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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program 

Қолдану саласы 

Область применения  

Application area 

Осы 8D04201 – «Азаматтық құқық және азаматтық процесс» білім беру бағдарламасы бағыты бойынша PhD докторларын дайындау үшін 

қолданылады, ғылыми-педагогикалық бағыты бар және іргелі білім беру, әдіснамалық және зерттеу дайындығын және жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми сала үшін ғылымның тиісті бағыттары бойынша пәндерді тереңдетіп оқытуды кӛздейді. 

Настоящая образовательная программа применяется для подготовки докторов PhD по направлению 8D04201 - «Гражданское право и 

гражданский процесс», имеет научно-педагогическую направленность и предполагает фундаментальную образовательную, 

методологическую и исследовательскую подготовку и углубленное изучение дисциплин по соответствующим направлениям наук для 

системы высшего и послевузовского образования и научной сферы. 

This educational program is used for the preparation of PhD doctors in the direction of 8D04201 - «Civil law and civil procedure», has a scientific and 

pedagogical orientation and involves fundamental educational, methodological and research training and in-depth study of disciplines in the relevant 

areas of science for the system of higher and postgraduate education and the scientific sphere. 

Білім беру бағдарламасының коды 

мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы The 

code and name of education program 

8D04201 - «Азаматтық құқық және азаматтық процесс» 

8D04201 - «Гражданское право и гражданский процесс» 

8D04201 – «Civil law and civil procedure» 

Нормативтік-құқықтық қамтылуы 

Нормативно-правовое обеспечение  

The regulatory and legal support 

«Қазақстан Республикасының 27.07.2007 ж. «Білім беру туралы» Заңы; Жоғары білім МЖББС (31.10.2018ж. №604); Жоғарғы және (немесе) 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелері 

(30.10.2018 ж. №595); Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері (12.10.2018 ж. №563); Жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. №569). 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г.;  

ГОСО высшего образования РК стандарты (31.10.2018, №604); приказ МОН РК № 563 от 12.10.2018г.;  Типовые правила деятельности 

организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования (30.10.2018 г. №595); 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (12.10.2018 г. №563); с высшим и послевузовским 

образованием (13.10.2018 г. №569). Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием (13.10.2018 

г. № 569). 

Law «On Education» of the Republic of Kazakhstan (27.07.2007); State General Education Standard on higher education (31.10.2018, №604); 

Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that Implement Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education 

(30.10.2018 №595); Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit Technology of Education (12.10.2018, №563); Classifier of 

Areas of Training with Higher and Postgraduate Education (13.10.2018 №569). 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program  

ББ мақсаты 

Цель ОП 

Objective of EP 

Заңтану саласында жаңа білімді қалыптастыруға қабілетті қажетті ғылыми кадрларды дайындау. 

Подготовка востребованных научных кадров, способных к  генерированию новых знаний в сфере юриспруденции. 

Training of high-demand scientific personnel capable of generating new knowledge in the field of law. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция образовательной 

программы 

The concept of education program 

Докторантура бағдарламасы: 

- ғылым, мәдениет, құқық құндылықтары, мақсаты, мазмұны, құрылымы, ұйымдастыру нысандары, құқықтық реттеу процесінің 

заңдылықтары туралы; заң ғылымының ғылыми білімді дамытудағы орны туралы; заң жобаларын, басқа да заңнамалық актілердің 

жобаларын ғылыми сараптау ережелерін регламенттейтін негізгі стандарттар туралы түсініктерді; 

-заң терминологиясына әртүрлі ғылыми тәсілдер; тәуелсіз ғылыми зерттеу жүргізу әдістері; озық деңгейдегі Құқықтану теоретикалық-

әдіснамалық аспектілері, инновациялық әдістер және ғылыми ақпаратты жинау техникасы туралы білім; 
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- теория мен практиканың дамуын сын тұрғысынан бақылау және түсіну; зерттеу нәтижелерін озық деңгейде түсіндіру; заң пәндерінің 

ұғымдық аппаратын кәсіби қызметтің нақты фактілерімен және құбылыстарымен сәйкестендіру; ғылыми зерттеудің мәселелерін, нысанын, 

мақсатын, міндеттерін анықтау; құқықтық құбылыстардың жағдайы мен динамикасын талдауды жүзеге асыру дағдысының болуы; 

- құқық бұзушылық мәселелерін ғылыми ұғынуда құзыретті болу; нақты практикалық жағдайларда құқықтық нормалар мен теорияларды 

түсіндіру және қолдану; фактілер мен салдарлар арасындағы шектеуді жүргізу; жобаны, зерттеу бағдарламасын, ғылыми немесе 

педагогикалық грантқа ӛтінімді әзірлеу, кӛпшілік алдында қорғау және іске асыруда құзыретті болуды қалыптастыруға бағытталған. 

Программа докторантуры нацелена на формирование: 

- представлений о ценностях науки, культуры, права, целях, содержании, структуре, формах организации, закономерностях процесса 

правового регулирования; о месте юридической науки в развитии научного знания; основных стандартах, регламентирующих правила 

научной экспертизы законопроектов, проектов других законодательных актов;  

- знаний о различных научных подходах к юридической терминологии; методах проведения независимого научного исследования; 

теоретико-методологических аспектах юриспруденции на продвинутом уровне, инновационных методах и технике сбора научной 

информации;  

- умений критически отслеживать и осмысливать развитие теории и практики; объяснять результаты исследования на продвинутом уровне; 

соотносить понятийный аппарат юридических дисциплин с реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности; выявлять 

проблемы, объект, предмет, цели, задачи научного исследования; иметь навыки осуществления анализа состояния и динамики правовых 

явлений;  

- быть компетентным в научном осмыслении проблем правонарушений; толковании и применении правовых норм и теорий в конкретных 

практических ситуациях; проводить разграничение между фактами и следствиями; быть компетентным в разработке, публичной защите и 

реализации проекта, исследовательской программе, заявке на научный или педагогический грант. 

