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ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED 

Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңес 

Академический совет по разработке и экспертизе образовательных программ   

Academic Council for the development and evaluation of education programs  

    Нурмагамбетов А.М. 
(Аты-жӛні/ФИО/Name) 

___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 

Жусипова Б.А._ 
 (Аты-жӛні/ФИО/Name)

 

___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 

    Нурмухаметов Н.Н. 
(Аты-жӛні/ФИО/Name) 

___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 

Алимбетова А.У 
(Аты-жӛні/ФИО/Name)

 

___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 

   Жаркенова С.Б. 
(Аты-жӛні/ФИО/Name) 

___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 

_________________ 
(Аты-жӛні/ФИО/Name)

 

___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 

Жұмыс беруші/ Работодатель/ Еmployer:  

 

Айкешева А.М. 
(Аты-жӛні/ФИО/Name)

 

Нұр-сұлтан қалалық Нотариаттық палатасының 

басқарма тӛрағасы 

Председатель Правления Нотариальной палаты 

города Нур-Султан 

Chairman Of the Board of the Notary chamber of Nur-

Sultan 

___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 

 Бимбетов А.Б. 
(Аты-жӛні/ФИО/Name)

 

Жеке адвокат 

частный адвокат 

private lawyer 

___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 

Білім алушы/ Обучающийся/ Student:   
 

Марленқызы А.  
(Аты-жӛні/ФИО/Name)

 

2-курс, юр-25 ___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 

 

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНА / CONSIDERED   

Білім беру бағдарламаларын дайындау және сараптау бойынша академиялық кеңестің отырысында 

На заседании Академического совета по разработке и экспертизе ОП   

At a meeting of the Academic Council for the development and evaluation of EPs 

Күні / дата / date     _________ 20___    хаттама / протокол / Record № ___ 

Тӛраға/Председатель/Chairperson      Палымбетов Ш.Б. 
 (Аты-жӛні/ФИО/Name)

 

___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНА / AGREED  

 Факультет деканы / Декан факультета / Dean of Faculty     Ибрагимов Ж.И. 
 (Аты-жӛні/ФИО/Name)

 

___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНА / RECOMMENDED 

Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында / на заседании УМС / by the Academic and Methodological Council 

Күні / дата /  date     _________ 20___    хаттама / протокол / Record № ___ 

Оқу ісі жӛніндегі проректор / Проректор по УР / Vice Rector for Academic Affairs  

Онгарбаев Е.А ___________ 
(подпись/қолы/signature)

 

_________ 
(дата/күні/date)

 



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

Білім беру бағдарламасының паспорты 

/ Паспорт образовательной программы / The Passport of Education Program 

 

 

Қолдану саласы / 

Область применения  /  

Application area 

Білім беру бағдарламасы заңгерлерді, ұйымдардың штаттық заңгерлерін, 

судьяларды, прокуратура қызметкерлерін, адвокаттарды, нотариустарды, 

сот орындаушыларды, ӛзге де құқық саласындағы кәсіби мамандарды  

Интернет жел Интернет желісінде жұмыс атқару үшін даярлауға 

бағыттлаған. 

Образовательная программа предназначена для подготовки юристов, 

судей, работников прокуратуры, адвокатов, нотариусов, судебных 

исполнителей в области права для работы в сети Интернета. 

The educational program is designed to train lawyers, prosecutors, full-time 

lawyers of organizations, judges, lawyers, notaries, bailiffs, other professional 

professionals in the field of law for working on the Internet. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы / Код и 

наименование образовательной 

программы  / The code and name 

of education program 

6В04201 -  ҚҰҚЫҚ - (Желілік заңгер) 

6В04201 –  ПРАВО  - (Сетевой юрист)   

6В04201 -LAW - (Network Lawyer) 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы / Нормативно-

правовое обеспечение  / The 

regulatory and legal support 

Қазақстан Республикасының 27.07.2007 ж. «Білім беру туралы» Заңы; ЖББ 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (23.08.2012, № 1080); ЖОО ҮОЖ 

(16.08.2013 ж.); Ұлттық біліктілік шеңбері, Білім және ғылым 

министрлігінің нормативтік-әдістемелік құжаттары. 

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

высшего образования РК (23.08.2012, № 1080); ТУП от 16.08.2013 г.; 

Национальные рамки квалификаций, нормативные методические 

документы МОН РК. 

Law of the Republic of Kazakhstan "On Education" of 27.07.2007.; State 

Standard of Higher Education of the Republic of Kazakhstan (23.08.2012, № 

1080); Model educational plans (16.08.2013 ж.); National Qualifications 

Framework, normative methodological documents of the Ministry of Education 

and Science. 

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: 

Болашақ заңгерлердің интернет желісінде жұмыс атқару үшін еңбек 

нарығында жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастыруды белгілейді Предназначена для 

формирования профессиональных компетенций у будущих юристов в 

области права и законодательства в соответствии с требованиями рынка 

труда и работодателей для работы в сети интернета. 

It is designed to form professional competencies for future lawyers in the field of 

law and legislation in accordance with the requirements of the labor market and 

employers for working on the Internet. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы / Концепция 

образовательной программы  / 

The concept of education program 

Білім беруде құзыреттілік тәсілді іске асыруға, болашақ желілік 

заңгерлердің кәсіби және әлеуметтік құзіреттіліктерін дамытуға 

бағытталған, мазмұнының тәжірибелік бағыттылығымен күшейтілген. 

Ориентирована на реализацию компетентностного подхода в обучении, 

направлена на развитие и становление профессиональных и социальных 

компетенций у будущих сетевых юристов, усилена практической 

направленностью содержания. 

It is focused on the implementation of the competence approach in training, is 

aimed at the development and development of professional and social 

competencies of future Network lawyers, is strengthened by the practical focus 

of the content. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Квалификационная характеристика выпускника  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: Құқық бакалавры 
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Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

Бакалавр  права 

Bachelor of law  

Маманның лауазымдарының 

тізімі / Перечень должностей 

специалиста / List of a specialist’s 

positions 

Құқық бакалавры кәсіби қызметінің саласы мынаны қамтиды: 

- Интернет желісінде жұмыс атқару үшін заңгер (юрисконсульт, адвокат, 

интеллектуалдық меншік мәселелері бойынша аналитик, нотариус, 

медиатор, патентовед, жеке/мемлекеттік сот орындаушы, заңгердің 

кӛмекшісі). 

- Интернет желісінде жұмыс атқару үшін судья (судья, арбитр); 

- Интернет желісінде жұмыс атқару үшін мемлекеттік органдарда заңгер. 

Область профессиональной деятельности бакалавра права включает: 

- юрист для работы в сети Интернета (юрисконсульт, адвокат, аналитик по 

вопросам интеллектуальной собственности, нотариус, медиатор, 

патентовед, частный/государственный судебный исполнитель, помощник 

юриста). 

- судья для работы в сети Интернета (судья, арбитр); 

- юрист в государственных органах для работы в сети Интернета. 

The field of professional activity of bachelor of law includes: 

- lawyer for working on the Internet (legal adviser, lawyer, intellectual property 

analyst, notary, mediator, patent attorney, private/public bailiff, assistant 

lawyer); 

- the judge for working on the Internet (judge, arbitrator); 

- lawyer in state public authority for working on the Internet. 

