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

Program  

Азаматтық құқық және азаматтық процесс 

Гражданское право и гражданский процесс 

Civil law and civil process 

Қолдану саласы 

Область применения  

Application area 

Білім беру бағдарламасы азаматтық құқық және процесс саласында магистрлерді 

даярлауға арналған. 

Образовательная программа предназначена для подготовки магистров в области 

гражданского права и процесса. 

The educational program is designed to prepare masters in civil law and process. 

Білім беру 

бағдарламасының коды мен 

атауы 

Код и наименование 

образовательной программы  

The code and name of 

education program 

7М04206 - Азаматтық құқық және азаматтық процесс 

7М04206 - Гражданское право и гражданский процесс    

7М04206 - Civil law and civil process 

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 

Азаматтық құқық және процесс саласында ғылыми-зерттеу, оқытушылық, консалтингтік 

қызметті жүзеге асыруға қабілетті құқық магистрлерін дайындау. 

Подготовка магистров юридических наук, способных осуществлять научно-

исследовательскую, преподавательскую, консалтинговую деятельность в области 

гражданского права и процесса. 

Preparation of masters of law, capable of carrying out research, teaching, consulting activities 

in the field of civil law and the process. 

Білім беру 

бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция образовательной 

программы  

The concept of education 

program 

Ұлттық приоритеттер, сапаны қамтамасыз ету саясаты ескерілген, университеттің 

миссиясы мен құндылықтарына, мемлекеттің, жұмыс берушілердің және барлық 

қызығушылық білдірген тараптардың мүдделеріне сәйкес келеді, халықаралық 

стандарттардың талаптары негізінде білім алушылардың, профессорлық-оқытушылық 

құрамның және жұмыс берушілердің қатысуымен даярланған, кәсіби ортаның 

мүдделері, отандық және шетелдік білім беру ұйымдарының тәжірибесі ескерілген. 

Білім беру бағдарламасы цивилистика және азаматтық процесс саласында магистрлерді 

даярлауымен бірегейленеді. 

Разработана с учетом национальных приоритетов, политики гарантии качества, 

соответствует миссии и ценностям университета, потребностям государства, 

работодателей и заинтересованных стейкхолдеров,  подготовлена на основе требований 

международных стандартов с участием обучающихся, профессорско-

преподавательского состава  и работодателей, учитывает интересы профессиональной 

среды, опыт отечественных и зарубежных образовательных организаций. 
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Образовательная программа уникальна в отношении подготовки магистров в сфере 

цивилистики и гражданского процесса. 

Developed taking into account national priorities, quality assurance policies, meets the mission 

and values of the university, the needs of the state, employers and interested stakeholders, 

prepared on the basis of international standards with the participation of students, faculty 

members and employers, takes into account the interests of the professional environment, 

experience of domestic and foreign educational organizations. The educational program is 

unique in the preparation of masters in the field of civil law and civil procedure. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже 

Присуждаемая степень 

Awarded degree 

«Азаматтық  құқық  және  азаматтық процесс»  білім беру бағдарламасы бойынша заң 

ғылымдарының  магистрі 

Магистр юридических наук по образовательной программе «Гражданское право и 

гражданский процесс» 

Master of law in the Educational Program «Civil law and civil process» 

Маманның 

лауазымдарының тізімі 

Перечень должностей 

специалиста 

List of a specialist’s positions 

Оқытушы, ғылыми-зерттеу ұйымдардың ғылыми қызметкері, адвокат, нотариус, сот 

орындаушысы, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдарда заңгер. 

Преподаватель, научный сотрудник научно-исследовательских организаций, адвокат, 

нотариус, судебный исполнитель, юрист в коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

Lecturer, researcher of research organizations, lawyer, notary, bailiff, lawyer in commercial 

and non-profit organizations. 