The doctoral program is aimed at the formation of: 

- ideas about the values of science, culture, law, goals, content, structure, forms of organization, laws of the legal regulation process; about the place of 

legal science in the development of scientific knowledge; the main standards governing the rules of scientific examination of draft laws, drafts of other 

legislative acts; 

- knowledge of various scientific approaches to legal terminology; methods of conducting independent scientific research; theoretical and 

methodological aspects of jurisprudence at an advanced level, innovative methods and techniques for collecting scientific information; 

- ability to critically monitor and comprehend the development of theory and practice; explain the results of research at an advanced level; relate the 

conceptual apparatus of legal disciplines with real facts and phenomena of professional activity; identify problems, object, subject, goals, tasks of 

scientific research; have the skills to analyze the state and dynamics of legal phenomena; 

- be competent in scientific understanding of problems of offenses; interpretation and application of legal norms and theories in specific practical 

situations; make a distinction between facts and consequences; be competent in the development, public defense and implementation of a project, 

research program, application for a scientific or pedagogical grant. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Присуждаемая 

степень: Awarded degree: 

8D04201- «Азаматтық құқық және азаматтық процесс» бағдарламасы бойынша (PhD) философия докторы 

Доктор философии (PhD) по программе 8D04201 - «Гражданское право и гражданский процесс»  

Doctor of philosophy (PhD) in the program 8D04201 – «Civil law and civil procedure» 

Маманның лауазымдарының тізімі 

Перечень должностей специалиста  

List of a specialist’s positions 

Оқытушы, ғылыми-зерттеу ұйымдардың ғылыми қызметкері, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда заңгер, құқық қорғау 

органдарының қызметкері (сот, прокуратура, адвокатура, нотариат және т.б.), мемлекеттік қызметші. 

Преподаватель, научный сотрудник научно-исследовательских организаций, юрист в коммерческих и некоммерческих организациях, 

работник правоохранительных органов (суды, прокуратура, адвокатура, нотариат и т.п.), государственный служащий. 
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Lecturer, researcher of research organizations, lawyer, notary, bailiff, lawyer in commercial and non-profit organizations, law enforcement officer 

(courts, prosecutor's offices, lawyers, notaries, etc.), civil servant. 

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности  

The area of professional activity 

Қызметі: мемлекеттік басқару органдарында, құқық қорғау органдарында, әділет жүйесінде, сот органдары жүйесінде, ішкі істер 

органдарында, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда, білім беру, ғылыми, ғылыми-зерттеу және әдіснамалық қызмет. 

Деятельность в: органах государственного управления, правоохранительных органах, системе юстиции, системе судебных органов, органах 

внутренних дел, коммерческих и некоммерческих организациях, образовательная, научная, научно-исследовательская и методологическая 

деятельность. 

Activities in: government agencies, law enforcement agencies, the justice system, the judicial system, internal Affairs agencies, commercial and non-

profit organizations, educational, scientific, research and methodological activities. 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект  профессиональной 

деятельности 

The object of professional activity 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары; 

- ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары;  

- мемлекеттік органдар; 

- құқық қорғау органдары; 

- коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар; 

- халықаралық ұйымдар. 

- Организации высшего и послевузовского образования; 

- научно - исследовательские институты и центры;  

- государственные органы; 

- правоохранительные органы; 

- коммерческие и некоммерческие организации; 

- международные организации. 

Organizations of higher and postgraduate education; 

- research institutes and centers;  

- state body; 

- enforcement authorities; 

- commercial and non-profit organizations; 

- international organization. 

Кәсіби қызмет функциялары 

мен түрлері  

Функции  и виды 

профессиональной деятельности  

Functions of professional activity 

Құқық шығармашылық қызметі: құқықтық актілерді әзірлеу, оларды жүзеге асыру. Құқық қорғау қызметі: шешімдерді негіздеу және 

қабылдау, құқықтық нормаларды іске асыру, құқықтық құжаттарды құрастыру. Құқық қорғау қызметі: заңдылықты, тәртіп сақтауды, 

тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Сараптамалық және оқытушылық қызмет: оқыту және заңгерлік кеңес 

беру, құжаттардың құқықтық сараптамасын жүзеге асыру. 

Нормотворческая деятельность: разработка нормативных правовых актов и  подготовка к их реализации. Правоприменительная 

деятельность: обоснование и принятие решений, совершение действий, связанных с реализацией правовых норм, составление юридических 

документов. Правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства. 

Экспертно-консультационная и преподавательская деятельность: преподавание и консультирование по вопросам права, осуществление 

правовой экспертизы документов. 