Кәсіби қызмет саласы / Область 

профессиональной деятельности 

/ The area of professional activity 

- Интернет желісіндегі заңгерлік кеңестер;  

- Интернет желісіндегі авторлық және патенттік құқық бойынша кеңестер;  

- Интернет желісіндегі құқықтық құжаттарды ресімдеу;  

- Интернет желісіндегі сот және ӛзге де құқық қорғау органдарында 

клиенттердің мүдделері бойынша ӛкілдік ету;  

- Интернет желісіндегі азаматтық, қылмыстық және әкімшілік сот ісін 

жүргізу;  

- Интернет желісіндегі адвокаттық қызмет;  

- Интернет желісіндегі нотариаттық қызмет;  

- Интернет желісіндегі кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру. 

- Юридические консультации в сети Интернет; 

- авторское и патентное право в сети Интернет;  

- составление юридических документов в сети Интернет;  

- представление интересов клиентов в судебных и иных 

правоохранительных органах в сети Интернет;  

- ведение гражданского, уголовного, административного судопроизводства 

в сети Интернет; 

- адвокатская деятельность в сети Интернет;  

- нотариальная деятельность в сети Интернет;  

- осуществление предпринимательской деятельности в сети Интернет. 

- Lawyer consulting on the Internet; 

- copyright and patent law on the Internet; 

- drawing up of legal documents on the Internet; 

- representation of clients' interests in judicial and other law enforcement bodies 
on the Internet; 

- conducting civil, criminal, administrative legal proceedings on the Internet; 

- advocacy on the Internet; 

- notarial activity on the Internet; 

- implementation of business activities on the Internet. 

Кәсіби қызмет объектісі / Объект  

профессиональной деятельности 

/ The object of professional activity 

Интернет желісіндегі коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар, 

сот, құқық қорғау органдары, прокуратура, мемлекеттік органдар, жеке 

(бастамалық) кәсіпкерлік қызмет. 

Коммерческие и некоммерческие организации, судебные, 

правоохранительные органы, прокуратура, государственные органы, 

собственная (инициативная) предпринимательская деятельность в сети 

Интернет. 

Commercial and non-commercial organizations, judicial, law enforcement 

agencies, prosecutors, state bodies, own (initiative) entrepreneurial activity on 

the Internet. 
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Кәсіби қызмет функциялары / 

Функции  профессиональной 

деятельности / Functions of 

professional activity 

1. Интернет желістегі құқық шығармашылық қызметі: ресми функциялар 

шеңберінде шешімдерді негіздеу және қабылдау, сондай-ақ құқықтық 

нормаларды іске асыруға байланысты іс-шаралар, құқықтық құжаттарды 

ресімдеу; 

2. Интернет желістегі құқық қорғау қызметі: заңдылықты, тәртіп сақтауды, 

жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

қоғамдық тәртіпті қорғау; құқық бұзушылықтардың алдын алу, жолын 

кесу, оларлды анықтау және тергеу; жеке, мемлекеттік және ӛзге де меншік 

нысандарын қорғау; 

3. Интернет желістегі сараптамалық-кеңес беру қызметі: заңгерлік кеңес 

беру, құжаттардың құқықтық сараптамасын жүзеге асыру. 

1. Нормотворческая деятельность: разработка нормативных правовых 

актов и  подготовка к их реализации в сети Интернет; 

2. Правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах 

должностных функций решений, а также совершение действий, связанных 

с реализацией правовых норм, составление юридических документов в 

сети Интернет; 

Правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного 

порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; защита частной, государственной и иной 

форм собственностив сети Интенрнет; 

3. Экспертно-консультационная деятельность: консультирование по 

вопросам права, осуществление правовой экспертизы документов в сети 

Интернет. 

1. Norm-setting activity: development of normative legal acts and preparation 

for their implementation on the Internet; 

2. Enforcement activities: justification and adoption of decisions within the 

limits of official functions, as well as actions related to the implementation of 

legal norms, drafting legal documents on the Internet; 

3. Law enforcement: ensuring the rule of law, security of the individual, society 

and the state; protection of public order; prevention, suppression, detection, 

disclosure and investigation of offenses; protection of private, state and other 

forms of ownership; 

Expert advisory activity: legal advice, legal expertise of documents on the 

Internet. 

Education Program 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map /Profile of Competences 

 

Әмбебап құзыреттілік(ӘҚ)/ 

Универсальные компетенции (УК) /  

Universalcompetences (UC) 

Оқыту нәтижелері (УК мӛлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын  

(құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы / 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 

(единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training  

(units of competences) 

ӘҚА –  Коммуникациялық құралдар мен 

технологиялардың заманауи қолдану 

мүмкіндігі 

УКА – Способность использовать 

современные  коммуникационные средства 

и технологии  

UCА – To use modern communication tools 

and technologies 

ОН1 – жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-

қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде 

ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет 

тілдерінде байланыс жасау. 

ОН2 – ақпараттарды іздеу, сақтау, ӛңдеу, қорғау 

және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі 

ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды қолдану және тіршіліктің 

әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана 

білу. 

 

РО1 – вступать в коммуникацию  в устной и 

письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного, межкультурного и 

профессионального общения; 

РО2 - использовать цифровую технологию, 

различные виды информационно-

коммуникационных технологий по поиску, 

хранению, обработке, защите и распространению 

информации и применять  предпринимательские 

знания в различных сферах жизнедеятельности. 

 

RT1– to get into communication in oral and written 

forms in Kazakh, Russian and foreign languages in 

order to solve problems of interpersonal, intercultural, 

and professional interactions; 

RT2 – to use digital technologies, various types of 

information and communication technologies for 

search, storage, processing, protection, and 

dissemination of information, as well as to apply 

economic knowledge in various spheres of activity 

1. Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign language 

2. Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык / Kazakh (Russian) 

language 

3. Ӛнеркәсіп бойынша цифрлық технология / Цифровые технологии по 

отраслям применения / Digital technologies by branches of application 

4. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар / Информационно-

коммуникационные технологии / Information and communication 

technology  

5. Кәсіпкерлік және бизнес / Предпринимательство и бизнес / 

Entrepreneurship and business  

6. Академиялық риторика/Академическая риторика/ Akademic rhetoric 
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ӘҚВ  – Біртұтас ғылыми жүйелік 

кӛзқарасқа негізделген әртүрлі 

жағдайларды бағалау қабілеті 

УКВ  – способность оценивать различные 

ситуации на основе целостного системного 

научного мировоззрения 

UCВ  – ability to assess various situations 

based on a holistic systemic scientific 

worldview 

ОН3 – әлемдік кӛзқарасты қалыптастыруда 

философиялық білімді қолдана білу, сонымен 

бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи 

дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын 

талдай білу мүмкіндігі. 

РО3 –применять философские знания для 

формирования мировоззренческой позиции, 

анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

RT3 – to apply philosophical knowledge for the 

formation of world view, to analyze the main stages 

and patterns of the historical development of society 

in order to increase civic engagement. 

