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Fil 1102 Философия

ЖБП МК

Модульді
ң  коды

AT 
010101

Ақпараттық - 
тарихи модулі - 9 

кредит  (405 
сағат)

1. Қазақстанның  ерте дәуірдегі тарихы мен  тәуелсіздік алған кезеңдер аралығындағы  
әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдениеті туралы тарихты білу керек. Философия 
пәнін, қызметтерін, негізгі бөлімдерін және бағыттары білу керек. Компьютерлік негіздерді, 
кәсіби ақпаратпен іздеу үшін интернетті пайдалануға қабілетін дамыту керек. 2.Отандық тарих 
пәнінің мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты тарихи ситуациялық мәселелерді бағалап, білім 
беру барысында қолдана алу керек. Арнайы философиялық терминологияны және 
философияның категориялық ұғымдық апаратын қолдану керек; Күнделікті өмірде мен кәсіби 
қызметінде алған білімдерін қолдана білу керек.
3.Қазақстанның ерте дәуірден қазіргі заман аралығындағы  тарихын, негізгі көзқарастарын, 
кезеңдерді обьективті  саралай алу, қазіргі  технологияны пайдалана отырып, ақпаратты жинау, 
сақтау және өндеу керек. Философияның ережелерімен категорияларын әр түрлі әлеуметтік 
ағымдарды, фактілермен құбылыстарды бағалауда және сараптауда пікір айтуды қалыптастыру 
керек. Талдауға қабілеттілік, ғаламдық мәселелерді және пайымдауларды қалыптастыру керек.
4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  жазбаша 
және ауызша формада көрсете білу керек; Өз бетінше дербес интелектуалды және дүние 
танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық іскерлікке деген, үздіксіз оқып, үйренуге деген  
қызығушылықты  жетілдіру керек. Қазіргі ақпараттық ресурстарды тиімді пайдалану керек. 
5.Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу керек. 
Философиялық білімдерді әр түрлі  жеке жағдайларда және қоғамдық құбылыстарды 
сараптауда қолдана білу керек. Топта жұмыс істеу  дағдысын қалыптастыру керек. 

KZT 1101/ SIK 
1101

Қазақстанның қазіргі заман тарихы / 
Современная история Казахстана



ЖБП МК

Шет тілі / Иностранный язык

ЖБП МК

ЖБП МК

1.1  модулі бойынша барлығы

1.2 ТМ 1.2.   Таңдау  модулідері  (ТМ)

Әлеуметтану/ Социология

ЖБП ТК

ЖБП ТК

Саясаттану/ Политология
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1.2 модулі бойынша барлығы

AT 
010101

Ақпараттық - 
тарихи модулі - 9 

кредит  (405 
сағат)

1. Қазақстанның  ерте дәуірдегі тарихы мен  тәуелсіздік алған кезеңдер аралығындағы  
әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдениеті туралы тарихты білу керек. Философия 
пәнін, қызметтерін, негізгі бөлімдерін және бағыттары білу керек. Компьютерлік негіздерді, 
кәсіби ақпаратпен іздеу үшін интернетті пайдалануға қабілетін дамыту керек. 2.Отандық тарих 
пәнінің мақсаты мен міндетін ұғынып, нақты тарихи ситуациялық мәселелерді бағалап, білім 
беру барысында қолдана алу керек. Арнайы философиялық терминологияны және 
философияның категориялық ұғымдық апаратын қолдану керек; Күнделікті өмірде мен кәсіби 
қызметінде алған білімдерін қолдана білу керек.
3.Қазақстанның ерте дәуірден қазіргі заман аралығындағы  тарихын, негізгі көзқарастарын, 
кезеңдерді обьективті  саралай алу, қазіргі  технологияны пайдалана отырып, ақпаратты жинау, 
сақтау және өндеу керек. Философияның ережелерімен категорияларын әр түрлі әлеуметтік 
ағымдарды, фактілермен құбылыстарды бағалауда және сараптауда пікір айтуды қалыптастыру 
керек. Талдауға қабілеттілік, ғаламдық мәселелерді және пайымдауларды қалыптастыру керек.
4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  жазбаша 
және ауызша формада көрсете білу керек; Өз бетінше дербес интелектуалды және дүние 
танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық іскерлікке деген, үздіксіз оқып, үйренуге деген  
қызығушылықты  жетілдіру керек. Қазіргі ақпараттық ресурстарды тиімді пайдалану керек. 
5.Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу керек. 
Философиялық білімдерді әр түрлі  жеке жағдайларда және қоғамдық құбылыстарды 
сараптауда қолдана білу керек. Топта жұмыс істеу  дағдысын қалыптастыру керек. 

АКТ 1105 / IKT 
1105

Ақпараттық-комуникативтік 
технологиялар (ағылшын тілінде) / 
Информационно-комуникационные 
технологии (на англ.языке)

Kom 
010202

Коммуникативті 
модулі - 12 кредит 

 (540 сағат)

1.Орыс, шетел тілдері оқыту мақсаты мен міндеттері, негізгі түсініктері, даму тарихы мен 
қазіргі жағдайы туралы білу және түсіну керек. 
2.Орыс, шет ел тілдерінің жүйесін, құрылымы мен қызметін, тіл жүйесінің негізгі 
категорияларын, олардың деңгейлік құрылысын, фонетикалық және лексика-фразеологиялық 
жүйелердің өзгешелігін, қазіргі әдеби тілдердің грамматикалық құрылысын біліп, кәсіби 
қызметінде қолдана білу керек.
3.Орыс, шетел тілдерінің лексикалық қабаттары мен стильдік мінездемесіне сәйкес ажырата 
білу керек.
4.Білім беру саласында инновациялық үрдісті жүзеге асыруы, қазіргі заман талабына сай 
ақпараттандыру қоғамының жаңа талаптарын орындауы, оқыту үрдісінде ақпараттық 
технологияларды қолданылу керек.
5.Орыс, шетел тілдерінің құрылымы, тілдік бірліктері мен олардың қызметін, негізгі даму 
сатылары туралы негізгі білімдерін қолдана алуы керек.     