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности  

The area of professional 

activity 

Құқықтық актілерді әзірлеу, азаматтық, қылмыстық, әкімшілік сот ісін жүргізу, 

құқықтық кеңес беру, жеке және заңды тұлғалардың мүдделері бойынша ӛкілдік, 

ғылыми-зерттеу қызмет, оқытушылық. 

Разработка правовых актов, ведение гражданского, уголовного, административного 

судопроизводства, юридические консультации, представление интересов физических и 

юридических лиц, научно-исследовательская деятельность, преподавание. 

Research activities, teaching, development of legal acts, conducting civil, criminal, 

administrative proceedings, legal advice, representing the interests of individuals and legal 

entities. 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект профессиональной 

деятельности  

The object of professional 

activity 

Ғылыми-зерттеу ұйымдары, мемлекеттік басқару және билік ету органдары, 

адвокаттық және нотариалдық кеңселер, сот органдары, прокуратура, құқық қорғау 

органдары, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың құқықтық 

қызметтері. 

Научно-исследовательские организации, государственные органы управления и 

власти, адвокатские и нотариальные конторы, судебные органы, прокуратура, 

правоохранительные органы, юридические службы коммерческих и некоммерческих 

организаций. 

Research organizations, organizations providing legal services, public authorities and 

authorities, law and notary offices, judicial authorities, prosecutor's office, law enforcement 

agencies, legal services of commercial and non-profit organizations. 

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/ Profile of Competences   

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК)/ 

General professional competences 

(GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мӛлшері)/ Результаты 

обучения (единицы ОПК)/ 

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) 

ЖЖҚА - Педагогикалық қызметтегі 

соңғы жетістіктерді практикада  іске 

асыру, ғылыми зерттеулер саласында 

ӛз білімін кеңейту және тереңдету  

 

ОПК
А 

- Способность применять на 

практике новейшие достижения в 

области педагогической деятельности, 

расширять и углублять свои знания в 

области научных исследований 

мировоззрение 

GPCА -  The ability to put the latest 

achievements in the field of pedagogical 

activity into practice, to expand and 

deepen their knowledge in the field of 

scientific research. 

ОН1 - Негізгі дүниетанымдық және әдістемелелік 

мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи 

кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы 

мәселелерді, талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады 

РО1 - Анализировать основные мировоззренческие и 

методологические проблемы, в т.ч. междисциплинарного 

характера, исследуемые в науке на современном этапе ее 

развития и использовать результаты в профессиональной 

деятельности 

RT1 - Analyzes the main world outlook and methodological 

problems, including cross-disciplinary ones, arising in science 

at the present stage of its development as well as uses its results 

in professional activities.  

 

1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык (профессиональный) / 

Foreign Language (Professional)  

2. Ғылым тарихы және философиясы / История и философия науки / 

History and Philosophy of Science 

 

 

ОН2
 - заманауи педагогикалық технологияларды және 

коммуникативті дағдыны игеру білу 

РО2   – владеть современными педагогическими 

технологиями и обладать коммуникативными 

способностями  

RT2 – knows modern pedagogical technologies and possesses 

communication skills 

1. Шетел тілі (кәсіби) / Иностранный язык (профессиональный) / 

Foreign Language (Professional)  

2. Жоғары мектеп педагогикасы / Педагогика высшей школы / Higher 

School Pedagogy  

3. Басқару психологиясы / Психология управления / 

Management psychology 

4. Педагогикалық практика / Педагогическая практика / Teaching 

internship. 

5. Менеджмент/Менеджмент/Management 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные компетенции 

(ПК)/ Professional Competences 

(PC) 

 

Оқыту нәтижелері (ПК мӛлшері)/ Результат 

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)  

 

КҚА- Азаматтық-құқықтық 

қатынастарды реттеу саласында 

ғылыми-зерттеу, оқытушылық және 

консалтингтік қызметті жүзеге асыру 

қабілеті. 

