
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В0420 Құқықтану 

 

Білім беру саласының коды 

мен жіктелуі 
6В04 Бизнес, басқару жəне құқық 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 
6В042 Құқық 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

6В04201 Құқықтану 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

В049 Құқық 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Азаматтық-құқықтық жəне қылмыстық-құқықтық 

бейіндегі пəндерді оқыту.  

2. Сот, құқық қорғау органдарында жəне факультет 

кафедраларының филиалдарында кəсіби тəжірибе жүйесі 

арқылы белгілі бір санаттағы істер бойынша тренингтер, 

іскерлік ойындар, оқу үдерістері жүйесі арқылы құқықтық 

дайындықтың терең практикалық бағыты. 

3. Қоғамдық қатынастардың түрлі салаларындағы 

жанжалдарды шешудің медиативтік технологияларын терең 

зерделеу.  

4. Дуальді оқыту элементтерін қолдану (сот жəне құқық 

қорғау органдарында материалдық жəне іс жүргізу құқығы 

пəндері бойынша практикалық сабақтар өткізу).  

5. ЖОО-да өңірдегі білім беру ұйымдарында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы технологиялар зертханасының, "Консенсус" 

құқықтық дауларды шешудің баламалы тəсілі орталығының, 

студенттерге арналған Заң клиникасының болуы. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Құқықтық талдау жəне Заң қызметі саласында кешенді білімді 

меңгерген, құқықтық мəдениетті, патриотизмді, 

толеранттылықты, адам құқықтары мен бостандықтарына 

құрметпен қарауды дамытатын, жаһандану, өзге тілді 

коммуникация жағдайында кəсіби міндеттерді шеше алатын, 

ақпаратпен жұмыс істейтін, олардың əлеуметтік-мəдени жəне 

жеке тұлғалық салдарларын ескере отырып, кəсіби шешімдер 

қабылдайтын құзыретті мамандарды дайындау. 

БББ міндеттері 

1. Азаматтық-құқықтық жəне қылмыстық-құқықтық бейін 

бойынша негізгі, жалпы кəсіби жəне кəсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру, іс-əрекетті табысты кəсіпқойландыру үшін 

қажетті, түлектердің құқықтану саласында одан əрі кəсіби өзін-

өзі жетілдіру қабілетін қалыптастыру. 

2. Білім беру бағдарламасының түлектерін табысты жұмысқа 

орналастыру үшін қолайлы жағдай жасау. 

3. Қызметі жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің құқықтарын, 

бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған 

құқық қорғау, сот жəне басқа да мемлекеттік органдармен, құқық 

қорғау жəне басқа да қоғамдық бірлестіктермен ынтымақтастық 

бағыттарын кеңейту. 

4. Заң кадрларын дайындауда жобалық қызметті енгізу. 

БББ оқыту нəтижелері 
Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

бітіруші:  



- мəдениеттерді, негізгі ақыл-ой операцияларын меңгеруді, өмір 

бойы оқуға ұмтылуды көрсету; 

- субъектілердің тұлғалық ерекшеліктерінің, ұстанымдары мен 

бағыттылығының, олардың эмоциялық жағдайларының мəнін 

білу негізінде өзінің кəсіби қызметін басқару; 

- логикалық дұрыс жəне дəлелді ауызша жəне жазбаша сөйлеуді 

қолдана отырып, заңды түсініктер мен санаттарға операция 

жасау; 

-кəсіби қызметте теориялық жəне практикалық міндеттерді шешу 

үшін базалық ғылыми-теориялық білімді, қазіргі ақпараттық-

коммуникациялық құралдар мен технологияларды қолдану;  

- адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды 

тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін соттарда, 

мемлекеттік билік органдарында, жергілікті мемлекеттік басқару 

органдарында, əртүрлі меншік нысанындағы ұйымдар мен 

мекемелерде олардың мүдделерін білдіру арқылы қорғауды 

қамтамасыз ету; 

- заң техникасы ережелеріне, нормативтік құқықтық жəне 

жергілікті актілерге, іскерлік айналым дəстүрлеріне сəйкес үш 

тілде: қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерінде құқықтық жəне 

құқық қолдану актілерін құрастыру; 

- кəсіби қызметте материалдық жəне іс жүргізу құқығының іргелі 

ережелері мен нормаларын қолдану;  

- заңдылық пен құқықтық тəртіпті, жеке адамның, қоғамның, 

мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі лауазымдық 

міндеттерді орындау; 

- құқықтық реттеу саласындағы қақтығыстарды басқару 

технологиясын қолдану;  

- заңнаманы жетілдіру жəне құқық бұзушылықтың алдын алу 

бойынша ұсыныстар əзірлеу мақсатында зерттеу қызметін 

жобалау;  

- нормативтік құқықтық актілердің жобаларына заңдық 

сараптама жүргізу, оның ішінде сыбайлас жемқорлық 

көріністеріне жағдай жасауға ықпал ететін ережелерді анықтау 

мақсатында; 

- əр түрлі құқықтық құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық 

статистиканы, сот практикасын, құқықтық нормалар мен 

құқықтық қатынастарды талдау;  

- жекелеген тергеу əрекеттерін жүргізу тактикасын, қылмыстың 

жекелеген түрлері мен топтарын ашу мен тергеудің негізгі 

əдістемесін қолдану. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже 
Білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавры 6В04201 

Құқықтану 

Лауазымдарының тізімі 
Прокурор, адвокат, судья, полицей, медиатор, нотариус, сот 

отырысының хатшысы, заң консультанты, тергеуші, анықтаушы 

Кəсіби қызмет объектісі 

- құқық қорғау органдары жəне сот органдары, мемлекеттік билік 

пен басқарудың атқарушы жəне өкілетті органдары; 

- мемлекеттік жəне мемлекеттік емес кəсіпорындар; 

- адвокатура; 

- нотариат. 
 