ShT 1104/ IYa 
1104

К(O)T 1103 / 
К(R)Ya 1103 

Қазақ (Орыс) тілі / Казахский 
(Русский) язык

КА 
010303

Қоғамдық-
әлеуметтік модулі 

- 7 кредит (315 
сағат)

1.Әлеуметтанудың даму тарихын және ғылым ретінде қалыптасуын, әлеуметтік зерттеудің  
әдіснамалары туралы білуі керек. Графикалық және экономика-математикалық талдауы қолдана 
отырып, экономикалық процестерді модельдеу керек. 2.Әлеуметтану пәнінің мақсаты мен 
міндетін ұғынып, нақты әлеуметтік ситуациялық мәселелерді бағалап, білім беру барысында 
қолдану керек. Ээкономикалық үлгілерді құрастыру әдістерімен таныстыру және оларды 
талдауда пайдалануға үйрету керек. 
3.Әлеуметтанудың өзекті мәселелеріне байланысты негізгі көзқарастарын, кезеңдерді 
обьективті  саралай алу керек. Мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саясатын жүзеге 
асыру, экономикалық дүниетаным мен белсенді азаматтық поцизияны қалыптастыру керек.
4. Ғылым салаларындағы жаңа ғылыми жетістіктерді игере білу және сол туралы  жазбаша 
және ауызша формада көрсете білу керек. Өз бетінше дербес интелектуалды және дүние 
танымды кеңейту және дамыту, шығармашылық іскерлікке деген, үздіксіз оқып, үйренуге деген  
қызығушылықты  жетілдіру керек.
5. Басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау дағдысына ие болу керек. Өзінің 
азаматтық ұстанымын қалыптастыру мен қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін сезіну 
керек.

Aleu 2106/ Sots 
2106

ETN 2107 / OET 
2107

Экономикалық теория негіздері/ 
Основы экономической теории 

Saya 2108 / OP 
2108
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KТMK 
020401

Кәсіби тілдер 
және мемлекеттік 
құқықтық  модулі 

- 8 кредит 
(360сағат)

1. Қазақ тілі, орыс тілі және шет тілінің грамматикасын, фонетикасын  және морфологиясын 
білу, кәсіби деңгейде сөйлесу үшін арнайы мамандандырылған терминдерді білу; ақпаратты 
автоматтандыру арқылы өңдеудің негізгі қағидаларын білу, мәселені шешу алгоритмін білу, 
ақпаратты қамтамасыз етудің негізгі әдістері мен қауіптіліктерін білу керек және   Қазақстан 
Республикасының  конституциялық  құрылым негіздерін, маңызды және мазмұнды негізгі 
түсініктерін, санаттарын конституциялық құқық институттарын білу керек.
2. Ақпаратты іздеу мен сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану, іс жүргізудің 
автоматтандырылған жүйелерін қолдана білу, ақпаратты қорғау мен қолдану әдістерін білу, 
кәсіби білімді арттыру мақсатында электронды оқыту жүйелерінің түрін білу;  негізгі кеңселік 
қағаздармен, деректі қағаздармен жұмыс жасауды білу мен дағдылану,  ақпаратты іздестіру мен 
өңдеуде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану, тәжірибеде 
коммуникация құралдарын мамандандырылған кәсіби термиологиялармен  халықаралық  
қоғамда қолдану, сонымен қатар интерактивті білім мен ақпараттық байланыстарды пайдалану 
керек және Қазақстан Республикасы конституциялық  құқығының  теориялық  жағдайларын 
тәжірибеде қолдану керек.
3. Кәсіби аймақта және күнделікті өмір сүруде пайда болатын жайттарға байланысты ақпаратты 
зерттеу және негізгі факторлары мен шарттарын анықтай алу; максимальді тиімділікке жету 
мақсатында ғылым және қоғам заңнамаларына сай шешім қабылдай білу керек.
4. Адамдармен араласу кезінде құрылымдық байланыс түрін орнату, ауызша және жазбаша 
түрде әңгімелесу мен келісім – шарттарды құру;  түрлі сұхбаттама түрлерін жүргізу: сұхбат – 
алмасу ойлары, сұхбат-әңгімелесу; кәсіби маңызды мәселе бойынша бос әңгімелесулерді 
жүргізу; күнделікті және кәсіби өмірдегі оңай ақпараттық хабарламаларды түсіну, ақпараттық 
хаттардың негізгі мәтіндерін түсіну, зерттелетін тақырып бойынша әңгімелесулерді жүргізу; 
тілді дамытушылардың сұхбаттама мен монологиялық сипаттағы  түпнұсқалық сөздерін тыңдау 
мен түсіну, мәтінді оқу және максимальді нақты түрде ұғыну, ақпараттарды таңдап алу мен 
ақпараттарды тарата алу керек. 
5. Заманауи білім алу технологияларын қолдану негізінде өз бетінше жаңа білім дағдыларын 
меңгеру, оқи алу икемділігі, жаңа білімдер алу және оларды кәсіби қызметте пайдалана білу 
керек.

KK(O)T 3201 / 
PK(R)Ya 3201

Кәсіби қазақ (орыс) тілі / 
Профессиональный казахский 
(русский) язык

KBShT 2202 / 
POIYa 2202

Кәсіби бағытталған шет тілі/ 
Профессионально-ориентированный 
иностранный  язык

МКТ 1203/ TGP 
1203

Мемлекет және құқық теориясы/ 
Теория государства и права

KRKK 1204/ 
KPRK 1204

Қазақстан Республикасының 
конституциялық құқығы/ 
Конституционное право Республики 
Казахстан

АК 
020502

Азаматтық 
құқықтық модулі - 

6 кредит (270 
сағат)

1. Заңды тұлғалар институтының дамуы мен құрылу тарихын,  мұрагерлік құқықтың  негізгі 
түсінігі мен  терминдерін білу керек.  
2. Кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқықтары нормаларын жүзеге асыру , 
нормативтік құқықтық актілерді тәжірибелерді қолдана алу керек.     
3.  Қазақстандағы азаматтық-құқықтық қатынастары  заңнамаларының негізгі нормаларының 
мазмұнын тәжірибеде талдай алуы керек. 
4. Әлеуметтік топтар мен басқа да адамдардың мүдделерімен ұмтылуды ара қатынасын 
белгілеу, нақты жағдайдағы құқық ережелерін пайдалана алу керек.    
5. Азаматтық құқықтық жағдайлар, фактілер,  мән жайларға, сот тәжірибесін талдау жасай алуы 
керек. 