 

ОН3
 - Азаматтық құқық пен заңнаманың даму 

тенденцияларын түсіну, азаматтық сот ісінде азаматтардың 

және заңды тұлғалардың мүдделері бойынша ӛкілдік ету, 

ғылыми-зерттеу, оқытушылық және консалтингтік 

1.Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы: теория, тәжірибе, 

даму тенденциялары/ Гражданское право Республики Казахстан: 

теория, практика, тенденции развития/Сivil law of the Republic of 

Kazakhstan: theory, practice, development trends. 

2. Құрылыстың азаматтық-құқықтық мәселелері./Гражданско-правовые 

проблемы строительства/Civil law problems of construction. 
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ПКА - Способность осуществлять 

научно-исследовательскую, 

преподавательскую и консалтинговую 

деятельность в сфере регулирования 

гражданско-правовых отношений. 

 PCА - The ability to carry out research, 

teaching and consulting activities in the 

field of civil law regulation. 

қызметті жұзеге асыру. 

РО3 - Понимать тенденции развития гражданского права и 

законодательства, представлять интересы граждан и 

юридических лиц в гражданском судопроизводстве, 

осуществлять научно-исследовательскую, 

преподавательскую и консалтинговую деяельность. 

RT3 - To understand trends in the development of civil law and 

legislation, to represent the interests of citizens and legal 

entities in civil proceedings, to carry out research, teaching and 

consulting activities. 

3. Азаматтық сот ісін жүргізудегі дәлелдемелер/ Доказательство 

доказывания в гражданском процессе/Evidence in civil proceedings 

4.Азаматтық сот ӛндірісіндегі сандық технологиялар./Цифровые 

технологии в гражданском судопроизводстве/ Digital technology in civil 

litigation. 

5. Азаматтық істердің жекелеген санаттарын қарау және шешудің 

процессуалдық ерекшеліктері/Процессуальные особенности 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел/ 
Procedural features of consideration and resolution of certain categories of 

civil cases. 

6. Меншік құқығы мен ӛзге заттық құқықтардың теориялық және 

практикалық мәселелері/Теоретические и практические проблемы права 

собственности и иных вещных прав/ Theoretical and practical problems of 

ownership and other real rights. 

7. Азаматтық -құқықтық тәуекелдерді басқару\Гражданско-правовые 

способы управления рисками/ Civil law risk management 

8. Деликтік құқық/Деликтное право/Delicately law 

9. Интеллектуалдық меншік құқығы: теория мен практиканың ӛзекті 

мәселелері/Право интеллектуальной собственности: актуальные 

проблемы теории и практики /Intellectual property right: actual problems 

of theory and practice. 

ОН4
 - Құқықтану саласында ғылыми-зерттеу және 

аналитикалық қызметін жүзеге асыру, білім беру 

ұйымдарында оқыту, құқықтану мәселелері бойынша кеңес 

беру, заңнама нормаларын практикалық жағдайларға 

қолдану, азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау дағдыларын меңгеру. 

РО4 - Владеть навыками осуществления научно-

исследовательской и аналитической деятельности в сфере 

юриспруденции, преподавания в образовательных 

организациях, консультирования по юридическим 

вопросам, применения норм законодательства к 

практическим ситуациям, защите прав и законных 

интересов граждан и организаций. 

RT4 - Possess the skills of research and analytical activities in 

the field of jurisprudence, teaching in educational 

organizations, advising on legal issues, the application of legal 

norms to practical situations, the protection of the rights and 

legitimate interests of citizens and organizations. 

1.Еуразиялық еңбек құқығы./Евразийское трудовое право/Eurasian 

Labor Law. 

2. Қазақстан Республикасының еңбек құқығында жауаптылық 

мәселелері/Проблемы ответственности в трудовом праве Республики 

Казахстан/Problems of responsibility in the labor law of the Republic of 

Kazakhstan. 