Normative activities: development of regulatory legal acts and preparation for their implementation. Law enforcement activities: justification and 

decision-making, the commission of actions related to the implementation of legal norms, the drafting of legal documents. Law enforcement: ensuring 

the rule of law, law and order, security of the individual, society and the state; protection of public order; prevention, suppression, detection, 

disclosure and investigation of offenses; property protection. Expert advisory and teaching activities: teaching and legal advice, legal expertise of 

documents. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций    

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) / 

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мӛлшері)/ 

Результаты обучения (единицыОПК) / 

The result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of training 

(units of competences) 

ЖКҚ1 Ғылыми зерттеу үдерісін жоспарлау, дайындау, 

іске асыру және түзету шеберлігін қалыптастырады және 

азаматтық құқық ғылымы саласындағы шекаралардың 

кеңеюіне ӛзінің бірегей зерттеулерімен үлес қоса білу; 

ОПК1 Формирование умений планировать, 

разрабатывать, реализовывать и корректировать процесс 

научных исследований и уметь вносить вклад 

собственными оригинальными исследованиями в 

расширение границ в области гражданского-правовой 

науки;  

GPC1 Ability to plan, develop, implement and correct the 

process of scientific research and be able to contribute their 

own original research into the expansion of boundaries in the 

field of international legal science; 

 

ОН
1 Зерттеу нәтижелерін кӛрсететін ғылыми 

мақала мен монография мәтінін жасау, ғылыми 

зерттеу жүргізу бойынша дағдыларын меңгерген; 

 

РО
1 Обладает навыками выполнения научных 

исследований; подготовки текста научной статьи 

и монографии, отражающей результаты 

исследования;   

RT
1 Possess the skills  to prepare the text of a 

scientific article article and monograph reflecting the 

results of the study; 

 

 

1. Заманауи азаматтық құқықты дамытудың теориялық және 

әдіснамалық мәселелері/ Теоретические и методологические 

проблемы развития современного гражданского права/ 

Theoretical and methodological problems of development of 

modern civil law 

2. Заманауи азаматтық іс жүргізу құқығының теориялық және 

әдістемелік дамуының ӛзекті мәселелері / Теоретические и 

методологические проблемы развития современного 

гражданского процессуального права / Theoretical and 

methodological problems of the development of modern civil 

procedural law 

3. Ғылыми зертеу әдістері 

Методы научных исследований 

Science research methods 

4. Тағылымдамадан ӛтуді және докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 

прохождение стажировки и выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, including internships and doctoral 

dissertations 

5.Зерттеу практикасы  

Исследовательская  практика 

Research internship 

6. Докторлық диссертацияны жазу және қорғау  

Написание  и защита докторской диссертации 

Accomplishment and defense a doctoral dissertation 

 

ОН
2 

Теориялық және тәжірибелік салыстыру 

құқығы саласындағы білімдерді жетілдіру. 

Еуразиялық экономикалық одақтың миграциялық 

(кӛші-қон) заңнамаларының мәселері анықтау. 

1.Еуразия экономика одағының еңбек заңнамаларын 

жақындатып үйлестіру/ Гармонизация трудового 

законодательства стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) / Harmonization of labor legislation of the countries of the 

Eurasian economic Union (EEU) 
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Жалға алған еңбек бойынша туындайтын қарым-

қатынастарды шетелдік және отандық реттеу 

аумағындағы ерекшеліктерді анықтау 

қабілеттілігін, қоллизиялық, шетелдік 

элементтермен күрделендірілген, нормаларды 

таба білуді қалыптастыру
 

РО2 Овладение теоретическими и практическими 

знаниями сравнительного правоведения. 

Уяснение проблем миграционного 

законодательства ЕАЭС. Формирование навыков 

выявления особенного в регулировании 

национальным и зарубежным трудовым правом 

отношений в сфере применения наемного труда; 

приобретение знаний по выявлению 

коллизионных норм, осложненных иностранным 

элементом. 
RT2 Acquiring theoretical and practical knowledge of 

comparative law. Clarification of the problems of the 

EAEU migration law. The formation of skills to 

identify special relations in the regulation of national 

and foreign labor law in the field of employment; 

acquisition of knowledge to identify conflict of 

norms complicated by a foreign element. 

2.Ұжымдық еңбек дауларын бейбіт түрінде шешудін құқықтық 

әдістері /Правовой механизм мирного разрешения 

коллективных трудовых споров/Legal mechanism for peaceful 

settlement of collective labor disputes 

3.Зерттеупрактикасы    

Исследовательская  практика 

Research internship 

4.Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта  Research of PhD 

student   

 5.Докторлық диссертацияны жазу және қорғау  

Написание  и защита докторской диссертации 

Accomplishment and defense a doctoral dissertation 

ЖКҚ
2азаматтық құқық саласында мамандарды ғылыми-

педагогикалық және ғылыми-теориялық дайындау 

сұрақтары бойынша құзіретті; 

ОПК
2
Быть компетентным в вопросах научно-

педагогической и научно-теоретической подготовки 

специалистов в области гражданского права; 

GPC
2 

be competent in matters of scientific, pedagogical and 

scientific-theoretical training of specialists in the field of 

civil rights;
 

 

ОН3 Жоғары мектеп педагогикасы мен 

психологиясын, ЖОО оқу үдерісін 

ұйымдастырудың принциптері мен 

тұжырымдамалық тәсілдерін біледі және оны 

оқытушылық қызметте қолдана алу дағдысын 

меңгерген; 

РО3 Знает педагогику и психологию высшей 

школы, принципы и концептуальные методы 

студентоцентрированного и практико-

ориентированного обучения и обладает 

навыками применения их в преподавательской 

деятельности; 

RT3 Know the pedagogy and psychology of the 

higher school, the principles and conceptual methods 

of student-centered and practice-oriented learning 

and have the skills to apply them in teaching 

activities; 

 

1.Педагогикалық практика       

Педагогическая  практика                                                       

Teaching internship 
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ОН4-жазбаша ғылыми коммуникация 

дағдыларын қалыптастыру; 

РО4 сформировать навыки письменной научной 

коммуникации 

RT4  - develop written scientific communication 

skills; 

3. Академиялық жазба 

Академическое письмо 

Academic writing 

4. Тағылымдамадан ӛтуді және докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 

прохождение стажировки и выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, including internships and doctoral 

dissertations 

 

