін 

немесе болмауын 

сипаттайтын белгілерді 
дәл таниды; 

2) өз еркімен 

орынбасармен мәмілелер 

жасасудың құқықтық 

салдарын сипаттайды; 

3) заңды фактіні жасау 

кезіндегі тәуекелдерді 

таниды және түсіндіреді 

1) әңгімелесу 

барысында субъектінің 

құқық қабілеттілігінің 

болуы немесе болмауы 
ықтималдығы 

анықталады; 

2) жарамсыз мәмілелер 

жасасуға байланысты 

жағдайларды таниды; 

3) заңды фактіні жасау 

тәуекелдерін азайту 

жолдарын іздестіру 

 ОН13 Сандық сауаттылықты, 

мәліметтер базасын, 
1) ақпаратты жинау, өңдеу 

және пайдалану жүйесінің 

1) ақпаратты жинау, 

өңдеу және пайдалану 

1) ақпаратты автоматты 

түрде жинау, өңдеу және 

1) 

ұйымдастырушылық-



жобаларды талдау және 

басқару, әкімшілік және 

бизнес жоспарлау 

дағдыларын көрсетеді 

 

жұмыс істеуін қамтамасыз 

ететін, ұйымдық-

техникалық қамтамасыз 

етудің, қағазбастылықтың 

жаңа технологияларын 

пайдаланудағы құқықтық 

жүйенің қажеттіліктерін 

танымайды; 

2) соттарды ұйымдық-
техникалық қамтамасыз ету, 

сот ісін жүргізуді 

қамтамасыз ету, соттарда 

ақпаратты жинау, өңдеу 

және пайдалану жүйесінің 

жұмыс істеуін қамтамасыз 

ететін негізгі 

технологияларды және 

оларды дамытудың негізгі 

тенденцияларын 

танымайды; АТФ-пен 
жұмыс істеу негіздері 

(Adilet, Parbitr және т.б.), 

сондай-ақ заңнама және оны 

қолдану практикасы туралы 

ақпарат жинауға және 

сақтауға арналған басқа 

электрондық платформалар; 

3) заңды деректер 

базасымен жұмыс істеу 

принципін түсіндірмейді; 

4) электрондық құқықтық 

деректер базасынан заңды 
ақпаратты іздемейді; 

5) нақты іскери мәселені 

шешу мақсаттарын 

анықтамайды; 

6) ресурстар болған кезде 

нақты міндеттерге қол 

жеткізу жоспарларын 

жасамайды; 

7) нақты жобаны іске 

асырудағы тәуекелдерді 

болжамайды; 
8) кәсіпкерлік қызметті 

жүйесінің жұмыс 

істеуін қамтамасыз 

ететін, ұйымдық-

техникалық 

қамтамасыз етудің, 

қағазбастылықтың 

жаңа технологияларын 

қолданудағы құқықтық 

жүйенің 
қажеттіліктерін 

түсіндіреді; 

2) соттарды ұйымдық-

техникалық 

қамтамасыз ету, сот 

ісін жүргізуді 

қамтамасыз ету, 

соттарда ақпаратты 

жинау, өңдеу және 

пайдалану жүйесінің 

жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін 

негізгі 

технологияларды және 

оларды дамытудың 

негізгі бағыттарын 

таниды; АТФ-пен 

жұмыс істеу негіздері 

(Adilet, Parbitr және 

т.б.), сондай-ақ заңнама 

және оны қолдану 

практикасы туралы 

ақпарат жинауға және 
сақтауға арналған басқа 

электрондық 

платформалар; 

3) жеке құқықтық 

мәліметтер базасымен 

жұмыс істеу принципін 

түсіндіреді; 

4) электрондық-

құқықтық мәліметтер 

базасынан жеке 

құжаттарды іздейді; 
5) нақты іскерлік 

пайдалану жүйесінің 

жұмыс істеуін 

қамтамасыз ететін 

ұйымдастырушылық-

техникалық қамтамасыз 

ету, іс қағаздарын 

жүргізу үшін заманауи 

технологияларды 

жылдам игеру және 
тиімді пайдалану 

қабілеттілігін көрсетеді 

2) нормативтiк құқықтық 

актiлер мен сот 

практикасының 

негiздерiн ұстану 

мүмкiндiгiн көрсетедi; 