3. Корпоративтік құқықтық қатынастар теориясының мәселелері/ 

Проблемы  теории корпоративных правоотношений/Problems of the 

theory of corporate relations. 

4. Экономикалық дауларды соттық қарастыру мәселелері./Проблемы 

судебного рассмотрения экономических споров/Court settlement of 

economic disputes. 

5. Субъективті құқықтарды қорғау талаптары/Исковая форма защиты 

субъективного права/Claim form of protection of subjective rights  

6 Азаматтық процесстегі соттық қалау/Судебное усмотрение в 

гражданском процессе/Judicial discretion in civil proceedings 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / 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  

Course name 

Цикл, 

компонент           

Цикл, 

компонент 

Cycle, 

component  
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1 семестр /1 семестр / Semester 1 

EDUC 51001 

Магистерлік 

дайындықтың әдістемесі 

Методология 

магистерской подготовки 

Methodology The Master 

Training 

ShT 5203 

IYa 5203 

FL 5203 

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Foreign language (professional) 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Ағылшын 

Англий-

ский  

English 

4  37  83 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚА  

ОПК
А 

GPCА  

 

Шетел тілдері 

кафедрасы Кафедра 

иностран-ных языков 

Foreign Languages 

Department 

GTF 5204 

IFN 5204 

HPS 5204 

Ғылым  тарихы  және 

философиясы 

История и философия науки 

History and Philosophy of Science 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/ 

Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4 15 23  82 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚА  

ОПК
А 

GPCА  

 

Философия  Философии 

Philosophy 

 Модульдің біреуін таңдау / Выбрать один модуль  / Choose one module  

LAWS 52002 
Мемлекет, Еңбек, бизнес: 

ӛзара әрекеттестіктің 

құқықтық аспектілері 

Государство, труд, 

бизнес: правовые аспекты 

взаимодействия 

State, Labor, Business: 

Legal Aspects of 

Interaction 

EEK5205 

ETP5205 

ELL5205 

Еуразиялық еңбек құқығы. 

Евразийское трудовое право. 

Eurasian Labor Law. 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/ 

Казахский 

Орыс 

/ Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

EEOZhEMP 

5206 

PTMUEES 

5206 

TPLTEEU 

Қазақстан Республикасының 

еңбек құқығында жауаптылық 

мәселелері 

Проблемы ответственности в 

трудовом праве Республики 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/ 

Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

http://yur.enu.kz/subpage/kafedra-grazhdanskogo-i-ekologicheskogo-prava-yur
http://yur.enu.kz/subpage/kafedra-grazhdanskogo-i-ekologicheskogo-prava-yur
http://yur.enu.kz/subpage/kafedra-grazhdanskogo-i-ekologicheskogo-prava-yur
http://yur.enu.kz/subpage/kafedra-grazhdanskogo-i-ekologicheskogo-prava-yur
http://yur.enu.kz/subpage/kafedra-grazhdanskogo-i-ekologicheskogo-prava-yur
http://yur.enu.kz/subpage/kafedra-grazhdanskogo-i-ekologicheskogo-prava-yur
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5206 Казахстан 

Problems of responsibility in the 

labor law of the Republic of 

Kazakhstan. 

Russian экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

EKS 5207 

MST 5207 

ILS 5207 

Корпоративтік құқықтық 

қатынас теориясының 

мәселелері 

Проблемы  теории 

корпоративных правоотношений 

Problems of the theory of 

corporate relations 

 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

LAWS 52003 
Инновациялық 

экономикадағы 

ақпараттық қатынастар 

Информационные 

правоотношения в 

инновационной 

экономике 

Information relations in the 

innovation economy 

 

ZASOST5208 

STSGS 5208 

DTMCL 5208

  

 

Азаматтық сот ӛндірісіндегі 

сандық технологиялар. 

Цифровые технологии в 

гражданском судопроизводстве. 