ЖКҚ3 Кәсіби және ғылыми қатынас құралы ретінде шет 

тілдерін еркін қолдана білу қабілеттілігі; 

ОПК3 Способность свободно пользоваться  

профессиональными иностранными языками, как 

средством профессионального общения и научной 

коммуникации; 

GPC3 Ability to freely use professional foreign languages as 

a means of professional communication; 

ОН5 Ғылыми коммуникация және халықаралық 

ынтымақтастықты жүзеге асыру үшін шет тілін 

жоғары деңгейде біледі; 

РО5 Знает на высоком уровне 

профессиональныйиностранный язык для 

осуществления научной коммуникации и 

международного сотрудничества; 

RT5 To know perfectly the proffesional foreign 

language for the implementation of scientific 

communications and international cooperation; 

4.Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта  Research of PhD 

student   

Тағылымдамадан ӛтуді және докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская работа докторанта, включая 

прохождение стажировки и выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, including internships and doctoral 

dissertations 

 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные компетенции (ПК) / 

Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ПК мӛлшері)/ 

Результаты обучения (единицы ПК) /  

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мӛлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих 

результаты обучения (единицы компетенций)/ 

The name of courses that form the results of training 

(units of competences)  

КҚ4 Атқару ісіндегі қарым қатынастар аясыындағы 

процессуалдық нормалар туралы кешенді білім алып, 

азаматтық құқықтарды тиімді қорғау жолдарын, 

әдістерін үйренеді. Атқару істерінің заңды табиғатын 

терең зерттей отырып, туындайтын мәселелерді ашып, 

оларды шешу жолдарымен танысады және шешеді; 
ПК

4
 Овладение комплексными знаниями о 

процессуальных отношениях в исполнительном 

производстве, а также методам эффективной защиты 

гражданских прав. Углубленное изучение юридической 

природы исполнительного производства с выявлением 

проблем и их решением;
 

ОН 
6 

Атқару ісіндегі заңнамаларды түсіндіре 

біледі, сот орындаушы ретінде бола алады, ӛз 

құқық нормативтік актілердің жобаларын жаса 

алады; 

РО
6
 Правильно комментировать 

законодательство об исполнительной 

производстве, выступать в роли судебных 

исполнителей, разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов; 

RT
6
 Correctly comment on legislation on 

enforcement proceedings, act as enforcement agents, 

develop draft regulatory legal acts. 

1.Қазақстанда атқарушы ӛндірістін бұғынғы жағдайы және 

келешекте дамуы/ Состояние и перспективы развития 

исполнительного производства в Казахстане/ State and prospects 

of development of Executive production in Kazakhstan 

2. Докторлық диссертацияны жазу және қорғау  

Написание  и защита докторской диссертации 

Accomplishment and defense a doctoral dissertation  
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PC4 Acquiring complex knowledge about procedural 

relations in enforcement proceedings, as well as methods for 

the effective protection of civil rights. In-depth study of the 

legal nature of enforcement proceedings with the 

identification of problems and their solutions. 

ОН
7 

Қоррупция бойынша азаматтық құқықтық 

жауапкершілік отандық және халықаралық 

конвенцияларды салыстыра алады. Оларда 

кездесетін олқылықтар және қайшылықтарды 

тауып, коррупцияға қарсы заңнамаларды 

жетілдіруде нақты ұсыныстар береді. 

РО
7 

Научатся проводить сравнительный анализ 

национального законодательства и 

международных конвенций о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию, 

выявлять пробелы и противоречия, давать 

конкретные рекомендации по 

совершенствованию антикоррупционного 

законодательства; 

RT
7 

 The students will learn to conduct a 

comparative analysis of national legislation and 

international conventions on civil liability for 

corruption, to identify gaps and contradictions, to 

give specific recommendations for improving anti-

corruption legislation. 

 

1. Коррупциялық құқықбзушылақтағы азаматтық құқықтық 

жауапкершілік/ Гражданско-правовая ответственность за 

коррупционные правонарушения/Civil liability for corruption 

offenses 

3.Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта 

Research of PhD student   

 

КҚ5 Табиғат қорғау және табиғи ресурстар 

заңнамасы саласындағы ғылыми таным шекарасын 

кеңейте отырып, ӛзінің жаңа ғылыми идеяларын 

генерациялауға, ӛзінің білімі мен идеяларын ғылыми 

қоғамдастыққа хабарлауға қабілетті. Кешенді, 

пәнаралық ӛзара байланыстар мен салалық 

реттеуіштерді тереңдетіп зерттеу және іске асыру; 

 

ПК5 Способен генерировать собственные новые 

научные идеи, сообщать свои знания и идеи научному 

сообществу, расширяя границы научного познания в 

области природоохранительного и природоресурсного 

законодательства. Углубленно изучать и оперировать 

комплексными, междисциплинарными взаимосвязями и 

отраслевыми регуляторами; 

 

РС6 It is able to generate its own new scientific 

ideas, communicate its knowledge and ideas to the scientific 

community, expanding the boundaries of scientific 

ОН
8 Ұлттық құқықты, шет елдердің құқығын, 

халықаралық құқықты салыстырмалы талдау 

негізінде қоршаған ортаны қорғау және 

табиғатты пайдалану саласындағы құқық 

шығармашылық және құқық қолдану қызметін 

жетілдіру бағыттарын айқындау. 

РО
8 Определять на основе сравнительного 

анализа национального права, права зарубежных 

стран, международного права направления 

совершенствования правотворческой и 

правоприменительной деятельности в сфере 

охраны окружающей среды и 

природопользования. 

RT
8 Determine on the basis of a comparative 

analysis of national law, the law of foreign countries, 

international law directions for improving law-

making and law enforcement activities in the field of 

environmental protection and nature management. 