1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы / Современная история Казахстана / 

Мodern history of Kazakhstan  

2. Рухани жаңғыру / Рухани жангыру / Rukhani Zhangyru 

3. Философия / Философия  / Philosophy  

4. Әлеуметтік және саяси білім модулі / Модуль социально-политических 

знаний / Social and Political Knowledge Module 

ӘҚС – әлеуметтік ортада адамды 

қалыптастыру және анықтау қабілеті, 

салауатты ӛмір салтын ұстану 

УКС – способность формировать и 

определять личность в социальной среде  и 

ориентироваться на здоровый образ жизни 

UCС  – ability to form and define a person in a 

social environment and focus on a healthy 

lifestyle 

ОН4 – дене шынықтырудың әдістерімен және 

құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін 

меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.  

ОН5-  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-

құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық 

нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.  

 

РО4 - обеспечить полноценную социальную и 

профессиональную деятельность методами и 

средствами физической культуры, владеть 

культурой безопасности, обладать экологическим 

сознанием; 

 

РО5- - обладать достаточным уровнем 

правосознания, исполнять профессиональные 

обязанности и принципы культуры поведения и 

этические нормы общения.    

 

RT4– to provide a full-fledged social and professional 

activities by tools of physical culture, to master a 

safety culture, to promote an environmental awareness 

RT5 –to have a sufficient level of legal awareness, to 

execute faithfully professional duties, and to follow 

principles of positive behavior and ethical norms of 

communication 

1. Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Training 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет / Антикоррупционная 

культура / Anti-corruption culture 

3. Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі / Основы экологии и 

безопасности жизнедеятельности / Fundamentals of ecology and life 

safety 
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Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) /  

General Professional Competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК млшері)/ Результаты 

обучения (единицы ОПК) / 

Result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мӛлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 

(единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training 

(units of competences) 

ЖКҚА Интернет желісі арқылы құқықтық 

актілерді түсіну және оларды кәсіби 

қызметте қолдану қабілеті; заңды фактілер 

мен оқиғаларды дұрыс анықтау. 

ОПКА
 
Способность понимать в том числе 

через сети Интернет правовые акты и 

применять их в профессиональной 

деятельности; грамотно квалифицировать 

юридические факты и обстоятельства. 

GPCА The ability to understand legal acts and 

apply them in their professional activities; 

correctly qualify legal facts and circumstances. 

ОН7 Мемлекет пен құқықты анықтайтын құқықтық 

түсініктер мен анықтамаларды пайдалану; құқық 

пен заңнама жүйесін түсіну; негізгі заң ретінде ҚР 

Конституциясының маңызын түсіну; әкімшілік, 

халықаралық жеке құқық саласындағы нормаларды 

қолдану; халықаралық құқықтық актілерді талдау. 

РО7  Применять юридические понятия, дефиниции, 

определяющие государство и право; понимать 

систему права и законодательства; понимать 

значение Конституции РК как основного закона; 

применять нормы административного, 

международного частного права; анализировать  

международные правовые акты.  

RT7 Apply legal concepts, definitions defining state 

and law; understand the system of law and legislation; 

understand the meaning of the Constitution of the 

Republic of Kazakhstan as a fundamental law; apply 

the rules of administrative, private international law; 

analyze international legal acts. 

1.Мемлекет және құқық теориясы /Теория государства и права /Theory of 

state and  law 

2.Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы / Конституционное 

право Республики Казахстан /Constitutional law of the Republic of 

Kazakhstan 

3.Әкімшілік құқық / Административное право /  

Administrative Law 

4. Цифрлық Қазақстанның құқықтық қамтамасыз етілуі /Правовое 

обеспечение Цифрового Казахстана/Legal support of Digital Kazakhstan 

 5.Мамандыққа кіріспе /Введение специальности/ Introduction of specialty 

6.Қазақстан Республикасының азаматтық 

құқығы / Гражданское право Республики Казахстан/ Civil Law of the RK 

7. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы (Ерекше 

бӛлім)/Гражданское право Республики Казахстан (Особенная часть)/Civil 

Law of the Republic of Kazakhstan (Special part) 

8. Халықаралық жария құқығы/Международное публичное право/Public 

international law 

9. Мемлекеттік активтердің құқықтық режимі/ Правовой режим 

государственных активов/ Legal regime of state assets 

10.Кәсіпкерлік қызметті ақпараттық қамтамасыз ету/Информационное 

обеспечение предпринимательской деятельности/Information support for 

business activities 

ЖКҚВ Ұлттық құқық жүйесінің түрлі 

салаларының нормалары мен ақпараттық 

технологияларды қолданумен байланысты 

қатынастарды реттейтін әртүрлі салалық 

құқықтық нормалар мен институттарын 

қолдану қабілеті. 

ОПКВ Способность применять различные 

отраслевые правовые нормы и институты, 

регулирующие отношения, связанные с 

применением информационных технологий 

и норм различных отраслей национальной 

правовой системы. 

 

ОН8 Азаматтық-құқықтық ұғымдарды, 

анықтамаларды қолдану; азаматтық құқық пен 

заңнама жүйелерін түсіну; заңи кеңес беру; 

құқықтық құжаттарды дайындау және талдау. 

РО8  Применять гражданско-правовые понятия, 

определения; понимать систему гражданского 

права и законодательства; предоставлять 

юридические консультации; составлять и 

анализировать юридические документы.   

RT8 Apply civil concepts, definitions; understand the 

system of civil law and legislation; provide legal 

advice; compile and analyze legal documents. 

 

1 Ақпараттық құқық/ Информационное право /Information law   

2. Сандық құқық/Цифровое право/Digital law  

Веб-құқық/Веб-право/Web Law 

3. ҚР электронды мемлекеттік сатып алудың құқықтық негіздері /Правовые 

основы электронных государственных закупок РК 

/Legal basis for electronic public procurement of the Republic of Kazakhstan 

4 Отбасылық және неке мәселелерін онлайн-құқықтық қолдау 

Правовая онлайн-поддержка по вопросам семейно-брачных отношений / 

Legal online support for family and marriage issues 

5 Смарт-келісім-шарттың құқықтық негіздері/Правовые основы Смарт-

контракт/Legal basis of a Smart contract  

6.Жылжымайтын мүлікке құқықтарды қорғау саласында цифрлық 
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GPCВ The ability to apply various sectoral 

legal norms and institutions that regulate 

relations related to the use of information 

technologies and the norms of various 

branches of the national legal system. 

технологияларды пайдалану/ Использование цифровых технологий в сфере 

защиты прав на недвижимое имущество/Use of digital technologies in the 

field of protection of rights to real estate 

7 Қазақстандағы цифрландыру жағдайында тұрғын үй қатынастарын 

құқықтық реттеу/Правовое регулирование жилищных отношений в 

условиях цифровизации в Казахстане/Legal regulation of housing relations in 

the conditions of digitalization in Kazakhstan 

8 Цифрландыру жағдайында зияткерлік меншіктің құқықтық режимі 

/Правовой режим интеллектуальной собственности в условиях 

цифровизации/ Legal regime of intellectual property in terms of digitalization 

9 Биткоин: құқықтық негіздері/Правовые основы Биткоин /Legal basis of 

Bitcoin 

ЖКҚс Қылмыстық және қылмыстық-

процессуалдық құқықтың нормаларын білу 

және қолдану қабілеті. 

ОПК
с
  Способность понимать и применять 

нормы и институты уголовного и уголовно-

процессуального права. 