KRAK (ZhB) 
2205/ GPRK 
(Och) 2205

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

KRAK (EB) 
2206/ GPRK 
(OsCh) 2206

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



БП МК

БП МК

КП МК

КП МК

2.1  модуль бойынша барлығы

2.2 ТМ 2.2.   Таңдау  модульдері  (ТМ)

БП ТК

БП ТК

БП ТК

БП ТК

КК 
020603

 Қылмыстық-
құқықтық модулі- 

6 кредит  (270 
сағат) 

1.  Қылмыстық құқық ғылымын  негізгі ережелерін,  экономика саласында қылмыстық құқық 
институттарын және санаттарын, негізгі ережелерінің мазмұнын және маңызын білу керек.
2.  Құқықтық қайнар көздерді талдау және нормативтік материалдармен қоса жұмыс 
дағдыларын тәжірибеде қолдана алады.  3. Сыбайлас жемқорлық мәнінде  баға беру және 
талдау жасау, оның  бұлтартпау шараларын ынтымақтасытру,   құқық институтын және ондағы 
нормаларын  бағалау қорытындылау жасау мүмкіндіктерін туғызады.
4. Қылмыстық-құқықтық  нормаларды талқылау мен қолдана білу,  "лауазымды" және 
экономикалық  қылмыстардың жауапкершілігін қорытынды жасауды білу керек.
5. Іс жүргізу құжаттарын құрастыру саласындағы дағдыларды, жағдайлар мен фактілерді 
құқықтық дұрыс талдай білу керек. 

KRKK (ZhB) 
2207/ UPRK 
(Och)  2207

Қазақстан Республикасың қылмыстық 
құқығы (жалпы бөлім)/ Уголовное 
право Республики Казахстан (общая 
часть) 

KRKK (EB)  
2208/ UPRK 
(OsCh) 2208

Қазақстан Республикасың қылмыстық 
құқығы (ерекше бөлім) / Уголовное 
право Республики Казахстан 
(особенная часть) 

IZhK 
020704

Іс жүргізу 
құқықтық модулі 
-5 кредит (225-

сағат)

1. Нақты  азаматтық іс жүргізу және қылмыстық іс жүргізу заңнамасын, іс жүргіуз 
құжаттарының рәсімдеу ережесін білуі қалыптасады.                                            2.Тәжірибеде  
құқықтық құжаттарды әзірлеу, тәжірибелік мәселелерді  шешу дағдыларын қабілеттеін 
тәжірибеде қолдану мүмкіндіктері туады. 
3.  Салыстырмалы құқықтық және басқа да арнайы таным әдістерін, ресми-заңды қолдану, 
маңызды заңды ақпараттарды бағалау және қорытындылау қабілеттері қалыптасады.               4. 
Әлеуметтік топтар мен басқа да адамдардың мүдделерімен ұмтылуды ара қатынасын белгілеу, 
нақты жағдайдағы құқық ережелерін пайдалану дағдыларын тудырады.                     5. 
Соттардың құқықтыққолдану тәжірибесінде   олардың ведомствалық істерін қарау және шешу 
барысында талдау жасау, нақты сот қаулыларын бағалауда, оларды шығаруда соттардың дұрыс 
қолдануы дағыдыларын білуді үйретеді.

KRAIZhK 3301/ 
GPPRK 3301 

Қазақстан Республикасының  
азаматтық іс жүргізу құқығы/ 
Гражданское процессуальное право 
Республики Казахстан

KRKIZhK 3302/ 
UPPRK 3302

Қазақстан Республикасының  
қылмыстық іс жүргізу құқығы/ 
Уголовно-процессуальное право 
Республики Казахстан 

ТSHМК 
020805

Тарихи  және шет 
мемлекеттік-

құқықтық модулі 
-12 кредит (540 

сағат)

1.  Қазақстан Республикасының жалпы заңдылықтарын білу және мемлекеттің құқықтық-
мемлекеттік құрылуының тарихи үрдістерін  және олардың құқықтық жүйелерін білуі керек.
2.Өз кәсіби қызметіне қатысты салыстырмалы әдістерін тәжірибеде қолдана алу керек. Шет ел 
мемлекеттерінің  конституциялық  құрылым негіздерін, маңызды және мазмұнды негізгі 
түсініктерін, санаттарын конституциялық құқық институттарын білу  керек.   
3..Кәсіби қызметтің объектілері болып табылатын, құқықтық нормалар мен қатынастар,  заңды 
фактілер және   әртүрлі құқықтық құбылыстарды талдау қабілеттілігін қалыптастыру керек.   
4. Келешектегі тәжірибелік қызмет аясына жататын мәселелерді шешуде құзыреттіліктерді 
таныта білу және сенімді дәлелдерді көрсете білу керек.   
5. Ақпараттарды қабылдау, жинақтау, анализ жасау, нысана қойып олардын жолын табу 
саласындағы дағдылар және денгейге жету керек. Заңнамадағы жаңа өзгерістерді дұрыс талдау 
және қолдана білу керек.      