 

1. Қоршаған ортаны қорғауды және табиғатты пайдалануды 

құқықтық реттеудің ӛзекті мәселелері / Актуальные проблемы 

правового регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования / Actual problems of legal regulation of 

environmental protection and nature use 

2. Жерді және басқа да табиғи ресурстарды пайдалану мен 

қорғау қатынастарын құқықтық реттеу / Правовое 

регулирование отношений использования и охраны земель и 

других природных ресурсов./ Legal regulation of relations 

between the use and protection of land and other natural resources.  
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knowledge in the field of environmental and natural resource 

legislation 

In-depth study and operation of complex, 

interdisciplinary relationships and industry regulators; 

КҚ6 

Кәсіпкерлік және корпоративтік заңнама 

саласындағы ғылыми таным шекарасын кеңейте 

отырып, ӛзінің жаңа ғылыми идеяларын генерациялауға, 

ӛз білімі мен идеяларын ғылыми қоғамдастыққа 

хабарлауға қабілетті. Қолданыстағы заңнаманың даму 

динамикасын және құқық салаларының ғылыми 

зерттеулерін тереңдете зерделеу. 

ПК6 Способен генерировать собственные новые 

научные идеи, сообщать свои знания и идеи научному 

сообществу, расширяя границы научного познания в 

области предпринимательского и корпоративного 

законодательства. Углубленно изучать динамику 

развития действующего законодательства и научных 

исследований отраслей права. 

РС6 Able to generate their own new scientific ideas, 

communicate their knowledge and ideas to the scientific 

community, expanding the boundaries of scientific 

knowledge in the field of business and corporate law. In-

depth study of the dynamics of the current legislation and 

scientific research of legal branches. 

ОН9 Ұлттық құқықты, шет елдердің құқығын, 

халықаралық құқықты салыстырмалы талдау 

негізінде кәсіпкерлік және корпоративтік 

қатынастар саласындағы құқық шығармашылық 

және құқық қолдану қызметін жетілдіру 

бағыттарын айқындау. 

РО9
 Определять на основе сравнительного 

анализа национального права, права зарубежных 

стран, международного права направления 

совершенствования правотворческой и 

правоприменительной деятельности в сфере 

предпринимательства и корпоративных 

отношений. 

RT
9 

Determine on the basis of a comparative 

analysis of national law, the law of foreign countries, 

international law directions for improving law-

making and law enforcement activities in the field of 

entrepreneurship and corporate relations. 

1.Кәсіпкерлік саласындағы заңнаманың қазіргі заманғы 

мәселелері мен даму тенденциясы /Современные проблемы и 

тенденции развития законодательства в сфере 

предпринимательства 

/ Modern problems and trends in the development of legislation in 

the field of entrepreneurship 

2 Корпорациялар мен корпоративтік қатынастардың құқықтық 

негіздері/ Правовые основы корпораций и корпоративных 

отношений/ Legal basis of corporations and corporate relations 

ОН
10 Жаһандану жағдайында отандық және 

шетелдік азаматтық құқық ғылымының қазіргі 

тенденцияларын, бағыттарын және даму 

заңдылықтарын игерген; 

РО
10 Владеть навыками определения 

современных тенденций; направлений и 

закономерностей развития отечественной и 

зарубежной гражданского-правовой науки в 

условиях глобализации;  

RT 
10 Possess the skills to determine current trends, 

trends and patterns of development of domestic and 

foreign civil and legal science in the context of 

globalization 

 

7.Докторлық диссертацияны орындау   

  Выполнение докторской диссертации    

Writing of PhD thesis 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program 

 
Модуль атауы 

және коды 

Название и код 

модуля 

Module Name and 

Code 

Пәннің коды 

Код 

дисциплины  

Course Code 

Пән атауы 

Наименование дисциплины 
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a
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C
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С
Ӛ

Ж
/С

Р
О

/ 
S

IW
 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / Universitycomponent 

LAWS 8203 

Академиялық 

жазба 

Академическое 

письмо 

Academic 

writing 
 

AZ 7201 

AP 7201 

AW7201 

Академиялық жазба 

Академическое письмо 

Academic writing 
 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components `(5) 

LAWS 8203 

Еңбек құқығы 

саласындағы 

ғылыми зерттеудің 

әдіснамасы 

Методология 

научного 

исследования в 

сфере трудового 

EEOEZZhU 

7203 

GTZSEES 

7203 

HLLCEEU 

7203 

Еуразия экономика одағының 

еңбек заңнамаларын 

жақындатып үйлестіру 

Гармонизация трудового 

законодательства стран 

Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС)  

Harmonization of labor 

legislation of the countries of the 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 



Ф МР ЕНУ 02-01-19 Образовательная программа. Издание первое 

права 

Methodology of 

scientific research in 

the field of labor law 

LAWS 8203 

Eurasian economic Union (EEU) 

7204 

UEDBTShKA 

7204 

PMMRKTS 

7204 

LMFPSCLD 

7204 

Ұжымдық еңбек дауларын 

бейбіт түрінде шешудін 

құқықтық әдістері 

Правовой механизм мирного 

разрешения коллективных 

трудовых споров 

Legal mechanism for peaceful 

settlement of collective labor 

disputes 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

LAWS 8204 

Экологиялық 

заңнаманың 

теориялық-

әдіснамалық 

мәселелері 

Теоретико-

методологические 

проблемы 

экологического 

законодательства 

Theoretical and 

methodological 

problems of 

environmental 

legislation 

 