адвокаттың қызметінде 

кеңсе техникасы мен 

компьютерлік 

техниканың, 
компьютерлік желілердің 

және бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың 

жұмысын қамтамасыз 

етеді; соттық және басқа 

да ресми құжаттарды 

дайындауда, ақпаратты 

қолдау мен шешімдерді 

қолдау, жұмысты 

ұйымдастыру және 

бақылау, есеп беру 

кезінде компьютерлік 
технологияны қолдану; 

3) негізгі заңды 

мәліметтер базасымен 

жұмыс істеу принципін 

түсіндіреді; 

4) электрондық 

құқықтық деректер 

базасынан негізгі 

құжаттарды іздейді; 

5) нақты іскерлік 

тапсырманы шешудің 
негізгі мақсаттарын 

техникалық 

қамтамасыз ету, 

ісжүргізу, 

автоматтандырылған 

жинау, өңдеу және 

пайдалану жүйесінің 

жұмысында 

қолданылатын қазіргі 

заманғы 
технологиялармен 

жұмыс істеу 

дағдыларын көрсетеді 

2) нормативтiк 

құқықтық актiлер мен 

сот практикасының 

негiздерiн ұстану 

мүмкiндiгiн көрсетедi; 

кеңсе техникасы мен 

компьютерлік 

техниканың, 
компьютерлік желілер 

мен бағдарламалық 

қамтамасыздандыруды

ң, Интернеттегі заңды 

сайттардың жұмысын 

қамтамасыз ету; соттық 

және басқа да ресми 

құжаттарды 

дайындауда, ақпаратты 

қолдау мен шешімдерді 

қолдау, жұмысты 

ұйымдастыру және 
бақылау, есеп беру 

кезінде компьютерлік 

технологияны қолдану; 

сот сайттарында, 

қаралып жатқан істер 

туралы ақпаратты, 

сондай-ақ сот 

актілерінің мәтіндерін 

қоса алғанда, 

Интернетте заңды 

сайтта орналастыруға; 
Интернетте құқықтық 



жобалау және жоспарлау 

кезінде бар шаблондарды 

қате таңдайды 

 

 

тапсырманы шешудің 

жеке мақсаттарын 

анықтайды; 

6) ресурстар болған 

жағдайда нақты 

міндеттерге қол 

жеткізу жоспарларын 

ішінара жасайды; 

7) нақты жобаны іске 
асырудағы жеке 

тәуекелдерді 

болжайды; 

8) кәсіпкерлік қызметті 

жобалау мен жоспарлау 

кезінде қолданыстағы 

шаблондарды таңдайды 

 

анықтайды; 

6) ресурстар болған 

жағдайда нақты 

міндеттерге қол жеткізу 

жоспарларын жасайды; 

7) нақты жобаны іске 

асырудағы негізгі 

тәуекелдерді болжайды; 

8) кәсіпкерлік қызметті 
жобалау және жоспарлау 

үшін стандартты 

шешімдерді таңдайды 

 

ақпараттың 

қалыптасуы мен 

орналастырылуын 

қамтамасыз етеді; 

3) нақты тапсырманы 

орындау үшін қажет 

барлық заңды 

мәліметтер базасымен 

жұмыс істеу принципін 
түсіндіреді; 

4) барлық құжаттарды 

электрондық құқықтық 

деректер базасынан 

табады; 

5) нақты іскерлік 

міндеттерді шешуге 

қажетті мақсаттарды 

анықтайды; 

6) ресурстар болған 

немесе болмаған кезде 
нақты міндеттерге қол 

жеткізу жоспарларын 

жасайды; 

7) нақты жобаны іске 

асырудағы мүмкін 

болатын тәуекелдерді 

болжайды; 

8) кәсіпкерлік қызметті 

жобалау мен 

жоспарлауда 

стандартты және 

стандартты емес 
шешімдерді таңдайды 

 ОН14 Жанжалдар мен 

проблемалық 

жағдайларды талдайды 

 