GPCс  The ability to understand and apply the 

norms and institutions of criminal and criminal 

procedure law. 

ОН9 Қылмыстық-құқықтық ұғымдарды, 

анықтамаларды қолдану; қылмыстық құқық пен 

заңнама жүйелерін түсіну; заңи кеңес бере алу; 

құқықтық құжаттарды дайындауда және талдауда 

дағдыларды меңгеру. 

РО9 Применять уголовно-правовыми понятиями, 

определениями; понимать систему уголовного 

права и законодательства; уметь предоставлять 

юридические консультации; владеть навыками 

подготовки и анализа юридических документов.   

RT9 Apply criminal terms, definitions; understand the 

system of criminal law and legislation; be able to 

provide legal advice; have skills in preparing and 

analyzing legal documents. 

1.Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы / Уголовное право 

Республики Казахстан/ Criminal law of the Republic of Kazakhstan 

2. Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық құқығы/ 

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан/ Criminal procedural 

law of the Republic of Kazakhstan 

 

 

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные 

компетенции (ПК) / 

 Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ПК мӛлшері)/ Результаты 

обучения (единицы ПК) /  

Result of Training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мӛлшері) пәндер 

атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты обучения 

(единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training 

(units of competences) 

ККа Азаматтық процестегі электрондық сот 

тӛрелігінде Азаматтар мен заңды 

тұлғалардың мүдделеріне сот, құқық 

қорғау, мемлекеттік органдарында ӛкілдік 

ету және қорғау қабілеті.  

ПКа Способность электронного правосудия 

в гражданском процессе представлять и 

защищать интересы граждан и 

юридических лиц в судебных, 

правоохранительных, государственных 

ОН10 Соттарда және басқа да құқық қорғау 

органдарында азаматтар мен ұйымдардың атынан 

ӛкілдік ету, заңи кеңес беру, құқықтық құжаттарды 

дайындау. 

РО10  Представлять интересы граждан и 

организаций в судах и иных правоохранительных 

органах, консультировать по юридическим 

вопросам, составлять юридические документы. 

RT10 Represent the interests of citizens and 

organizations in courts and other law enforcement 

1.Қазақстан Республикасының aзаматтық  процессуалдық  құқығы/ 

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан/ Civil Procedural 

Law of the Republic of Kazakhstan 

2. Электронды нотариат/ Электронный нотариат / Electronic Notary 

3. Азаматтық құқық саласындағы адвокаттың құқықтық мәртебесі/ 

Правовой статус адвоката в гражданско-правовой сфере/ The legal status of 

a lawyer in civil law 

4. Цифрландыру жағдайында сот ӛндірісі/ Исковое производство в 

условиях цифровизации/ Lawsuit proceedings under digitalization 

 5.Медиация online режимде/Медиация в online режиме/Mediation in online 
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органах.  

PCа The ability of e-justice in civil 

proceedings, to represent and protect the 

interests of citizens and legal entities in 

judicial, law enforcement, and state bodies. 

agencies, advise on legal issues, draw up legal 

documents. 

 

6.Виртуалды сот/Виртуальный суд/ The virtual judicial 

7.Smart Сот: сот процесі/Smart Сот: Судебный процесс/ Smart Сот: judicial 

process 

8.Электрондық сот ісін жүргізу /Электронное судопроизводство/Electronic 

court proceedings 

9. Сот-GIS-геоақпараттық жүйе/ Суд-GIS - геоинформационной система/  

Court GIS - geographic information system 

КҚв Цифрлық технологияларды енгізу 

және пайдалануға байланысты әртүрлі 

қатынастарды реттейтін нормаларды түсіну 

және қолдану қабілеті 

ПК
в
.Способность понимать и применять 

нормы регулирующих разнообразные 

отношения, связанные с внедрением и 

использованием цифровых технологий 

 

PCв  Ability to understand and apply the rules 

governing a variety of relationships related to 

the introduction and use of digital technologies 

ОН11 Құқықтық қатынастардың жекелеген 

түрлерін реттеу ерекшеліктерін білу, салалық 

құқықтық мәселелер бойынша кеңес беру, 

құқықтық құжаттарды әзірлеу. 

РО 11  Знать особенности регулирования отдельных 

видов правоотношений, консультировать по 

отраслевым юридическим вопросам, составлять 

юридические документы. 

RT11 Know the features of regulation of certain types 

of legal relations, advise on sectoral legal issues, draw 

up legal documents. 

 

1 Цифрлы Қазақстанда энергетикалық құқығы/Энергетическое право 

цифрового Казахстана/Energy Law of digital Kazakhstan 

2 ІТ-платформадағы жер құқығы/ Земельное право в IТ-платформе/Land 

law in the IT platform  

3. Желістегі медицина қызметінің құқықтық реттелуі/Правовое 

регулирование медицинской деятельности в сети/ Legal regulation of 

medical activities in the network 

4.Желістегі еңбек келісімшарттардың құқықтық реттелуі/Правовое 

регулирование трудовых договоров в сети/Legal regulation of employment 

contracts in the network 

5 Цифрландыру жағдайында боттарды құқықтық реттеу /Правовое 

регулирование деятельности ботов в условиях цифровизации/ Legal 

regulation of bots in the conditions of digital ization 

6 Цифрлық ӛлшемдегі заңды тұлғалардың мәртебесін құқықтық 

реттеу/Правовое регулирование статуса юридических лиц в цифровом 

измерении/Legal regulation of the status of legal entities in the digital 

dimension 

7 Цифрландыру жағдайындағы әлеуметтік осал топтарды құқықтық қорғау/ 

Правовая защита социально уязвимых категорий населения в условиях 

цифровиации/ Legal protection of socially vulnerable categories of the 

population in conditions of digitalization 

8. Цифрландыру жағдайында мәдениет пен спортты құқықтық 

реттеу/Правовое регулирование культуры и спорта в условиях 

цифровизации/ Legal regulation of culture and sports in the conditions of 

digitalization 

9. Цифрладыру жағдайында миграциялық құқығы/ Миграционное право в 

условиях цифровизации/ Migration law in terms of digitalization 

10.Криптовалют құқықтық реттеу/Правовое регулирования криптовалют 

/Legal regulation of coin 
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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 

Course Name 

Цикл, 

компонен

т           

Цикл, 

компонен

т Cycle, 

Compone

nt 

О
қ

ы
т
у

 т
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Я
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О
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т
о

в
/ 

T
o
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l 

o
f 
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s 

Сабақ түрі бойынша 

сағат кӛлемі 

Объем часов по видам 

занятий 

The volume of hours by 

types of occupations 

Б
а

қ
ы

л
а

у
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о
р

м
а
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р
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о
н
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қ
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р
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С
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О
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S
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1 семестр /1 семестр / Semester 1 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

 

AKT 1105 

ІKT 1105 

ІСT 1105 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Information and сommunication 

technologies 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5 15 30  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

 

ӘҚА  

УКА 

UCА 

Информатика   

Информатики   

Computer science 

department 

ShT 1103 (1) 

IYa 1103 (1) 

FL 1103 (1) 

Шетел тілі  

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5  45  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ӘҚА  

УКА 

UCА 

Шетел тілдері 

кафедрасы Кафедра 

иностранных языков 

Foreign Languages 

Department 

K(O)T 1104 

(1) 