Digital technology in civil 

litigation. 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105  КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

KAKM5209 

GPPS5209 

CPC5209 

Құрылыстың азаматтық-

құқықтық мәселелері. 

Гражданско-правовые проблемы 

строительства. 

Civil law problems of 

construction. 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105  КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

EAEO EEKKR 

5210 

PRED EAEO 

S5210 

LREA EAEUC 

5210 

ЕАЭО елдеріндегі 

экономикалық қызметті 

құқықтық реттеу. 

Правовое регулирование 

экономической деятельности в 

странах ЕАЭС. 

Legal regulation of economic 

activity in the EAEU countries. 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105  КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

EDUC 51001 

Магистерлік дайындықтың 

әдістемесі 

Методология магистерской 

подготовки 

Methodology The Master 

Training 

MGZJ 7201 

NIRM 7201 

NIRM 7201 

 

Тағылымдамадан ӛту мен 

магистрлік диссертацияны 
орындауды қамтитын 

магистранттың ғылыми-зерттеу 
жұмысы (МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая прохождение 
стажировки и выполнение 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7     Есеп 

Отчет   

Report 

 Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 
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Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

магистерской диссертации (НИРМ) 
Master's research work, including 

internship and master's thesis (NIRM) 

Law 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

EDUC 51001 

Магистерлік дайындықтың 

әдістемесі 

Методология магистерской 

подготовки 

Methodology The Master 

Training 

ZhMP 5201 

PVSh 5201 

HSP 5201 

Жоғары мектеп педагогикасы 

Педагогика высшей школы 

Higher School Pedagogy 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4 15 22  83 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚА  

ОПК
А 

GPCА  

 

Әлеуметтік педагогика 

және ӛзін-ӛзі тану 

Социаль-ной 

педагогики и само-

познания 

Social  pedagogy and 

self-cognition 
BP 5202 

PU 5202 

MP 5202 

Басқару психологиясы 

Психология управления 

Management psychology 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4 15 23  82 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖЖҚА  

ОПК
А 

GPCА  

 

LAWS 53003 

Қазақстан 

Республикасының қазіргі 

азаматтық құқығы: теория, 

тәжірибе, даму 

тенденциялары. 

Современное гражданское 

право Республики 

Казахстан: теория, 

практика, тенденции 

развития. 

Modern civil law of the 

Republic of Kazakhstan: 

theory, practice, 

development trends. 

KRKAKTTDT 

5301 

SGPRKTPTR 

5301 

MCLRKTPDT 

5301 

Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы: теория, 

тәжірибе, даму тенденциялары. 

Гражданское право Республики 

Казахстан: теория, практика, 

тенденции развития. 

Сivil law of the Republic of 

Kazakhstan: theory, practice, 

development trends. 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

 Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one  

LAWS 53004 

Сот істеріндегі азаматтық 

істерді қараудың 

практикалық мәселелері 

Практические вопросы 

рассмотрения гражданских 

дел в суде 

Practical issues of 

consideration of civil cases 

in court 

IEZhEZMP 

5302 

PMTZUIE 

5302 

MLLIIE 5302 

 

Азаматтық процестегі 

дәлелдемелер мен дәлелдеу 

Доказательство и доказывания в 

гражданском процессе 

Evidence and evidence in civil 

proceedings 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

MKOZKTTA 

5303 

TPAPSIBP 

5303 

TOPSROOR 

5303 

 

Азаматтық істердің жекелеген 

санаттарын қарау және шешудің 

процессуалдық ерекшеліктері 

Процессуальные особенности 

рассмотрения и разрешения 

отдельных категорий 

гражданских дел 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 
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Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

Procedural features of 

consideration and resolution of 

certain categories of civil cases 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

 Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one  

LAWS 53205 
Азаматтық құқықтың 

ӛзекті мәселелері 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

Actual problems of civil 

law 

ZhMKROM 

5304 

APPRNI 5304 

APLRRP 5304 

Меншік құқығы мен ӛзге заттық 

құқықтардың теориялық және 

практикалық мәселелері. 