1) істегі белгілі және 

белгісіздіктің арасындағы 

байланысты анықтамайды, 

егер ізделмеген болса, бірақ 

белгілі бір дәрежеде 

ақпараттық-тактикалық 

шешімдер іздеуді шектейтін 

және бағыттайтын белгілі 

бір фактілерге байланысты 

немесе басқа болжамдық 

байланыста болса; 

1) қажет болған 

жағдайда берілмеген, 

бірақ белгілі бір 

дәрежеде ақпараттық-

тактикалық шешімдер 

іздеуді шектейтін және 

бағыттайтын 

фактілермен белгілі бір 

немесе басқа болжамды 

байланыста болған 

жағдайда белгілі және 

1) істің белгілі және 

белгісізі арасындағы 

байланысты, егер 

ізделмеген болса, бірақ 

белгілі бір дәрежеде 

ақпараттық-тактикалық 

шешімдерді іздеуді 

шектейтін және 

бағыттайтын анықталған 

фактілерге байланысты 

немесе басқа болжамды 

1) қажет болған 

жағдайда берілмеген, 

бірақ белгілі бір 

дәрежеде ақпараттық-

тактикалық шешім 

іздеуді шектейтін және 

бағыттайтын 

фактілермен белгілі бір 

немесе басқа 

болжамдық байланыста 

болған жағдайда 



2) дауларды шешудің 

балама әдістерін 

ажыратпайды; 

3) жанжалды жағдайдың 

мүмкін болатын шешімдерін 

болжамайды; 

4) сот инциденттерін шешу 

тәсілдерін таңдамайды; 

5) құқықтық инциденттерді 
шешуге сүйемелдейтін 

құқықтық құжаттардың 

жобаларын жасамайды 

 

белгісіздіктің өзара 

байланысын ішінара 

анықтайды; 

2) дауларды шешудің 

негізгі балама әдістерін 

ажыратады; 

3) жанжалды 

жағдайдан шығудың 

ықтимал нұсқаларын 
нашар болжайды; 

4) сот инциденттерін 

шешу әдістерін 

таңдайды; 

5) сот істерін шешумен 

бірге жүретін құқықтық 

құжаттарды нашар 

рәсімдеген 

 

байланыста болса; 

2) дауларды шешудің 

барлық балама әдістерін 

ажыратады; 

3) жанжал жағдайының 

шешілуін болжайды; 

4) құқықтық 

инциденттерді шешудің 

дұрыс жолдарын таңдау 
5) құқықтық 

инциденттердің 

шешілуімен ілесетін 

нормативтік құқықтық 

актілердің жобалары 

 

белгілі және 

белгісіздіктің 

байланысын оңай 

анықтайды; 

2) дауларды шешудің 

барлық балама 

әдістерін нақты 

ажыратады; 

3) жанжалды 
жағдайдан шығудың 

барлық мүмкін 

нұсқаларын болжайды; 

4) құқықтық 

инциденттерге оңтайлы 

шешімдерді таңдайды 

5) құқықтық 

инциденттерді шешуге 

ілесетін заңды 

құжаттарды нақты 

ресімдейді 

 ОН15 Кәсіби қызметін бәсекеге 
қабілеттілік, прагматизм, 

өзара түсіністік, 

толеранттылық, басқа 

адамдардың меншігін 

құрметтеу, бостандық, 

дамудың қажеттілігі 

және қазіргі қоғамның 

демократиялық 

құндылықтары негізінде 

өзінің кәсіби қызметін 

жаһандық азаматтық 

негізінде 
ұйымдастырады. 

 

1) өзінің кәсіби қызметін 
ұйымдастырмайды; 

2) жаһандық азаматтыққа 

негіз болатын бәсекеге 

қабілеттілік белгілерін 

танымайды; 

3) іс жүзінде пайдалы 

нәтиже алу үшін өзінің іс-

әрекеттерін, өмірге 

көзқарасын 

қалыптастырмайды; 

4) прагматизмнің, 

төзімділіктің, өзара 
түсіністік пен 

демократиялық 

құндылықтардың 

сипаттамаларын 

анықтамайды. 