K(R)Ya 1104 

(1) 

K(R)L 1104 

(1) 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5  45  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ӘҚА  

УКА 

UCА 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы  

Кафедра 

практического 

казахского языка 

Practical Kazakh 

language Орыс 

филологиясы 

кафедрасы  
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Кафедра русской 

филологии  

Department of Russian 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

 

 DSh 1401(1)  

FK 1401(1) 

PhT 1401(1) 

Дене шынықтыру  

Физическая культура 

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

Диф.за

чет   

mixedgr

ading-

system 

test 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру 

және спорт   

Физическая культура 

и спорта   

Physical training and 

sports 

LAWS  12001 MKT 1201 

TGP 1201 

TSL 1201 

Мемлекет және құқық 

теориясы  

Теория государства и права  

Theory of state and  law 

 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

 

8 30 45  165 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПК

А
 

GPC

А 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы, 

конституциялық 

құқық Теория и 

история государства и 

права, 

конституционное 

права  

Theory and history of 

state and law, 

constitutional law 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS  12002 

Рим жеке құқығы 

Римское частное 

право 

Roman private law 

 

 

 

 

 

 

Мамандыққа 

кіріспе 

Введение 

специальности 

Introduction of 

specialty 

DKKKE 1202 

PODK 1202 

DSDK 1202 

Цифрлық Қазақстанның 

құқықтық қамтамасыз етілуі  

Правовое обеспечение 

Цифрового Казахстана 

Legal support of Digital 

Kazakhstan 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

А-

ОПК

А 

GPC

А 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

AZhKR 1203 

PRIS 1203 

LRIS 1203 

Ақпараттық жүйелерді 

құқықтық реттеу 

Правовое регулирование 

информационных систем  

Legal regulation of information 

systems 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

А-

ОПК

А 

GPC

А 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

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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Environmental Law 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education  

KZT 1101 

SIK 1101 

MHK 1101 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Современная история 

Казахстана  

Мodern history of Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh 

 

5 30 15  105 МЕ 

ГЭ  

SE  

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Қазақстан тарихы   

Истории Казахстана   

History of Kazakhstan 

K(O)T 1104 

(2) 

K(R)Ya 1104 

(2) 

K(R)L 1104 

(2) 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ 

Орыс 

Казахский 

Русский 

Kazakh 

Russian 

5  45  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

 

ӘҚА  

УКА 

UCА 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы   

Кафедра 

практического 

казахского 

Языка   

Practical Kazakh 

language   

Орыс филологиясы 

кафедрасы   

Кафедра русской  

филологии   

Department of Russian 

ShT 1103 (2) 

IYa 1103 (2) 

FL 1103 (2) 

Шетел тілі  

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5  45  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

 

ӘҚА  

УКА 

UCА 

Шетел тілдері 

кафедрасы   

Кафедра иностранных 

языков   

Foreign Languages 

Department 

 

ASBM 1107 

MSPZ 1107 

SPKM 1107 

Әлеуметтік және саяси білім 

модулі  

Модуль социально-

политических знаний  

Social and Political Knowledge 

Module 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 60  150 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Саясаттану   

Политологии   

Political Science  

Әлеуметтану   

Социология   

Sociology 

Философия   

Философии   

Philosophy 

ӘПӚТ 

СПС 

SRS 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

DSh 1401 (2)  

FK 1401 (2) 

PhT 1401 (2) 

Дене шынықтыру   

Физическая культура   

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

2  60   Диф. 

сынақ   

диф.зач

ет   

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру 

және спорт   

Физическая культура 

и спорта   
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образованности 

Module of general 

education 

Russian mixed-

grading-

system 

test 

Physical training and 

sports 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS  12003 

Мемлекет және 

құқық тарихы, 

конституциялық 

құқық 

История 

государства и 

права, 

конституционное 

права 

History of state and 

law, constitutional 

law 

KRKK 1204 

KP RK 1204 

CLRK  1204 

Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқығы                                             

Конституционное право 

Республики Казахстан                                                    

Constitutional law of the 

Republic of Kazakhstan 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПК

А
 

GPC

А 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы, 

конституциялық 

құқық   

Теория и история 

государства и права, 

конституционное 

права   

Theory and history of 

state and law, 

constitutional law 

 ShEMKT 

1205 

IGPZS 1205 

HSLFC 1205 

Шет елдердің мемлекет және 

құқық тарихы 

История государства и права 

зарубежных стран 

History of the state and law of 

foreign countries 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПК

А
 

GPC

А 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы, 

конституциялық 

құқық  Теория и 

история государства и 

права, 

конституционное 

права   

Theory and history of 

state and law, 

constitutional law 

1 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1
st
 year 

 60 165 360  1155    

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

 Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

PB 2106 

KB 2106 

EB 2106 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ӘҚА 

 УКА 

UCА 

Экономика және 

кәсіпкерлік   

Экономики и 

предпринимательства   

Economics and 

Entrepreneurship 

 RZh 2112 Рухани жаңғыру ЖБП ТК Қазақ/Орыс 5 30 15  105 Емтиха ӘҚВ Еуразиялық 
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RZh 2112  

RZh 2112 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

ООД КВ 

GCD ЕК 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

н 

Экзаме

н 

Exam 

УКВ 

UCВ 

зерттеулер кафедрасы   

Кафедра Евразийских 

исследований   

Department of Eurasian 

Studies 

 

СTSBK 2120 

СTOP 2120 

DTBA 2120 

Цифрлық технологияларды 

салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по 

отраслям применения 

Digital technologies by branches 

of application 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

 

ӘҚА  

УКА 

UCА 

Информатика   

Информатики   

Computer science 

department 

 KR 2121 

SM 2121 

CS 2121 

Культура речи 

Сӛйлеу мәдениеті 

Сulture of speech 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

 

ӘҚА 

 УКА 

UCА 

Практикалық қазақ 

тілі кафедрасы   

Кафедра 

практического 

казахского 

Языка   

Practical Kazakh 

language   

Орыс филологиясы 

кафедрасы   

Кафедра русской  

филологии   

Department of Russian 

 SZhKM 2111 

АКК 2111  

АСС  2111 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы, 

конституциялық 

құқық  Теория и 

история государства и 

права, 

конституционное 

права   

Theory and history of 

state and law, 

constitutional law 

 ENTK 2121 

OEBZh 2121 

FELS 2121 

Экология негіздері және 

тіршілік қауіпсіздігі  

Основы экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности  

Fundamentals of ecology and life 

safety 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Управление и 

инжиниринг в сфере 

охраны окружающей 

среды 

Қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы 

басқару және 



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

инжиниринг 

Management and 

Engineering in the field 

of environmental 

protection 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

DSh 2401 (1) 

FK 2401 (1) 

PhT 2401 (1) 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Training 

 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   Диф. 