KOKTPKRO

M 7205 

APPROOSP 

7205 

APLREPNU 

7205 

Қоршаған ортаны қорғауды 

және табиғатты пайдалануды 

құқықтық реттеудің ӛзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы 

правового регулирования 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

Actual problems of legal 

regulation of environmental 

protection and nature use 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

UEDBTShKA 

7206 

PMMRKTS 

7206 

LMFPSCLD 

7206 

Жерді және басқа да табиғи 

ресурстарды пайдалану мен 

қорғау қатынастарын 

құқықтық реттеу 

Правовое регулирование 

отношений использования и 

охраны земель и других 

природных ресурсов 

Legal regulation of relations 

between the use and protection of 

land and other natural resources. 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі/  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики/  

DGZJ 8201 
NIRD 8201 

DRWD 8201 

 

                                                     

Тағылымдамадан ӛтуді және 

докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

20     Есеп 

Отчет   

Report 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 
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Module scientific-

research work and 

internship 

работа докторанта, включая 

прохождение стажировки и 

выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 
including internships and 
doctoral dissertations 

  

Labor and 

Environmental Law 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / Universitycomponent  

LAWS 8205 

Ғылыми зертеу 

әдістері 

Методы научных 

исследований 

Science research 

methods 

GZA7202 

MNI 7202 

SRM 7202 

Ғылыми зертеу әдістері 

Методы научных 

исследований 

Science research methods 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

LAWS 8206 

Заманауи 

азаматтық құқықты 

дамытудың 

теориялық және 

әдіснамалық 

мәселелері 

Теоретические и 

методологические 

проблемы развития 

современного 

гражданского 

права 

Theoretical and 

methodological 

problems of 

development of 

modern civil law 

ZAKDTAM 

8301 

TMPRSGP 

8301 

TMPDMCL 

8301 

Заманауи азаматтық құқықты 

дамытудың теориялық және 

әдіснамалық мәселелері 

Теоретические и 

методологические проблемы 

развития современного 

гражданского права 

Theoretical and methodological 

problems of development of 

modern civil law 

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

Таңдау бойынша компонеттер / Компоненты по выбору / Optional Components (5) 
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LAWS 8207 

Заманауи 

азаматтық іс 

жүргізу 

құқығының 

теориялық және 

әдістемелік 

дамуының ӛзекті 

мәселелері  

Теоретические и 

методологические 

проблемы развития 

современного 

гражданского 

процессуального 

права  

Theoretical and 

methodological 

problems of the 

development of 

modern civil 

procedural law 

ZAIZhKTAD

OM 8302 

TMPRSGPP 

8302 

TMPDMCPL 

8302 

Заманауи азаматтық іс жүргізу 

құқығының теориялық және 

әдістемелік дамуының ӛзекті 

мәселелері  

Теоретические и 

методологические проблемы 

развития современного 

гражданского процессуального 

права  

Theoretical and methodological 

problems of the development of 

modern civil procedural law 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

LAWS 8208 

Коррупциялық 

құқықбұзушылақта

ғы азаматтық 

құқықтық 

жауапкершілік  

Гражданско-

правовая 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения 

Civil liability for 

corruption offenses 

KKBAKZh 

8303 

GPOKP 8303 

CLCO 8303 

Коррупциялық 

құқықбұзушылақтағы 

азаматтық құқықтық 

жауапкершілік  

Гражданско-правовая 

ответственность за 

коррупционные 

правонарушения 

Civil liability for corruption 

offenses 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

LAWS 8208 

Қазақстанда 

атқарушы 

ӛндірістін бұғынғы 

жағдайы және 

KAOBZhKD 

8304 

SPRIPK 8304 

SPDEPK 

8304 

Қазақстанда атқарушы 

ӛндірістін бұғынғы жағдайы 

және келешекте дамуы  

Состояние и перспективы 

развития исполнительного 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 



Ф МР ЕНУ 02-01-19 Образовательная программа. Издание первое 

келешекте дамуы  

Состояние и 

перспективы 

развития 

исполнительного 

производства в 

Казахстане 

State and prospects 

of development of 

Executive 

production in 

Kazakhstan 

производства в Казахстане 

State and prospects of 

development of Executive 

production in Kazakhstan 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

LAWS 8209 

Кәсіпкерлік құқық 

саласындағы 

ғылыми зерттеу 

әдіснамасы 

Методология 

научного 

исследования в 

сфере 

предпринимательс

кой права 

Methodology of 

scientific research in 

the field of business 

law 

8304 

KSZKZMDT 

8304 

SPTRZSP 

8304 

MPTDLFE 

8304 

Кәсіпкерлік саласындағы 

заңнаманың қазіргі заманғы 

мәселелері мен даму 

тенденциясы 

Современные проблемы и 

тенденции развития 

законодательства в сфере 

предпринимательства 

Modern problems and trends in 

the development of legislation in 

the field of entrepreneurship 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

KKKKN 

8305 

POKKO 8305 

LBCCR 8305 

Корпорациялар мен 

корпоративтік қатынастардың 

құқықтық негіздері 

Правовые основы корпораций 

и корпоративных отношений 

Legal basis of corporations and 

corporate relations 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі/  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики/  

Module scientific-

research work and 

DGZJ 8202 
NIRD 8202 

DRWD 8202 

 

                                                     

Тағылымдамадан ӛтуді және 

докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская 

работа докторанта, включая 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

15     Есеп 

Отчет   

Report 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 
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internship прохождение стажировки и 

выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 

including internships and 

doctoral dissertations 

  

1 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1
st
 year 

 60 150 75  525    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

PP 8202 

PP 8202 

TP 8202 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 10     есеп 

отчет 

report 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ 8203 
NIRD 8203 

DRWD 8203 

 

                                                     