ShEKK 1209/ 
KPZS 1209

Шетелдерінің конституциялық 
құқығы/ Конституционное право 
зарубежных стран

KRMKT 1210/ 
IGPRK 1210

Қазақстан Республикасының мемлекет 
және құқық тарихы/ История 
государства и права Республики 
Казахстан

ShMKT 1211/ 
IGPZS 1211

Шетелдерінің мемлекет және құқық 
тарихы/ История государства и права 
зарубежных стран

SKIT 1212/ IPPU 
1212

Саяси және құқықтық ілімдер тарихы/ 
История политических и правовых 
учений



БП ТК

Not 3214 БП ТК

БП ТК

БП ТК

Құқық негіздері/ Основы права             
БП ТК

БП ТК

БП ТК

БП ТК

КN 
020906

Кәсіпкерлік-
нотариаттық 

модулі -6 кредит 
(270-сағат)

1. ҚР нотариатының ұйымдасытыру ерекшелігін, қазақстандық құқық жүйесіндегі авторлық 
және отбасы құқығы орны мен рөлін және ҚР және шетелдердің кәсіпкерлік қызметтің түрлері 
мен нысандарын білу керек.
2.Құқықтық актелермен жұмыс істеу дағдыларын, нотариалдық құжаттарды рәсімдеу әдістерін, 
олармен кәсіпкерлік қатынастарды және кәсіби қызметте кәсіпкерлік құқықтың санатын, негізін 
қалайтын түсінігін, қайнар көздерін тәжірибеде қолдану керек.
3.  Заңды фактілерді талдау қабілеттеілігі,  және онымен байланысты отбасы-неке мен авторлық 
қатынастарды  бағалау және   елдегі болып жатқан экономикалық үрдіустерді,  кәсіпкерлікке 
мемлекет саясатын талдау қабілеттілігі, оған қатысты көзқарасын қалыптастыру керек. 
4.  Дәрежелі заңды қорытындылар мен кеңестер  бере білу және . шаруашылық серіктестік 
арасындағы кәсіпкерлердің қарымқатынастарын құра білу керек.
5.   Заманауи жағдайдағы кәсіпккерлік құқық институтын талдауда алынған білімді қолдана 
білу,  құқықтық дәрежеленген аппараттың қолданылуымен оның келешектегі дамуын болжау 
және табысқа жету мақсатында талдау, ақпараттарды қабылдау, соған байланысты жетістікке 
жету жолдары, дағдыларын тәжірибеде қолдану құзыреттілігі болуы керек.                                 

КК 3213/ РР 
3213

Кәсіпкерлік құқық/ 
Предпринимательское право

Нотариат                                             
                                                            
                                                            
                                                            
                            

HK 
021007

Халықаралық-
құқықтық модулі - 

5 кредит (225 
сағат)          

1. Халықаралық қатынастарды реттеу жүйесінде халықаралық құқықтың рөлі мен орнын білу,  
халықаралық құқық ерекшеліктері мен қайнар көздерін білу керек.
2. Заңгерлердің тәжірибелік қызметінде халықаралық құқық принциптері мен нормаларын 
тәжірибеде қолдана білу керек.  
3. Дауларды шешу тәжірибесін талдау жасау,  нақты даулар бойынша халықаралық соттар мен 
төреліктермен қабылданған шешімдердің құқықтық нәтижелерін бағалау қабілетін 
қалыптастыру керек.
4. Халықаралық құқық мәселелерін    ұғыну қабілеті, ғылыми аппаратқа ие болу керек.
5. Халықаралық заңнамаға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды дербес талдау жасай білу 
керек.

HBK 2215/ MPP 
2215

Халықаралық бұқаралық құқығы/ 
Международное публичное право

HDK 2216/ 
MChP 2216

Халықаралық дербес құқығы/ 
Международное частное право

KSNAK 
021108

Құқы 
қсалаларының 
негіздері және 

әкімшілік 
құқықтықмодулі - 

10 кредит (450 
сағат)       

1.Нормативтiк құқықтық мәселелердiң мәнiн  түсiне бiлудi, жалпы құқықтық  сұрақтарды өз 
бетiнше шеше білуді, нормативтік актілерді дұрыс қолдана алуды үйрну керек.                       2.  
Құқықтық қайнар көздерді талдау және нормативтік материалдармен қоса жұмыс дағдыларын 
тәжірибеде қолдана  алуы тиiс.                                                                      3. Қоғамдық- құқықтық 
қатынастарға талдау жасағанда жан - жақты ойлау, өзара байланыстарды аша бiлу машықтарын 
игеруi қажет және Сыбайлас жемқорлық мәнінде  баға беру және талдау жасау,    оның  
бұлтартпау шараларын ынтымақтасытру,   құқық институтын және ондағы нормаларын  бағалау 
қорытындылау қажет.                                       4.Қазақстан Республикасының құқықтық  
жүйесінің  дамыуның  алғышартымен және  мәселелерімен таныстыру,  қазақстандық 
мемлекеттік- құқықтық механизмнің  жетілдірілуінің  саяси - құқықтық  жолдарын  анықтау,  
субъективтік құқықтар мен  субъективтік юридикалық  міндеттерді  жүзеге асыруға  қажетті  
тәжірибені  жинақтауға үйренуі керек.                                                                                                   
5. Іс жүргізу құжаттарын құрастыру саласындағы дағдыларды, жағдайлар мен фактілерді 
құқықтық дұрыс талдай білу қажет.                                                  

КN 1217/ OP  
1217

SZhKKMN 1218/ 
OKPK 1218

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері/ Основа культуры 
против коррупции

KRAK 2219/ 
APRK 2219

Қазақстан Республикасының  
әкімшілік құқығы/ Административное 
право Республики Казахстан

KREK 2220/ 
TPRK 2220

Қазақстан Республикасының  еңбек 
құқығының және әлеуметтік 
қамсыздандыру құқығының 
негіздері/Основы трудового права и 
права социального обеспечения 
Республики Казахстан



БП ТК

БП ТК

БП ТК

БП ТК

БП ТК

БП ТК

Базалық пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 

КП ТК

КП ТК

КП ТК

КП ТК

TK 
021209

Табиғи-құқықтық 
модулі - 5 кредит 

(225сғат)

1.  ҚР табиғат пайдалану негіздерін,   қоршаған ортаны қорғаудың негізгі қағидаларын,  
экологиялық және жер құқығы нормаларының маңызы мен дәрежелерін, пәнін   білу керек.   
2. Экологиялық қатынастар  аясындағы  нормативтік құқықтық құжаттармен тәжірибеде 
қолдану дағдылары,   заңды тұлғалар мен азаматтырдың мүдделерін , құқықтарын қорғау 
шаралар дағдыларын тәжірибеде қолдану керек.
3. Үрдістерде пайда болған экологиялық және  жер дауларын шешу үшін бұлтартпау 
шараларын,  әдеттегі  жағдай бойынша  тәжірибелік  мәліметтерді талдау негізінде  дәлелдеме 
құрастыру қабілеттілігі қалыптасу керек.  
4. Алынған білімдерді қоладан білу және оларды  тұлғалар арасында жеткізе алу керек.
5. Экологияны қолдану аясында қатынастарды реттейтін, нормативтік құқықтық актілерге баға 
беру, талдай білу, зерттеу жүргізе алу керек.