сынақ   

диф.зач

ет   

mixed-

grading-

system 

test 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру 

және спорт   

Физическая культура 

и спорта   

Physical training and 

sports 

LAWS  22004 

Әкімшілік құқық 

Административное 

право  

Administrative Law 

AK 2206 

AP 2206 

AL 2206 

Әкімшілік құқық 

Административное право 

Administrative Law 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

Ағылшын/ 

Английский

/  

English 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПК

А
 

GPC

А 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы, 

конституциялық 

құқық  Теория и 

история государства и 

права, 

конституционное 

права   

Theory and history of 

state and law, 

constitutional law 

LAWS  22005 

Азаматтық құқық 

Гражданское право  

Civil law 

KRAK 2207 

GPRK 2207 

CLRK 2207 

Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы (Жалпы 

бӛлімі) 

Гражданское право 

Республики Казахстан (Общая 

часть) 

Civil Law of the Republic 

Kazakhstan (General part) 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПК

А
 

GPC

А 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

LAWS  22006 

Қылмыстық құқық 

Уголовное право 

Criminal law 

KRKK 2208 

UPRK 2208 

CLRK 2208 

Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық құқығы (Жалпы 

бӛлімі) 

Уголовное право Республики 

Казахстан (Общая часть) 

Criminal law of the Republic of 

Kazakhstan (General part) 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

B 

ОПК

B 

GPC

B 

Қылмыстық-

құқықтық пәндер 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Criminal legal 

disciplines 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS  22007 EN 2209 Электронды нотариат БП ТК Қазақ/Орыс 6 30 30  120 Емтиха ЖКҚ Азаматтық, еңбек 

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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 EN 2209 

EN 2209 

Электронный нотариат 

Electronic Notary 

БД КВ 

BD EK 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

н 

Экзаме

н 

Exam 

D 

ОПК

D 

GPC

D 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

LAWS  22008 

 

AKSAKM 

2209 

PSAGPS 

2209 

TLSLCL 

2209 

Азаматтық құқық саласындағы 

адвокаттың құқықтық 

мәртебесі 

Правовой статус адвоката в 

гражданско-правовой сфере 

The legal status of a lawyer in 

civil law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

D 

ОПК

D 

GPC

D 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

EDUC 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

FiI 2102 

FiI 2102 

Философия 

Философия           

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Философия   

Философии   

Philosophy 

 

EDUC 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

DSh 2111 

(4) FK 

2111 (4) 

PhT 2111 (4) 

Дене шынықтыру  

Физическая культура 

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   диф. 

сынақ   

диф.зач

ет   

mixed-

grading-

system 

test 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру 

және спорт   

Физическая культура 

и спорта   

Physical training and 

sports 

LAWS  22008 

Азаматтық құқық 

Гражданское право  

Civil law 

KRAK 2211 

GPRK 2211 

CLRK 2211 

Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы (Ерекше 

бӛлімі) 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

(Особенная часть) 

Civil Law of the Republic 

Kazakhstan (Special part) 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПК

А
 

GPC

А 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

http://yur.enu.kz/subpage/kafedra-grazhdanskogo-i-ekologicheskogo-prava-yur
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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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LAWS  22009 

Қылмыстық құқық 

Уголовное право 

Criminal law 

KRKK 2212 

UPRK 2212 

CLRK 2212 

Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық құқығы (Ерекше 

бӛлімі)  

Уголовное право Республики 

Казахстан (Особенная часть) 

Criminal law of the Republic of 

Kazakhstan (Special part) 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

B 

ОПК

B 

GPC

B 

Қылмыстық-

құқықтық пәндер 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

Criminal legal 

disciplines 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS- 22010 

Ақпараттық- 

технологиялар 

Информационно- 

технологии 

Information 

technologies 

KZh2213 

KS 2213 

CN 2213 

Компьютерлік желілер 

Компьютерные сети 

Computer networks 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ККа 

ПКа 

PCа 

Ақпараттық  жүйелер 

кафедрасы 

Кафедра 

информационных 

систем 

Department of 

information systems 

MKN 2214 

OBD 2214 

DB 2214 

Мәліметтер қоры негіздері 

Основы базы данных  

Database basics 
 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ККа 

ПКа 

PCа 

Ақпараттық  жүйелер 

кафедрасы 

Кафедра 

информационных 

систем 

Department of 

information systems 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 
LAWS  22011- 

ҚР электронды 

мемлекеттік сатып 

алудың құқықтық 

негіздері  

Правовые основы 

электронных 

государственных 

закупок РК 

 Legal basis for 

electronic public 

procurement of the 

Republic of 

Kazakhstan 

KRMSAKN 

2215 

POEGSPRK 

2215 

LBEPPRK 

2215 

ҚР электронды мемлекеттік 

сатып алудың құқықтық 

негіздері  

Правовые основы электронных 

государственных закупок РК 

 Legal basis for electronic public 

procurement of the Republic of 

Kazakhstan 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКК

C 

ОПК

С 

GPC

C 

 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

LAWS  22012- 

Отбасылық және 

неке мәселелерін 

онлайн-құқықтық 

қолдау 

ONMOKK 

2216 

POPPBSBO 

2216 

LOSFFMI 

Отбасылық және неке 

мәселелерін онлайн-құқықтық 

қолдау 

Правовая онлайн-поддержка 

по вопросам семейно-брачных 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКК

C 

ОПК

С 

GPC

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

http://yur.enu.kz/subpage/kafedra-grazhdanskogo-i-ekologicheskogo-prava-yur
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Правовая онлайн-

поддержка по 

вопросам семейно-

брачных 

отношений   

Legal online support 

for family and 

marriage issues 

2216 отношений   

Legal online support for family 

and marriage issues  

 

 

 

C 

 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

INEX 23001 

Тәжірибе 

Практика  

Practice 

OP 2301 

PP 2301 

ITP 2301 

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial-teaching placement  

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

3     Есеп 

Отчет 

Report 

ККB 

ПКB 

PCB 

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 

 60 270 240  1080    

 

 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS  32012 

Халықаралық 

құқық 

Международное 

право  

International law 

HK 3217 

MP 3217 

IL   3217 

Халықаралық құқық 

Международное право 

International law  

 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

Ағылшын/ 

Английский

/  

English 

6 30 30  120 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ 

A 

ОПК

А
 

GPC

А 

Халықаралық құқық 

международного 

права 

International Law 

LAWS  33002 

Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Гражданское 

процессуальное 

право 

Civil procedural 

Law 

KRAPK 

3302 

GPPRK 3302 

CPLRK 

3302 

Қазақстан Республикасының 

aзаматтық процессуалдық 

құқығы 

Гражданское процессуальное 

право Республики Казахстан                                                                           

Civil Procedural Law of the 

Republic of Kazakhstan 

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПК

А
 

GPC

А 

Азаматтық және 

экологиялық құқық  

Гражданского и 

экологического права 

Civil and ecological 

law 

LAWS  33003 

Қылмыстық іс 

KRKPK 

3303 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық процессуалдық 

КП 

ЖООК 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

6 30 30  120 Емтиха

н 

КҚА  
ПКА  

Қылмыстық-

құқықтық пәндер 
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жүргізу ӛндірісі 

Уголовно-

процессуальное  

производство 

Criminal procedure 

production 

UPPRK 

3303 

CPLRK 

3303 

құқығы 

Уголовно-процессуальное 

право Республики Казахстан 

Criminal procedural law of the 

Republic of Kazakhstan 

ПД ВК 

PD UK 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

Экзаме

н 

Exam 

 PCА Уголовно-правовых 

дисциплин 

Criminal legal 

disciplines 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 
LAWS 32013 

ІТ-платформадағы 

жер құқығы 

Земельное право в 
IТ-платформе 

Land law in the IT 

platform 

ITPZhK3218 

ZPITP 3218 

LLITP 3218 

ІТ-платформадағы жер құқығы 

Земельное право в IТ-

платформе 

Land law in the IT platform 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКК

C 

ОПК

С 

GPC

C 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

LAWS 32014 

Цифрлық 

технологияларды 

құқықтық реттеу 

Правовое 

регулирования 

цифровых 

технологий 

Legal regulation of 

digital technologies 

DTKR 3219 

PRDT 

3219 

LRDT 

3219 

 

Цифрлық технологияларды 

құқықтық реттеу 

Правовое регулирования 

цифровых технологий 

Legal regulation of digital 

technologies 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКК

C 

ОПК

С 

GPC

C 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 
LAWS  32004 

Смарт-келісім-

шарттың 

құқықтық 

негіздері 

Правовые основы 

Смарт-контракт 
Legal basis of a 

Smart contract 

SKShKN 

3220 

POSK 3220 

LBSC 3220 

Смарт-келісім-шарттың 

құқықтық негіздері 

Правовые основы Смарт-

контракт 
Legal basis of a Smart contract 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтиха

н 

Экзаме

н 

Exam 

ЖКК

C 

ОПК

С 

GPC

C 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

LAWS  32004 

Биткоин: 

құқықтық 

BKN 3221 

POB 3221 

LBB 3221 

Биткоин: құқықтық 

негіздері 

Правовые основы Биткоин  

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

6 30 30  120 Емтиха

н 

Экзаме

ЖКК

C 

ОПК

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 
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негіздері 

Правовые основы 

Биткоин  
Legal basis of 

Bitcoin 

Legal basis of Bitcoin Kazakh/ 

Russian 

н 

Exam 
С 

GPC

C 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

6 семестр /6 семестр / Semester 6    Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

LAWS  32015 

Сандық құқық 

Цифровое право 

Digital law 

SK 3220 

DP 3220 

DL3220 

Сандық құқық 

Цифровое право 

Digital law 

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емти

хан 

Экзам

ен 

Exam 

ЖКҚE 

ОПКE 

GPCE 

 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

LAWS  32015 

Веб-құқық 

веб-право»  

Web Law 

KKAKE 

3221 

IOPD3221 

ISFBA 3221 

Кәсіпкерлік қызметті 

ақпараттық қамтамасыз ету 

Информационное 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Information support for 

business activities  

БП 

ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емти

хан 

Экзам

ен 

Exam 

ЖКҚE 

ОПКE 

GPCE 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

LAWS  32016 

Криптовалют 

құқықтық реттеу 

Правовое 

регулирования 

криптовалют 

Legal regulation of 

coin 

KKR 3222 

PRK 3222 

LRC 3222 

Криптовалют құқықтық реттеу 

Правовое регулирования 

криптовалют 

Legal regulation of coin 

БП 

ЖООК 

БД KB 

BD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емти

хан 

Экзам

ен 

Exam 

ЖККC 

ОПКС 

GPCC 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 
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Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS  32004 

Азаматтық 

құқықтық -

қатынастардың 

жеке түрлерін 

құқықтық реттеу  

Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

гражданских 

правоотношений 

Legal regulation of 

certain types of civil 

relations 

MOR3304 

MOR 3304 

MIO 3304 

Медиация online режимде 

Медиация в online режиме 

Mediation in online 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емти

хан 

Экзам

ен 

Exam 

ЖКҚE 

ОПКE 

GPCE 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

BS3305 

BS 3305 

TVJ 3305 

Виртуалды сот 

Виртуальный суд 

The virtual judicial 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емти

хан 

Экзам

ен 

Exam 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS  32016 

Азаматтық 

құқықтық -

қатынастардың 

жеке түрлерін 

құқықтық реттеу  

Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

гражданских 

правоотношений 

Legal regulation of 

certain types of civil 

relations 

KDZhTUKK

R  

3226 

PRZhO 

UDK 3226 

LRHRCDK 

3226 

Қазақстандағы цифрландыру 

жағдайында тұрғын үй 

қатынастарын құқықтық 

реттеу 

Правовое регулирование 

жилищных отношений в 

условиях цифровизации в 

Казахстане 

Legal regulation of housing 

relations in the conditions of 

digitalization in Kazakhstan 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емти

хан 

Экзам

ен 

Exam 

ККB 

ПКB  

PCB 

 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

DZhZMKR 

3227 

PRISUD 

3227 

LRIPTD 

3227 

 

Цифрландыру жағдайында 

зияткерлік меншіктің 

құқықтық режимі 

Правовой режим 

интеллектуальной 

собственности в условиях 

цифровизации 

Legal regime of intellectual 

property in terms of 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емти

хан 

Экзам

ен 

Exam 

КҚА  

 ПКА   
PCА 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 
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digitalization Environmental Law 

INEX 33005 

Тәжірибе 

Практика 

Practice 

OP 3306 

PP 3306 

ITP 3306 

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial-teaching placement  

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5     Есеп 

Отчет 

Repor

t 

ККB 

ПКB  

PCB 

 

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 

 60 270 285  1095    

7 семестр /7 семестр / Semester 7 ( триместр /триместр / trimester, тоқсан / квартал / quarter) 

LAWS  43006 

Smart Сот: сот 

процесі 

Smart Сот: 

Судебный процесс 

Smart Сот: judicial 

process 

SCSP 4307 

SCSP 4307 

SCJP 4307 

Smart Сот: сот процесі 

Smart Сот: Судебный процесс 

Smart Сот: judicial process 

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емти

хан 

Экзам

ен 

Exam 

КҚА  
ПКА   
PCА 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS  430017 

Азаматтық 

құқықтық -

қатынастардың 

жеке түрлерін 

құқықтық реттеу  

Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

гражданских 

правоотношений 

Legal regulation of 

certain types of civil 

relations 

DOOZTMK

R 4225 

PRSYLDI 

4225 

LRSLEDD  

4225 

Цифрлық ӛлшемдегі заңды 

тұлғалардың мәртебесін 

құқықтық реттеу 

Правовое регулирование 

статуса юридических лиц в 

цифровом измерении 

Legal regulation of the status of 

legal entities in the digital 

dimension 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емти

хан 

Экзам

ен 

Exam 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

ZhMKR 

4226 

PRMDS 

4226 

LRMAN 

Желістегі медицина қызметінің 

құқықтық реттелуі 

Правовое регулирование 

медицинской деятельности в 

сети 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емти

хан 

Экзам

ен 

Exam 

ЖКҚD 

ОПКD 

GPCD 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

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
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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4226 Legal regulation of medical 

activities in the network 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS  22009 

Азаматтық іс 

жүргізу 

қатынастардың 

жеке түрлерін 

құқықтық реттеу  

Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

гражданских 

процессуальных 

правоотношений  

Legal regulation of 

certain types of civil 

procedural relations 

ESIZh 4308 

ES 4308 

ECP 4308 

Электрондық сот ісін жүргізу  

Электронное судопроизводство 

Electronic court proceedings 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 