 

1) өзінің кәсіби 
қызметін 

ұйымдастырады; 

2) жаһандық 

азаматтыққа негіз 

болатын бәсекеге 

қабілеттілік белгілерін 

таниды; 

3) іс жүзінде пайдалы 

нәтиже алу үшін өзінің 

іс-әрекетін, өмірге 

көзқарасын 

қалыптастырады; 
4) прагматизмнің, 

төзімділіктің, өзара 

түсіністік пен 

демократиялық 

құндылықтардың 

сипаттамаларын 

айқындайды. 

 

1) өзінің кәсіби қызметін 
ұйымдастырады және 

талдайды; 

2) жаһандық азаматтыққа 

негіз болатын бәсекеге 

қабілеттілік белгілерін 

таниды және 

жинақтайды; 

3) іс жүзінде пайдалы 

нәтиже алу үшін өзінің 

іс-әрекетін, өмірге 

көзқарасын 

қалыптастырады және 
талдайды; 

4) прагматизмнің, 

төзімділіктің, өзара 

түсіністік пен 

демократиялық 

құндылықтардың 

ерекшеліктерін 

анықтайды және 

ерекшелейді. 

 

1) өзінің кәсіби 
қызметін 

ұйымдастырады, 

талдайды және 

болжайды; 

2) жаһандық 

азаматтыққа негіз 

болатын бәсекеге 

қабілеттілік белгілерін 

таниды, жинақтайды 

және қолданады; 

3) іс жүзінде пайдалы 

нәтиже алу үшін 
олардың іс-әрекеттерін, 

өмірге көзқарасын 

қалыптастырады, 

талдайды және 

жетілдіреді; 

4) прагматизмнің, 

төзімділіктің, өзара 

түсіністік пен 

демократиялық 

құндылықтардың 

ерекшеліктерін 



анықтайды, атап 

көрсетеді және 

жүйелейді. 

 

 



      27.  Жұмыс берушілердің тізімі 

 

 

№ Кәсіпорындардың, компаниялардың, ұйымдардың атауы Байланыс мәліметтері 

Тел, e-mail 

1 Қарағанды облысының Өңірлік кәсіпкерлер палатасы 

(директор – Кульпеисов Ернар Даулович) 

+77013044536, y.kulpeisov@palata.kz 

 

2 Кәсіпкерлікті қолдау қоры 

(директор - Сыздыкова Сайран Бигалиевна) 

+77015135106, fond1999@gmail.com 

 

3 «Қазақстандық кәсіпкерлер мен қызметтер қауымдастығы» заңды тұлғалар мен жеке 

кәсіпкерлер қауымдастығы 

(президент – Абильдин Ермек Толеуулы) 

+77011228147, abilodinkae@mail.ru 

4 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Қарағанды облыстық филиалы 

(директор - Ратаева Гульнара Касымжановна) 

+77755885775, GulnaraR@halykbank.kz 

5 Қарағанды облысының нотариаттық палатасы 

(төраға – Тохтарова Жанар Тукеновна) 

+77013367786, palata@notariatpalata.kz 

6 Қарағанды облысының жеке сот орындаушыларының аймақтық палатасы 

(басшы -  Абилов Мурат Смагулович) 

+77015440747, abilov59.59@mail.ru 

7 «EY Kazakhstan»  

(HR бизнес-партнер департамента Tax&Law – Садырбаева Зульфира Нурдаулетовна) 

+77017625166, 

zulfira.sadyrbayeva@kz.ey.com 

8 Қазыбек би аудандық «Нұр Отан» партиясының филиалы 

(бірінші орынбасары – Бектурова Алма Хабиболаевна) 

+7014013153, kazybekbynnurotan@mail.ru 




	0e9ddf50f052f09279a918c24abfa4b426a36e6c1641f3d7e96def31e05bf1d7.pdf
	7e30c9f7abc7bf2f155c1fa40503f5d329a894cdfa71bdeb2f5adcbe945dc442.pdf
	0e9ddf50f052f09279a918c24abfa4b426a36e6c1641f3d7e96def31e05bf1d7.pdf