KRTKZ  2221/ 
PZRK 2221

ҚР табиғатты қорғау заңнамалары / 
Природоохранное законодательство 
РК 

KRZhK 3222/ 
ZPRK 3222

Қазақстан Республикасының  жер 
құқығы/ Земельное право Республики 
Казахстан

ZK 
021310

Заң қызметі 
модулі - 11 кредит 

(495 сағат)  

1. ҚР қылмыстық-атқару заңнамасын,  сот этикасының түсінігі, мәні және функцияларының 
негізгі ережелерін,құқықтық статистикаинститутының теориялық және тәжірибелік негізгі 
ережелерін білу керек.
2.  Құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдыларын тәжірибеде қолдану және құқық қорғау 
шаралар дағдыларын тәжірибеде қолдану керек.
3. Болған жағдайларға, моральдік және құқықтық  фактілерді бағалау және қорытындылау 
қабілеті қалыптасу керек.  
4. Қарымқатынас саласындағы жетістіктерге жету, гармониялық диалог жүргізе алуы керек. 
Құқықтық реттеу іс-әрекет аясында туындайтын  өнегелік  жағдаят көз қарасы арқылы талдау 
жасау және бағалау қабілеті болу керек.
5. Қылмыстық жазалауды атқару мәселелері бойынша  нормативтік актілерге сараптама және 
талдау жүргізу және ҚР адам құқықтарын   нормативтік-құқықтық қамсыздандырылуын және 
тәжірибеде жүзеге асырылуын талдау жасай білуі керек.

ZKE 3223/ PEU 
3223

Заңгердің кәсіптік этикасы  
/Профессиональная этика юриста 

ZP 3224/ UP 
3224

Заң  психологиясы/ Юридическая 
психология  

KS 3225/ PS 
3225

Құқықтық статистика/ Правовая 
статистика 

KAK 4226/ UIP 
4226

Қылмыстық атқару құқығы/Уголовно-
исправительное право

КК 
031411

Қаржылық-
құқықтық.  модулі 

-6 кредит (270 
сағат)

1 . Қаржы және салық құқығының негізгі институттарын, олардың қайнар көздерін білу керек. 
2. Нормативтік құжаттарды   өзгертулермен жұмыс дағдыларын тәжірибеде қолдану, қаржы 
және салық заңнама аясында жаңа нормативтік құжаттарды  тәжірибеде қолдану керек.
3. Салық төлемдері туралы, нормативтік құжаттарды, сондай-ақ қаржы құқығын реттейтін 
қабілеттерін тәжірибеде қолдана алуы керек.  
4. Нақты заңды қызмет түрлерінде  дәрежелі заңды қорытындылар мен кеңестерді бере алуы 
керек.
5. Нормативтік құқықтық актілерді құқықтық сараптаманы өзбетінше жүзеге асыра білу керек.

KRKK 3303/ 
FPRK 3303

Қазақстан Республикасының  қаржы 
құқығы/ Финансовое право 
Республики Казахстан

KRSK 3304/ 
NPRK 3304

Қазақстан Республикасының  салық 
құқығы/ Налоговое право Республики 
Казахстан 

SGKS 
031512

Сот жүйесі және 
қылмысты 

саралау модулі- 6 
кредит (270 сағат)

1. ҚР сот төрелігі қағидаларын, сот билігі, сот жүйесін, негізгі мақсаттарын, мәселелерін, сот 
реформалары нәтижелерін,  қылмыс жіктелу негіздерін білу керек.    
2.  Қылмысты саралау арқылы  сот тәжірибесінде қылмыстылықтың жалпы себептерін 
айқындау, сондай-ақ нақты қылмыстың пайда болу себептерін тәжірибеде қолдану керек.   
3.  Отандық сот төрелігінің даму тарихындағы ауқымды құбылстарға баға беру керек.
4.  Жазбаша және ауызша сөздерді дәлелді, айқын құрастыру керек.
5. Өз бетінше зерттеу қызметін жүргіуздегі мәселелерді талдау, мақсаттарды және міндеттерді 
қою керек. 

KRSST 3305/ 
SPRK 3305 

Қазақстан Республикасында сот және 
сот төрелігі/Суд и правосудие в 
Республике Казахстан

KSN 4306/ OKP 
4306

Қылмысты саралаудың 
негіздері/Основы квалификации 
преступлений



KRIM 4307

Криминология

КП ТК

КП ТК

Кәсіптендіру пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 

1 траектория:  Қылмыстық құқықтық қызмет

Adv 3309

КП ТК

КП ТК

KSS 
031613

Криминология 
және сот дәлелдеу 
теориясы модулі - 

6 кредит  (270 
сағат)

A. Жауыздық пен әлеуметтік ауытқышылық ретінде қылмыстылық туралы  ғылыми 
көзқарастарды қалыптастыруда криминалогия мен сот дәлелдеу теориясының рөлі мен орнын 
білу керек.    
B. Тергей амалдарын және тактикалық операцияларды жүргізу өндірісі барысында тактикалық 
тәсілдерді тәжірибеде қолдана білу және қылмыстық істі жүргізу барысында  дәлелдемелерді 
жинау, зерттеу, бағалау шараларын тиімді ұйымдастырып, іс бойынша ақиқатқа жете білу керек. 
    
