
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 
7М04 Бизнес, басқару жəне құқық 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 
7M042 Құқық 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы  

7M04201 Құқықтану 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

M078 Құқық 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Қазіргі еңбек нарығында жəне кəсіби білім берудің 

халықаралық деңгейіне серпінді өзгеріп отыратын талаптарға 

жауап беретін жоғары білімді заңгерлердің жаңа буынын 

қалыптастыру.  

2. Азаматтық-құқықтық, азаматтық-іс жүргізу, қылмыстық 

жəне қылмыстық іс жүргізу бейіндегі пəндерді тереңдетіп 

оқыту. 

3. Құқық саласында ғылыми зерттеулер жүргізуге қатысу 

арқылы заң ғылымы мен кəсіби қызмет саласында іргелі білім 

жүйесін қалыптастыру; құқықтық мəселелер бойынша 

ғылыми жарияланымдар мен баяндамалар дайындау. 

4. Магистр тұрақты кəсіби өзін-өзі жетілдіруге бағытталған 

кəсіби қызметті ұйымдастыру, өзін-өзі дамытуға баса назар 

аудару.  

5. Формалды - заңдық, салыстырмалы-құқықтық жəне 

танымның өзге де арнайы əдістерін пайдалану арқылы 

заңдық маңызы бар ақпаратты талдау жəне өңдеу дағдыларын 

қалыптастыру. 

6. Кəсіби қызмет бейінін есепке ала отырып, қазіргі заманғы 

əдістемелер мен технологияларды іс жүзінде қолдануға 

бағытталған зерттеу құзыреттерін дамыту.  

7. Оқу процесіне мамандарды даярлау саласында жетекші 

отандық жəне шетелдік мамандарды тарту. 

8. Заңдылық, құқықтық тəртіп, адам мен азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарын қорғау, қоғам мен 

мемлекеттің мүдделерін қорғау мəселелері бойынша өзекті 

іргелі жəне қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу; құқық 

қорғау органдары жүйесін ұйымдастыру. 

9. Оқу процесі, кəсіптік практика, ғылыми тағылымдамалар 

ұйымдастырылатын жəне зерттеу жəне инновациялық қызмет 

жүзеге асырылатын ЖОО-ның мамандандырылған 

зертханалары мен ғылыми-практикалық орталықтары 

базасында қолданбалы білім мен құзыреттілікті дамыту. 

10. Адвокаттардың кəсіби қызметі, медиация жəне 

партисипативтік рəсім шеңберінде азаматтық жəне 

қылмыстық істерді қарау кезінде негізгі əдістерді 

қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

11. Кеңес беру, мемлекеттік билік жəне жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарында, қазақстандық жəне халықаралық 

ұйымдарда ұсыну арқылы білім алушының адам мен 



азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды 

тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды 

қамтамасыз етуге қатысу ниеті мен еркіндігін қалыптастыру. 

12. Мамандандырылған құқықтық жүйелермен 

(дерекқорлармен) жəне өзге де ақпараттық электрондық 

тасымалдаушылармен жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз 

ету. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Жеке тұлғаның, қоғам мен мемлекеттің өсіп келе жатқан 

білім беру қажеттіліктерін ескере отырып, қазіргі заманғы 

еңбек нарығындағы қарқынды өзгеретін талаптарға жауап 

беретін, жаңа ұрпақтың жоғары білікті заңгерлерін дайындау, 

Құқықтану саласында бірыңғай білім беру кеңістігін дамыту 

жəне оның əлемдік ақпараттық-білім беру ортасына кірігуі. 

БББ міндеттері 

1. Отандық конституционализмнің қалыптасуы мен 

дамуының қоғамдық-құқықтық сипаттамаларын, қазіргі 

ерекшеліктері мен өзекті мəселелерін зерттеу, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы, сайлау құқығы, біртұтас 

құрылымы, Қазақстан Республикасындағы мемлекет пен 

жеке тұлғаның өзара қарым-қатынасын құқықтық реттеу, 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік органдары 

жүйесі, Қазақстан Республикасы Президентінің Мемлекеттік-

құқықтық институты, отандық парламентаризм, жергілікті 

өзін-өзі басқару, мемлекеттік билікті ұйымдастыру туралы 

ілімдер. 