Тағылымдамадан ӛтуді және 

докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская 

работа докторанта, включая 

прохождение стажировки и 

выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 

including internships and 

doctoral dissertations 

  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

20     есеп 

отчет 

report 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 
ZP 8303 Зерттеу  практикасы                          

Исследовательская практика 

КП 

ЖООК 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

10     есеп 

отчет 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 
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жұмысы және 

практика модулі / 

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

 Module scientific-

research work and 

internship 

IP 8303 

RI 8303 

Research intership ПД ВК 

PD UC 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

report құқық кафедрасы 

кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

DGZJ 8204 
NIRD 8204 

DRWD 8204 

 

                                                     

Тағылымдамадан ӛтуді және 

докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская 

работа докторанта, включая 

прохождение стажировки и 

выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 
including internships and 
doctoral dissertations 

  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

20     есеп 

отчет 

report 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 2 курс  

Total credits for 2
nd

 year 

 60        

 

 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ 
8205 
NIRD 

8205 

DRWD 

8205 

 

                                                     

Тағылымдамадан ӛтуді және 

докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская 

работа докторанта, включая 

прохождение стажировки и 

выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

30     есеп 

отчет 

report 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 
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including internships and 

doctoral dissertations 

  

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

SRWG 82001 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ 
8206 
NIRD 

8206 

DRWD 

8206 

 

                                                     

Тағылымдамадан ӛтуді және 

докторлық диссертацияны 

орындауды қамтитын 

докторанттың ғылыми-

зерттеу жұмысы 

Научно-исследовательская 

работа докторанта, включая 

прохождение стажировки и 

выполнение докторской 

диссертации  

Doctoral research work, 

including internships and 

doctoral dissertations 

  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

18     есеп 

отчет 

report 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

MFA 82002 

Қорытынды 

аттестаттау модулі  

Модуль итоговой 

аттестации  

Module final attestation 

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау  

Написание  и защита докторской 

диссертации 

Accomplishment and defense a doctoral 

dissertation 

ҚА 

ИА 

FA 

 12     ДДҚ 

ЗДД 

DDD 

 Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического  права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

3 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 3 курс 

Total credits for 3
rd

 year 

 60        

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 180 150 75  525    
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бӛлінісінде игерілген кредиттердің кӛлемін кӛрсететін жиынтық кестесі 

Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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1 3 1 4 10 20    30 900 2  

2 6 2 5 15 15    30 900 3  

2 
3    - 20 10   30 900   

4    - 20  10  30 900   

3 
5    - 30    30 900   

6    - 18   12 30 900   

Барлығы 

Всего 

Total 9 3 9 

25 123 10 10 12 180 5400 5  
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ 

Organization of educational process 

 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Докторантураға «магистр» 

дәрежесін алған және кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тәжірибесі бар адамдар қабылданады. 

Докторанураға үміткерлер шет тілін білетіндігін дәлелдейтін жалпы еуропалық 

құзыреттіліктеріне (стандарттарына) сәйкес келетін халықаралық сертификаттарды ұсынады. 

Докторантураға оқуға түсу емтиханының қорытындысы бойынша конкурстық негізде жүзеге 

асырылады. Шетел азаматтарын докторантураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования: В докторантуру принимаются лица, имеющие 

степень «магистр» и стаж не менее 1 (одного) года. Поступающие в докторантуру 

предоставляют международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным 

языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владение 

иностранным языком. Прием в докторантуру осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных экзаменов. Прием иностранных граждан в докторантуру 

осуществляется на платной основе.  

 Specific admission requirements: The doctoral program (PhD) accepts applicants with a 

"master" degree and experience of at least 1 (one) year. Applicants to the PhD program provide 

international certificates confirming the knowledge of a foreign language in accordance with 

European competencies (standards) foreign language proficiency. Admission to the PhD program is 

carried out on a competitive basis according to the results of entrance exams. Foreign citizens may 

be accepted for the PhD program only on a fee basis. 

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Алдыңғы білімді тану 

шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары аясында жүзеге асырылады. Бейресми 

білім беру нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік. 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов 

неформального обучения: Условие для признания предшествующего образования 

осуществляется в рамках внутренних нормативных документов университета. Документом, 

подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении 

обучения или свидетельство о завершении обучения.  

Special conditions for the recognition of prior study and the results of non-formal 

education: The condition for the recognition of prior education is carried out within the internal 

regulations of the university. The document confirming the results of non-formal education is a 

certificate of completion. 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның 

ішінде докторанттың академиялық және ғылыми-зерттеу жұмыстарының барлық түрлерін 

қоса алғанда, кемінде 180 академиялық кредит игерген және докторлық диссертациясын 

табысты қорғаған тұлғаларға «философия докторы» дәрежесі беріледі және (транскриптпен) 

мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі. 

Докторлық оқу бағдарламасын уақытынан бұрын меңгерген және диссертацияны сәтті 

қорғаған жағдайда оқу мерзіміне қарамастан «философия докторы» (PhD)  дәрежесі беріледі. 

Білім беру бағдарламасының теориялық зерттеуінің толық курсын меңгерген, бірақ ғылыми 

компонентті аяқтамаған докторантқа кейінгі жылдары ақылы негізде ғылыми компоненттің 

академиялық кредиттерін қайтадан алуға және диссертация қорғауға мүмкіндік беріледі. 

Докторантураның толық курсын меңгерген, ғылыми компонентін аяқтаған, бірақ 

докторлық диссертациясын қорғамаған, оқу нәтижелерін және академиялық кредиттерді 

толық игерген докторантқа диссертациясын кейінгі жылдары 4 кредит кӛлемінде ақылы 

негізде қорғауға мүмкіндік береді. 