Теоретические и практические 

проблемы права собственности 

и иных вещных прав. 

Theoretical and practical problems 

of the right of ownership and other 

real rights. 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского 

и экологического права 

Department of the civil 

and ecological law 

 

MKOM 5305 

APOP 5305 

APLL 5305 

Азаматтық -құқықтық 

тәуекелдерді басқару 

Гражданско-правовые способы 

управления рисками 

Civil law risk management 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского 

и экологического права 

Department of the civil 

and ecological law 

EDUC 51001 

Магистерлік 

дайындықтың әдістемесі 

Методология 

магистерской подготовки 

Methodology The Master 

Training 

MGZJ 7202 

NIRM 7202 

NIRM 7202 

 

Тағылымдамадан ӛту мен 

магистрлік диссертацияны 

орындауды қамтитын 

магистранттың ғылыми-зерттеу 
жұмысы (МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая прохождение 
стажировки и выполнение 

магистерской диссертации (НИРМ) 

Master's research work, including 
internship and master's thesis (NIRM) 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 7 

    Есеп 

Отчет   

Report 

 Азаматтық және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского 

и экологического права 

Department of the civil 

and ecological law 

 

1 курсқа барлық кредит  

 Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year 

 

60 240 178  962    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 
LAWS 53006 

Қазақстан 

Республикасының қазіргі 

азаматтық процессуалдық 

құқығы: теория, тәжірибе, 

даму тенденциялары. 

Современное гражданское 

процессуальное право 

Республики Казахстан: 

теория, практика, 

тенденции развития. 

Modern civil procedural law 

of the Republic of 

KRKAPKTTD

T5306 

SGPPRKTPTR 

5306 

MCPLRKTPD

T 5306 

Қазақстан Республикасының 

азаматтық процессуалдық 

құқығы: теория, тәжірибе, даму 

тен6енциялары. 

Гражданское процессуальное 

право Республики Казахстан: 

теория, практика, тенденции 

развития. 

Сivil procedural law of the 

Republic of Kazakhstan: theory, 

practice, development trends. 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 
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Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

Kazakhstan: theory, practice, 

development trends. 

 Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one-1  

LAWS 53007 
Экономикалық дауларды 

соттық қарастыру 

мәселелері. 

Проблемы судебного 

рассмотрения 

экономических споров. 

Court settlement of 

economic disputes. 

EDSKM 5307 

PSRES 5307 

CSED 5307 

Экономикалық дауларды соттық 

қарастыру мәселелері. 

Проблемы судебного 

рассмотрения экономических 

споров. 

Court settlement of economic 

disputes. 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

LAWS 53008 
Менеджмент 

Менеджмент 

management 

M5308 

M5308 

M5308 

Менеджмент 

Менеджмент 

Management 
КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

  Менеджмент 

кафедрасы 

 Кафедра менеджмент 

 Department of 

management 

 Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one-2  

LAWS 53009 
Азаматтық процесстің 

түрі ретінде талап қою 

Исковое производство 

как вид гражданского 

процесса 

Lawsuit as a type of civil 

procedure 

SKKT5309 

IFZSP5309 

CFPSR5309 

Субъективті құқықтарды қорғау 

талаптары 

Исковая форма защиты 

субъективного права 

Claim form of protection of 

subjective rights 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

ASIK5310 

SUGP5310 

JDCP5310 

Азаматтық процесстегі соттық 

қалау 

Судебное усмотрение в 

гражданском процессе 

Judicial discretion in civil 

proceedings 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

 Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one-3  

LAWS 53210 
Азаматтық құқықтың 

ӛзекті мәселелері 

Актуальные проблемы 

гражданского права 

Actual problems of civil 

law 

IMKTPOM 

5311 

PISAPTP 

5311 

IPRAPPTP 

5311 

Интеллектуалдық меншік 

құқығы: теория мен 

практиканың ӛзекті мәселелері.  