C.  Қылмыстылықтың жалпы себептерін анықтау, сонымен қатар нақты қылмыстың себептері 
мен жағдайларын анықтау мақсатында қылмыстық статистика мен сот тәжірибесін анализ 
жасай білу қабілеті қалыптасу керек.    
D. Қылмыстылық дәрежесін бағалау және оның алдын-алу шараларының жүйесін өңдеу 
бойынша ұсыныстарменмемлекеттік органдарға  білікті түрде   мәлімдеме жасай білу керек.
E. Тергеу және сот іс-әрекеттерін жүргізу барысында мамандардың тәжірибесін қолдану және 
пайдалану ептілігі болу крек.

SDT 4308/ TSD 
4308

Сот дәлелдеу теориясы / Теория 
судебных доказательств

KKK 
031714

Қылмыстық 
құқықтық қызмет 
модулі  -9 кредит 

(405 сағат)

1. Юриспруденцияның базалық ұғымдарын; заңнамадағы коллизияларды шешу тәртібін; 
қылмыстық процесті жүргізуші тұлғалардың қылмыстық істерді сапалы, тәуелсіз, жедел 
тергеуін және қарауын қамтамасызетуінің негізгі параметрлерін білу керек. Жедел іздестіру 
қызметінің   базалық түсінігін және бағытын, жедел іздестіру органдар қызметі және 
ұйымдастырудың нормативтік базасын  білу және адвокатураны ұйымдастыру туралы ҚР 
заңнамасы жүйесін білу, қорғаушының мәртебесін тоқтату және қысқарту, прокуратура 
қызметінің ұйымдастыру  қағидаларын білу керек.
2.  Заңнамадағы өзгерістерді ескере отырып, сондай-ақ жедел іздестіру қызметі саласындағы 
өзгерістерді тәжірибеде қолдану және қорғаушының мәртебесін  тәжірибелік мәселелерді 
шешуде адвокатураны  ұйымдастыруды білуді және  прокурорлық қадағалауды    жүзеге асыруда 
тәсілдері   мен әдістерін  тәжірибеде қолдану керек.
3. Қылмыстық-құқықтық білім бағдарламасы пәндері бойынша алған білімдерін заңдық 
практикада және зерттеушілік қызметте қолдана білуді; қылмыстық-құқықтық категорияларды 
еркін меңгере алуды; нормативтік нұсқауларды олардың доктриналдық және легалдық 
түсініктеріне сәйкес практикалық қызметте қолдана білуді; процессуалдық құжаттарды 
олардың формалары мен мазмұнына қойылатын талаптарғасәйкес құрастыра білуді меңгеру 
қажет.       
4. Қылмыстық-құқықтық заңнаманы қолдануды; жол берілген заңдылықты бұзушылықтарды 
анықтау және жою бойынша практикалық қызметті ұйымдастыруды; анықтамалық-ақпараттық 
жүйелермен жұмыс істей білуді; заңдық құжаттарды дайындауды игеру керек.ҚР нақты  
заңнамасына өзгерістерді  уақытылы қарау, оған қатысты нақты нормалар жүйесін дұрыс 
пайдалана алуы керек.                                                                                               5.Дамыған 
құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге 
асыру қабілетінде; құқық субъектісінің заңнаманы сақтау қабілетінде; заңға сәйкес шешімдер 
қабылдау және заңдық әрекеттер жасауда; нормативтік құқықтық актілерді қолдануда, кәсіби 
қызметте материалдық және процессуалдық құқық нормаларын жүзеге асыруда; фактілерді 
және мән-жайларды дұрыс заңдық квалификациялауда; қылмыстық құқықбұзушылықтарды 
ашу және тергеуде; құқықбұзушылықтардың алдын алуды жүзеге асыруда, олардың жасалуына 
себеп болған себептер мен шарттарды анықтау және жоюда; заңдық және басқа да құжаттамада 
кәсіби қызметтің нәтижелерін дұрыс және толық көрсетуде; түрлі құқықтық актілерді 
түсіндіруде; заңдық қызметтің нақтылы түрлерінде білікті заңдық қорытындылар және 
консультациялар беруде құзыретті болуы керек.

Адвокатура                                                
                                                                   
                                                                   
                                                                 

ZhIKT 4310/ 
TОRD 4310

Жедел іздестіру қызметі теорисы/ 
Теория оперативно-розыскная 
деятельность                                             
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                              



КП ТК

1 траектория бойынша: 

2 траектория: Азаматтық құқықтық қызмет

Шарттық құқық/  Договорное право

КП ТК

КП ТК

Патенттік құқық/ Патенттное право

КП ТК

2 траектория бойынша: 

2.2  модулі бойынша барлығы:

2 модуль бойынша барлығы:

1  және 2 модуль бойынша барлығы:

3. OKT 3.  Оқытудың  қосымша түрі

3.1 ММ 3.1 Міндетті модулідер (ММ)  

KKK 
031714

Қылмыстық 
құқықтық қызмет 
модулі  -9 кредит 

(405 сағат)