Требования и правила присвоению степени: Лицам, освоившим не менее 180 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной 

деятельности докторанта, и успешно защитившим докторскую диссертацию, присуждается 
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степень «доктора философии (PhD)» и выдается диплом государственного образца с 

приложением (транскрипт). 

В случае досрочного освоения образовательной программы докторатуры и успешной 

защиты диссертации, докторанту присуждается степень доктора философии (PhD) 

независимо от срока обучения. 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 

программы, но не выполнившему научную компоненту, предоставляется возможность 

повторно освоить академические кредиты научной компоненты и защититить диссертацию в 

последующие годы на платной основе.  

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 

программы докторантуры, выполнившему научную компоненту, но не защитившему 

докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты присваиваются, 

докторанту предоставляется возможность защититить диссертацию в последующие годы на 

платной основе в обьеме 4 кредитов.  

Requirements and rules for the award a degree: Those who have mastered at least 180 

academic credits for the entire period of study, including all types of educational and research 

activities of a graduate student, and successfully defended a doctoral dissertation, are awarded the 

degree of PhD and receive a state diploma with an attachment (transcript). 

In the case of early mastering of the educational program and the successful defense of the 

thesis, the degree of the doctor of philosophy (PhD) is awarded regardless of the period of study. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the educational 

program, but has not completed the scientific component, is given the opportunity to re-master 

academic credits of the scientific component and defend the dissertation in subsequent years on a 

fee basis. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the PhD education 

program, who has completed the scientific component but has not defended the doctoral thesis, the 

learning outcomes and academic credits are assigned and the opportunity is given to defend the 

thesis in subsequent years on a paid basis in the amount of 4 credits. 

4. Түлектердің кәсіби бейіні:  
Бітірушілер ұлттық және халықаралық құқық саласында, мемлекеттік қызметте, 

халықаралық ұйымдардың ұлттық құрылымдарында, азаматтық қоғам ұйымдары мен 

нарықтық орта саласында жұмыс істеуге қабілетті. 

Сонымен қатар, ол ғылыми қызметкер; аға ғылыми қызметкер; бас ғылыми 

қызметкер; ғылыми зерттеу тобының басшысы; ғылыми зерттеу институтының, 

орталығының директоры; оқытушы; қауымдастырылған профессор; профессор; халықаралық 

құқық саласы бойынша заңгер; халықаралық жария және жеке құқық саласындағы заңгер-

кеңесші; заң департаменті және халықаралық ынтымақтастық департаментінің басшысы; 

халықаралық ұйымдардың қызметкері; ұлттық және халықаралық арбитраждардың арбитрі; 

орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда бӛлім басшысы, кеңесші; ұлттық және 

халықаралық құқық саласында бас консультант; мемлекеттік органдарда бірінші басшы; 

коммерциялық ұйымдардың басшысы. 

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники имеют квалификацию для 

работы в сфере национального и международного права, на государственной службе, в 

национальных структурах международных организаций, в организациях гражданского 

общества и рыночной среды.  

Кроме этого, он может осуществлять деятельность научного сотрудника; старшего 

научного сотрудника; главного научного сотрудника; руководителя исследовательской 

группы; директора научно-исследовательского института (центра); преподавателя; 

ассоциированного профессора; профессора; юриста–международника; юрисконсульта в 

сфере международного публичного и международного частного права; руководителя 

юридического департамента и департамента международного сотрудничества; сотрудника 

международных организаций; арбитра национальных и международных арбитражей; 
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руководителя подразделения; советника; главного консультанта в сфере национального, 

международного права, в центральных и местных государственных органах; руководителя 

государственных органов, руководителя коммерческой организации. 

Occupational profile/s of graduates:  

Graduates are qualified to work in the field of international and national law, the rights of 

regional associations, public service, the structures of international organizations, civil society 

organizations and the market environment. 

In addition, he can carry out activities as Researcher; Senior Researcher; Chief Researcher; 

Head of the research team; Director of the Research Institute (centre); Teacher; assistant professor; 

professor; an international lawyer; a lawyer-consultant in the field of international public and 

international private law; Head of the Legal Department and the Department of International 

Cooperation; Chief expert in international organizations; an arbitrator of national and international 

arbitrations; head of a division; adviser; chief consultant in the field of national and international 

law, in Central and local state bodies; head of state bodies, head of a commercial organization. 

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру 

кезінде сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері 

қолданылады.   

Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП 

на учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные 

методы обучения.  

Methods and techniques for program delivery: For realisation of EP on academic classes 

would be used innovation technologies and interactive methods of teaching.  

6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері 

(білімі, дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 

баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан 

«D» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық 

эквивалентке сәйкес (кесте).  

Критерии оценки результатов обучения: Учебные достижения (знания, умения, 

навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, 

соответствующих принятой в международной практике буквенной системе (положительные 

оценки, по мере убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «FХ», «F») с 

соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале (Таблица).  

Assessment criteria of learning outcomes: Learning achievements (knowledge, skills, 

abilities and competencies) of students are scored according to a 100-point scale corresponding to 

the international letter grading system (positive grades, as they decrease, from «А» to «D», 

«unsatisfactory» – «FХ», «F») with the corresponding digital equivalent on a 4-point scale (see 

Table).  
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Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім 

алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, 

обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their 

transfer into the traditional grading scale and ECTS 

 

 Әріптік жүйе 

бойынша 

баға/Оценка по 

буквенной 

системе/  Evaluation 

by letter grading 

system 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой 

эквивалент / 

Equivalent in 

numbers 

Баллдар (%-

түрінде)  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по 

традиционной системе/ 

Assessment by traditional 

system 

А 4,0 95-100 Ӛте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 

 