Право интеллектуальной 

собственности: актуальные 

проблемы теории и практики.                                                                                                                                                                                    

Intellectual property right: actual 

problems of theory and practice. 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

ShKKTPOM Деликтік құқық КП ТК Қазақ/Орыс 6 30 30  120 Емтихан  Азаматтық, еңбек және 
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Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

5312 

DPAPTP 5312 

CRAPTP 5312 

 

Деликтное право 

Delicately law 

ПД КВ 

PD EC 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

Экзамен 

Exam 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

INEX 51002 

Практика 

Практика  

Teaching internship 

PP5213 

РР5213 

TI 5213 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching internship БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4     Есеп 

Отчет   

Report 

 Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

EDUC 51001 

Магистерлік 

дайындықтың әдістемесі 

Методология 

магистерской подготовки 

Methodology The Master 

Training 

MGZJ 7203 

NIRM 7203 

NIRM 7203 

 

Тағылымдамадан ӛту мен 
магистрлік диссертацияны 

орындауды қамтитын 

магистранттың ғылыми-зерттеу 
жұмысы (МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая прохождение 
стажировки и выполнение 

магистерской диссертации (НИРМ) 

Master's research work, including 
internship and master's thesis (NIRM) 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

4     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 

INEX 51002 

Практика 

Практика  

Teaching internship 

ZP 5314 

IP5314 

RP5314 

Зерттеу практикасы 

Исследовательская практика 

Research practice 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қазақ/ 

Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

12     Есеп 

Отчет   

Report 

 Азаматтық, еңбек және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and Environmental 

Law 

EDUC 51001 

Магистерлік 

дайындықтың әдістемесі 

Методология 

магистерской подготовки 

Methodology The Master 

Training 

MGZJ 7204 

NIRM 7204 

NIRM 7204 

 

Тағылымдамадан ӛту мен 

магистрлік диссертацияны 

орындауды қамтитын 

магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы (МҒЗЖ) 

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включая 

прохождение стажировки и 

выполнение магистерской 

диссертации (НИРМ) 

Master's research work, including 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6     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 and master's thesis 

(NIRM) 

MFA 420 

Қорытынды аттестаттау 

модулі 

Модуль итоговая 

аттестация  

Module of final assessment 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 

Оформление и защита магистерской диссертации 

Accomplishment and defense of Master’s degree 

thesis 

 

ҚА 

ИА 

FA 

 

12 

  

  МДР 

қорғау 

Защита 

МД 

Defense of 

degree 

work 

  

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 2 курс   

Total credits for 2rd year 

 

60 120 60  450   

 

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 

120 360 238  1412  
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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 

Summary table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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1 3 2 3 23 7    30 90 5 1   

2 4 3 2 23 7    30 90 5 1   

2 
3 6 2 3 22 4  4  30 90 4 2   

4 3    6 12  12 30 90 1 2   

Барлығы 

Всего  

 Total: 

16 7 8 68 24 12 4 12 120 3600 15 6 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ Organization of educational 

process 

 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Магистратураға түсетін университеттің түлектері білім 

беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді тест тапсырады, олар шет тілінен тестін, білім беру 

бағдарламаларының кәсіби тестін, оқуға дайындықты анықтауға арналған тесттен тұрады. Магистратураға 

ағылшын тілінде білім алушылар білім беру бағдарламаларының топтары үшін кешенді ағылышын тілінде тест 

тапсырады және қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау бойынша) тестілеуден 

ӛтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға 

түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын 

магистратураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования: Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру сдают комплексное 

тестирование по группам образовательных программ, состоящее из теста по иностранному языку, теста по 

профилю группы образовательных программ, теста на определение готовности к обучению. Лица, 

поступающие в магистратуру с английском языком обучения, сдают комлпексное тестирование, состоящее из 

теста по профилю группы образовательных программ на английском языке и  теста на определение готовности 

к обучению на казахском или русском языках (по выбору). Прием в магистратуру осуществляется на 

конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов лиц,  освоивших образовательные программы 

высшего образования. Прием иностранных граждан в магистратуру осуществляется на платной основе.  