1. Юриспруденцияның базалық ұғымдарын; заңнамадағы коллизияларды шешу тәртібін; 
қылмыстық процесті жүргізуші тұлғалардың қылмыстық істерді сапалы, тәуелсіз, жедел 
тергеуін және қарауын қамтамасызетуінің негізгі параметрлерін білу керек. Жедел іздестіру 
қызметінің   базалық түсінігін және бағытын, жедел іздестіру органдар қызметі және 
ұйымдастырудың нормативтік базасын  білу және адвокатураны ұйымдастыру туралы ҚР 
заңнамасы жүйесін білу, қорғаушының мәртебесін тоқтату және қысқарту, прокуратура 
қызметінің ұйымдастыру  қағидаларын білу керек.
2.  Заңнамадағы өзгерістерді ескере отырып, сондай-ақ жедел іздестіру қызметі саласындағы 
өзгерістерді тәжірибеде қолдану және қорғаушының мәртебесін  тәжірибелік мәселелерді 
шешуде адвокатураны  ұйымдастыруды білуді және  прокурорлық қадағалауды    жүзеге асыруда 
тәсілдері   мен әдістерін  тәжірибеде қолдану керек.
3. Қылмыстық-құқықтық білім бағдарламасы пәндері бойынша алған білімдерін заңдық 
практикада және зерттеушілік қызметте қолдана білуді; қылмыстық-құқықтық категорияларды 
еркін меңгере алуды; нормативтік нұсқауларды олардың доктриналдық және легалдық 
түсініктеріне сәйкес практикалық қызметте қолдана білуді; процессуалдық құжаттарды 
олардың формалары мен мазмұнына қойылатын талаптарғасәйкес құрастыра білуді меңгеру 
қажет.       
4. Қылмыстық-құқықтық заңнаманы қолдануды; жол берілген заңдылықты бұзушылықтарды 
анықтау және жою бойынша практикалық қызметті ұйымдастыруды; анықтамалық-ақпараттық 
жүйелермен жұмыс істей білуді; заңдық құжаттарды дайындауды игеру керек.ҚР нақты  
заңнамасына өзгерістерді  уақытылы қарау, оған қатысты нақты нормалар жүйесін дұрыс 
пайдалана алуы керек.                                                                                               5.Дамыған 
құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби қызметті жүзеге 
асыру қабілетінде; құқық субъектісінің заңнаманы сақтау қабілетінде; заңға сәйкес шешімдер 
қабылдау және заңдық әрекеттер жасауда; нормативтік құқықтық актілерді қолдануда, кәсіби 
қызметте материалдық және процессуалдық құқық нормаларын жүзеге асыруда; фактілерді 
және мән-жайларды дұрыс заңдық квалификациялауда; қылмыстық құқықбұзушылықтарды 
ашу және тергеуде; құқықбұзушылықтардың алдын алуды жүзеге асыруда, олардың жасалуына 
себеп болған себептер мен шарттарды анықтау және жоюда; заңдық және басқа да құжаттамада 
кәсіби қызметтің нәтижелерін дұрыс және толық көрсетуде; түрлі құқықтық актілерді 
түсіндіруде; заңдық қызметтің нақтылы түрлерінде білікті заңдық қорытындылар және 
консультациялар беруде құзыретті болуы керек.

KRPK 4311/ 
PNRK 4311

Қазақстан Республикасында 
прокурорлық қадағалау/ Прокурорский 
надзор в Республике Казахстан

AKK 
031815

Азаматтық 
құқықтық қызмет 
модулі -9 кредит 

(405 сағат)

1.Оқу бағдарламасы шеңберінде құқық институттарын классификациялау және жүйелендіру; 
негізгі әдістер арқылы құқықты лайықты шеңберінде зерттеу; қолданыстағы қазақстандық 
азаматтық заңнамаларының нормаларын білуі керек.                                                             
2.Терминологиялық-түсіндіру аппаратымен зерттеу курсында қамсыздандыру; өз ойын ғылыми, 
этикалық, әлеуметтік ойлау жүйесі арқылы құқықтықақпаратты түсіндіру және жеткізу білу; 
Қазақстанның қолданыстағы азаматтық заңнамаларының 
нормаларына түсіндірме бере білуі; азаматтық құқық нормаларын нақты жағдайларда қолдана 
білуге дағдылануы керек.                                                                                      3.Азаматтық 
заңнама тауар-ақша қатынастарының артуы мен дамуына, азаматтар мен заңды тұлғалардың 
мүліктік және мүліктік емес құқықтарын қорғай білу қабілеті болу керек.           4. Құқықтық 
ақпаратты жіберу, мәселелерді және олардың шешу жолдары, мамандардың және маман 
еместердің; өз ойын ғылыми, этикалық, әлеуметтік ойлау жүйесі арқылы құқықтық ақпаратты 
түсіндіру және жеткізе білу; материалдарды өз бетінше зерттеу, қазіргі қолданыстағы 
заңдардың қолданылуына қажетті дағдысын қалыптастыру керек. 5. Азаматтық құқық 
институттары танылатын шарттық, міндеттемелік және патенттік құқық салаларындағы 
базалық мәліметтерді бағалай және  қорыныдылай алуы керек.
 

SHK 3309/DP 
3309

MK 4310/ OP 
4310

Міндеттемелік құқық / 
Обязательственное право

PK 4311/ PP 
4311



ОҚТ МК

ОҚТ МК

ОҚТ МК

ОҚТ МК

3 модулі бойынша барлығы:

4. Қорытынды аттестация

MKA 4501 

МК

МК

МҚА модулі бойынша барлығы:

Жалпы:

                   Құрастырушылар:   1. Кафедра меңгерушісі - Сергазиева М.Р.,  э.ғ.к., аға оқытушы  

                                                2. Кафедраның аға оқытушысы: Жаналиева А.Ж. з.ғ.к., аға оқытушы

                                                3. Кафедраның магистрі - Қожабергенова Н.

                                                 4. Жұмыс беруші - Рсалиев Б. Мемлекеттік кірістер Департаментінің ОҚО бойынша жалпы бөлімінің жетекші маманы 

«Қаржы және құқықтану» кафедрасының әдістемелік комиссиясында (2016 жылдың _____ ________ № ___ хаттама) және мәжілісінде (2016 жылдың _____  ________  № ___  хаттама) талқыланып, бекітуге ұсынылды.

DSh 
031901

Дене шынықтыру 
модулі - 8 кредит 

(240 сағат)

1. Дене шынықтырудың адам дамуындағы және маман дайындаудағы рөлін  білуі керек. 2.ҚР-
ның дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясат негіздерін білуі керек. 
3.Дене шынықтырудың және салауатты өмір сүрудің теориялық әдістемелік негіздерін білуі 
керек. 4.Денсаулықты сақтауды және нығайтуды қамтамасыз ететін психо-физикалық амалдар 
мен қасиеттерді дамытып және жетілдіру арқылы практикалық ептілік пен дағдыны өмірде 
қолдана алуы керек. 5. Таңдап алған спорт түрлері бойынша шеберлікті арттыру дағдысын 
қалыптастыру керек.