2.  Қазіргі ғылыми жəне практикалық мəселелерді шешу 

үшін білім алушылардың ғылыми ойлауы мен 

дүниетанымын, аналитикалық, зерттеу, басқарушылық 

құзыреттілігін қалыптастыру. 

3.  Тəжірибелік мəселелерді шешу кезінде заңнаманы 

жəне ғылыми əзірлемелерді жүйелі талдау дағдыларын 

жетілдіру. 

4. Қылмыс жасаған кезде мемлекет пен тұлға арасындағы 

өзара қарым-қатынастардың құқықтық негіздерін, қылмыс 

жасағаны үшін жаза тағайындау негіздерін, адамның жəне 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарын жəне оларды іске 

асыру кепілдігін анықтау. 

5. Құқықтық сана мен құқықтық мəдениетті 

қалыптастыруға ықпал ету, азаматтық қоғамның тұрақты 

дүниетанымы мен құндылықтар жүйесін қалыптастыру. 

6. Азаматтық құқық пен азаматтық заңнаманың негізгі 

проблемалық мəселелерін, қолданыстағы негізгі заң 

конструкцияларын жəне қандай да бір азаматтық-құқықтық 

нормаларды іс жүзінде іске асыру проблемаларын, соттардың 

заңды қолдану жəне түсіндіру тəжірибесін зерделеу, оның 

ішінде азаматтық құқықтың негізгі жəне неғұрлым өзекті 

мəселелері, отандық азаматтық заңнаманы реформалау 

үрдістері бойынша жоғары сот сатыларын түсіндіру. 

7. Үздік əлемдік жəне Ұлттық тұжырымдамаларды, 

теориялар мен тəжірибелерді ескере отырып, жоғары білімнің 

білім беру бағдарламалары бойынша оқытушылық қызметке 

дайындықты қалыптастыру. 



БББ оқыту нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

бітіруші: 

1. кəсіби, қоғамдық жəне жеке өмірде патриоттық өмірлік 

ұстанымдарды көрсету; 

2. сыбайлас жемқорлық мінез-құлқына төзбеушілік білдіру, 

кəсіби құқықтық сананың жеткілікті деңгейіне ие болу; 

3. кəсіби міндеттерді адал орындау, Заңгердің этика 

қағидаларын сақтау; 

4. кəсіби қызметте басқару процесінің мəні туралы, 

инновациялық технологиялар, басқару əдістері мен 

құралдары туралы білімді қолдану; 

5. кəсіби қызметті тиімді жүзеге асыру жəне жетілдіру 

үшін қажетті психологиялық жəне педагогикалық əдістер, 

тəсілдер мен құралдар жүйесін қолдану; 

6. құқықтану саласында ғылыми зерттеулерді, оның ішінде 

жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

пайдалана отырып жүзеге асыру;  

7. кəсіби қызметте материалдық жəне іс жүргізу 

құқығының нормаларын іске асыру;  

8. нормативтік құқықтық актілерді əзірлеу жəне түсіндіру; 

9. кəсіби қызметте басқару инновациясын енгізу;  

10. нормативтік-құқықтық актілер жобаларына заңдық 

сараптама жүргізу,  

11. заң қызметінің нақты салаларында білікті заңдық 

қорытындылар мен консультациялар беру; 

12. заң пəндерін жоғары теориялық жəне əдістемелік 

деңгейде оқыту. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 

- бейіндік бағыт бойынша – 7М04201 Құқықтану білім беру 

бағдарламасы бойынша құқық магистрі; 

ғылыми жəне педагогикалық бағыт бойынша – 7М04201 

Құқықтану білім беру бағдарламасы бойынша заң 

ғылымдарының магистрі 

Лауазымдарының тізімі  

- консультант; 

- сарапшы; 

- құқық қорғау органдарының қызметкері; 

- оқытушы (ассистент);  

- кіші ғылыми қызметкер (жоғары оқу орындарының 

(факультеттердің) кеңестерінің ұсыныстары болған жағдайда) 

Кəсіби қызмет объектісі 

- техникалық жəне кəсіптік, жоғары жəне жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру ұйымдары;  

- ғылыми-зерттеу институттары;  

- құқық қорғау органдары; мемлекеттік билік пен басқарудың 

сот, атқарушы жəне өкілетті органдары. 
 