Specific admission requirements: University graduates enrolled on a master’s program take a comprehensive test for 

groups of education programs, consisting of a test in a foreign language, a test for the major of a group of education 

programs, a test for determining readiness for learning. Persons entering a master’s program with the English language 

of instruction, shall take a comprehensive test, consisting of a test on the major of a group of education programs in 

English and a test to determine readiness for learning in Kazakh or Russian (optional). Admission to a master’s program 

is carried out on a competitive basis based on the results of entrance examinations of persons who have a bachelor 

degree on education programs of higher education. Admission of foreign citizens to a master’s program is carried out on 

a fee basis. 

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Алдыңғы білімді тану шарты Л. Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетіне оқуға қабылдаудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес жүзеге 

асырылады. Бейресми оқудың нәтижелерін растайтын құжат оқуды аяқтағаны туралы сертификат немесе оқуды 

аяқтағаны туралы куәлік болып табылады. 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов неформального обучения: 

Условие для признания предшествующего образования осуществляется в соответствии с действующими 

Правилами приема на обучение в Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. Документом, 

подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении обучения или 

свидетельство о завершении обучения.  

Specific arrangements for recognition of prior learning: The condition for the recognition of previous education is 

carried out in accordance with the current Rules for admission to study at the L.N. Gumilyov Eurasian National 

University. The document confirming the results of non-formal education is a diploma of completion or a certificate of 

completion.  

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

түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, кем дегенде 120 академиялық 

кредитті игерген тұлғаларға «Азаматтық құқық және азаматтық процесс» білім беру бағдарламасы бойынша 

«заң ғылымдарының магистрі» дәрежесі және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом 

қосымшасымен (транскрипт) беріледі.  

Требования и правила присвоения степени: Лицам, освоившим не менее 120 академических кредитов за весь 

период обучения, включая все виды учебной и научной деятельности магистранта, и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию, присуждается степень «магистр юридических наук» по образовательной программе 

«Гражданское право и гражданский процесс» и выдается диплом о послевузовском образовании с приложением 

(транскрипт). 

Qualification requirements and regulations: Persons who have mastered at least 120 academic credits for the entire 

period of study, including all types of educational and scientific activities of a graduate student, and successfully passed 

the final certification, are awarded the degree of "Master of Laws" in the educational program "Civil Law and Civil 

Procedure" and a diploma of postgraduate education with the application (transcript). 

4. Түлектердің кәсіби бейіні: Құқық магистрі дәрежесі бар түлектер ұйымдастырушылық- басқару, жобалау, 

ғылыми-зерттеу, оқыту және басқа да қызмет түрлерімен айналысу құқығына ие; сот және басқа да құқық 

қорғау органдарында ӛкілдік ету; азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау туралы кеңес беру; 

құқықтық құжаттар құрастыру дағдылары. 

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень «магистр юридических наук», 

имеют квалификацию для работы в сфере организационно-управленческой, проектной,  научно-

исследовательской, педагогической и иных видов деятельности; осуществлять представительство в суде и иных 

правоохранительных органах; консультирование по вопросам защиты прав граждан и юридических лиц; 

владение навыками подготовки юридических документов. 
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Occupational profile/s of graduates: Graduates with a Master of Law degree are qualified to work in the field of 

organizational, managerial, design, research, teaching and other activities; to represent in court and other law 

enforcement agencies; advising on the protection of the rights of citizens and legal entities; legal writing skills. 

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 realization of EP innovation technologies and interactive 

methods of teaching are widely used in academic classes. 

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). 

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 

 