DSh  1(2)401/ FK 
  1(2)401

Дене шынықтыру/ Физическая 
культура

OP 
032002 

Кәсіби практика / 
Профессиональна

я практика - 8 
кредит (360 сағат)

1. Оқу үрдісінде алынған теориялық білімді тереңдету және бекіту,  заңдық, нормативтік 
материалдармен жұмысты өңдеу;
2. Кәсіпорынының өндірістік және ұйымдастырушылық құрылымен, нақты қызмет және 
бөлімдердің қызметімен мақсаттарымен, құқық қорғау органдарының  бөлім қызметімен 
тереңірек танысу;                                                                                                                                      
   3.Болашақ мамандық дағдыларын тәжірибелік меңгеру;
4. Экономикалық шешімдерді шешу кезінде студенттердің тәжірибе алуы, жалпы құрылымды 
басқару және жеке бөлімдерінің функцияларымен танысу
5. Жалпыландыру, жүйелендіру, нақтыландыру және белгілі бір кәсіпорынның тәжірибесінде 
теориялық білім негізінде қорытындылау, құқық саласындағы ұйымдастырушылық және 
құқықтық жұмыстардың тәжірибелік қызметіне үйрену, болашақ мамандырылған қызметтің 
дұрыс шешімін ұйымдастыру.

ОР 2402 / UP 
2402

І. Оқу іс-тәжiрибе/  Учебная практика - 
2 апта/ 2 недели 

ОР 4403 / PP 
4403

ІІ. Өндірістік  практика/ 
Производственная практика - 5 апта / 5 
недель

DР 4404 / PP 
4404

ІІІ. Дипломалды  практика / 
Преддипломная практика - 5 апта / 5 
недель

MKA 
042103

Мемлекеттік  
қорытынды 

аттестация - 3 
кредит (315 сағат)

1. Құқықтану   саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, осы сала бойынша 
білімі мен түсінігін көрсете білу;                                                                                                 2. 
Құқықтану мамандығы бойынша алған теориялық білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана 
білу;                                                                                                                                      
3.Дәйектемелер құрастыру және құқықтану саласындағы проблемаларды шешу;              
4.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға 
қажетті ақпарат жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру;                                          
5.Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де 
жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.
 

1. Мамандық бойынша мемлекеттік 
емтихан

2. Диплом жұмысын (жоба) жазу және 
қорғау немесе екі кәсіптендіру пәннен 
мемлекеттік тапсыру                                
            





Қазақстан Республикасы  Білім  және ғылым министрлігі Қосымша   8.
Шымкент  университеті

5В030100-Құқықтану  мамандығының  
МОДУЛЬДІК  БІЛІМ  БЕРУ  БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ
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 1.Жалпы модуль (ЖМ)

1.1 Міндетті модульдер (ММ) 

1 ME 5 3 135 30 15 15 75 3

4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3
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2 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

1.2 емтихан 10 6 270 90 15 165

Ф
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ог

ия
 

3 3

1.2 емтихан 10 6 270 90 15 165 3 3

35 21 945 90 225 75 555 9 9 0 3 0 0 0 0

1.2.   Таңдау  модулідері  (ТМ)

4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

3 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

4 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

11 7 315 60 45 0 45 165 0 0 0 2 5 0 0 0 0
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46 28 1260 150 270 0 120 720 9 9 2 8 0 0 0 0

2. Мамандық  модулі (ММ) 

2.1 Міндетті модульдер (ММ) 

5 емтихан 3 2 90 15 15 15 45

Ф
ил

ол
ог

ия
  

2

3 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

1 емтихан 3 2 90 15 15 15 45
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3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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4 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3



3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

40 25 1125 225 150 150 600 2 2 8 6 7 0 0 0

2.2.   Таңдау  модульдері  (ТМ)

2 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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1 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

1 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

2 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3



5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

4 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

1 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

2 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

3 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3



4 емтихан 3 2 90 15 15 15 45
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5 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

5 емтихан 3 2 90 15 15 15 45 2

6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Базалық пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 80 49 2205 465 270 270 1200 8 8 9 4 11 6 3 0
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6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3



7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

Кәсіптендіру пәндер циклінің  таңдауы бойынша: 30 18 810 180 75 15 90 450 0 0 0 0 0 9 9 0

1 траектория:  Қылмыстық құқықтық қызмет

6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3



7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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1 траектория бойынша: 15 9 405 90 45 45 225 0 0 0 0 0 3 6 0

2 траектория: Азаматтық құқықтық қызмет

6 емтихан 5 3 135 30 15 15 75
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3

7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

7 емтихан 5 3 135 30 15 15 75 3

2 траектория бойынша: 15 9 405 90 45 45 225 0 0 0 0 0 3 6 0

2.2  модулі бойынша барлығы: 125 76 3420 735 390 15 405 1875 8 8 9 4 11 18 18 0

2 модуль бойынша барлығы: 165 101 4545 960 540 15 555 2475 10 10 17 10 18 18 18 0

1  және 2 модуль бойынша барлығы: 211 129 5805 1110 810 15 675 3195 19 19 19 18 18 18 18 0

3.  Оқытудың  қосымша түрі

3.1 Міндетті модулідер (ММ)  



1-4 8 8 240 240 2 2 2 2

4 Сынақ 2 4 60 60

Қ
ар

ж
ы
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е 
құ

қы
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у 2  

8 сынақ 5 2 150 30 120 4

8 сынақ 5 2 150 30 120 4

3 модулі бойынша барлығы: 20 16 600 0 360 0 240 0 0 2 2 2 4 0 0 0 8

4. Қорытынды аттестация

8 4 1 105 15 90
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у 

1

8 8 2 210 30 180 2

МҚА модулі бойынша барлығы: 12 3 315 45 0 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Жалпы: 243 148 6720 1155 1170 15 915 3465 21 21 21 22 18 18 18 11

«Қаржы және құқықтану» кафедрасының әдістемелік комиссиясында (2016 жылдың _____ ________ № ___ хаттама) және мәжілісінде (2016 жылдың _____  ________  № ___  хаттама) талқыланып, бекітуге ұсынылды.
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