ККB  

ПКB  

PCB 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

SGGZh 

4309 

SGGS 4309 

CGGIS 4309 

Сот-GIS-геоақпараттық жүйе 

Суд-GIS - геоинформационной 

система 

Court GIS - geographic 

information system 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 

КҚА  

 ПКА   
PCА 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS  43018 

Танымның 

криминалистикалы

қ әдістерін жүзеге 

асыру тәжірибесі 

Практика 

реализации  

криминалистически

х методов познания 

Practice of 

realization of 

criminalistic 

methods of 

knowledge 

DZhBKR 

4227 

PRDBUD 

4227 

LRBCD422

7 

Цифрландыру жағдайында 

боттарды құқықтық реттеу  

Правовое регулирование 

деятельности ботов в условиях 

цифровизации 

Legal regulation of bots in the 

conditions of digital ization 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7 30 45  135 Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 

КҚА   
ПКА   
PCА 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

DZhAOTKR 

4227 

PSCURRNU

D 4227 

LPSVCPCD

Цифрландыру жағдайындағы 

әлеуметтік осал топтарды 

құқықтық қорғау 

Правовая защита социально 

уязвимых категорий населения 

БП ТК 

БД КВ 

BD EK 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

7 30 45  135 Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 

КҚА  
ПКА   
PCА 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 
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Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

4227 в условиях цифровиации 

Legal protection of socially 

vulnerable categories of the 

population in conditions of 

digitalization 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS  43008 

-Табиғи 

ресурстарды 

пайдалануды 

құқықтық реттеу                                           

Правовое 

регулирование 

использования 

природных 

ресурсов                                              

Legal regulation of 

the use of natural 

resources 

DZhM SKR 

4310 

PRKSUD 

4310 

LRCSCD 

4310 

Цифрландыру жағдайында 

мәдениет пен спортты 

құқықтық реттеу  

Правовое регулирование 

культуры и спорта в условиях 

цифровизации 

Legal regulation of culture and 

sports in the conditions of 

digitalization 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 

КҚА   
ПКА 

 PCА 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

DZh MK 

4311 

MPUD 

4311 

MLTD 4311 

Цифрладыру жағдайында 

миграциялық құқығы 

Миграционное право в 

условиях цифровизации 

Migration law in terms of 

digitalization 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 

ККB  

ПКB  

PCB 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

LAWS  43009- 

WEB-

технологиялар 

WEB-технологии 

WEB- technology 

WEBT 

4312 

WEBT 

4312 

WEBT 

4312 

WEB-технологиялар 

WEB-технологии 

WEB- technology 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 

ККB  

ПКB  

PCB 

 

Ақпараттық жүйелер 

кафедрасы 

Кафедра 

информационных 

систем 

Department of 

information systems 

Біреу пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / To choose one discipline 

LAWS  43010 

Азаматтық 

құқықтық -

қатынастардың 

жеке түрлерін 

құқықтық реттеу  

Правовое 

регулирование 

MAKR  4312 

PRGA 4312 

LRSA 4312 

Мемлекеттік активтердің 

құқықтық режимі 

Правовой режим 

государственных активов 

Legal regime of state assets 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 

ККB  

ПКB  

PCB 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 
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отдельных видов 

гражданских 

правоотношений 

Legal regulation of 

certain types of civil 

relations 

Labor and 

Environmental Law 

BK 4313 

BP 4313 

WL 4313 

Веб-құқық 

Bеб-право»  

Web Law 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емти

хан 

Экза

мен 

Exam 

ККB  

ПКB  

PCB 

 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

8 семестр /8 семестр / Semester 8 

INEX 43010 

Ӛндірістік практика 

Производственная 

практика 

 Industrial-teaching 

placement 

OP 4314 

PP 4314 

ITP 4314 

Ӛндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial-teaching placement  

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6     Есеп 

Отче

т 

Repor

t 

ККB  

ПКB  

PCB 

 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

DP 4315 

PP 4315 

UP 4315 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Undergraduate placement  

КП 

ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6     Есеп 

Отче

т 

Repor

t 

ККB  

ПКB  

PCB 

 

Азаматтық, еңбек 

және экологиялық 

құқық кафедрасы 

Кафедра 

гражданского, 

трудового и 

экологического права 

Department of Civil, 

Labor and 

Environmental Law 

MFA 43008 

Қорытынды 

аттестаттау модулі 

Модуль итоговая 

аттестация  

Module of final 

assessment 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the speciality 

ҚА 

ИА 

FA 

 6     М

Е 

Г

Э  

S

E 

  

Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және 

қорғау 

Написание и защита дипломной 

ҚА 

ИА 

FA 

 6     ДЖБ 

қор

ғау 
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Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

работы/проекта 

Completion and defense of Bachelor degree 

diploma project 

Защ

ита 

ДП 

Defen

se of 

degre

e 

work 

4 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 4 курс   

Total credits for 4
rd

 year 

 60 180 180  720    

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 240        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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 

1 4 4 1 1 30     30 900 5 1   

2 3 5 

 

1 30     30 900 5 1   

2 

3 6 1 3 2 30     30 900 5 1   

4 7 2 3 2 27  3   30 900 4 1  1 

3 

5 5  3 2 30     30 900 5    

6 5  4 2 25  5   30 900 4   1 

4 

7 6  1 5 36     36 1080 6    

8 2  2    6 6 12 24 720 1   2 

Барлығы/ 

Total: 38 12 17 15 208  14 6 12 240 7200 35 4  4 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of 

Educational Process 

 

1.Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Бакалавриатқа Қазақстан Республикасының 

жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар азаматтар және ҰБТ 

нәтижесі қорытындысы бойынша жіберіледі. Шетел азаматтарын ақылы негізде қабылдау сұхбат 

қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования: В бакалавриат осуществляется прием граждан РК, имеющих 

общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее  образование, по результатам 

ЕНТ. Прием иностранных граждан на платной основе осуществляется по результатам собеседования.  

Specific admission requirements:  
Citizens of the Republic of Kazakhstan with general secondary, technical and professional, post-secondary, 

higher education are admitted to bachelor programs based on the results of the UNT. Acceptancer of foreign 

citizens on a paid basis is carried out according to the results of an interview. 

 

2.Бұрын алынған білімді тануға қатысты және бейресми білім алушылардың нәтижесінің 

ерекше шарттары: 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: Условия 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.  

Specific arrangements for recognition of prior learning: Conditions for the recognition of prior learning 

are carried out according to the university’s internal regulations. The document that confirms results of non-

formal education is a certificate of completion or a diploma of completion. 

 

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

оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, кем дегенде 240 

академиялық кредитті игерген тұлғаларға «5В030100 - «Құқықтану» мамандығы шеңберіндегі 

«Желілік заңгер» эксперименталды білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавры» дәрежесі 

және жоғары білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі. Бакалавриаттың білім беру 

бағдарламаларын мерзімінен бұрын игеру және оған қойылатын талаптарды орындау жағдайында 

студент оқу мерзіміне қарамастан «бакалавр» дәрежесі беріледі. 

Требования и правила присвоению степени: Лицам, освоившим не менее 240 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебный деятельности студента, и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр права по Экспериментальная 

образовательная программа «Сетевой юрист» в рамках специальности 5B030100 – «Юриспруденция» 

и выдается диплом о высшем образовании с приложением (транскрипт). В случае досрочного 

освоения образовательной программы бакалавриата и выполнения предусмотренных к ней 

требований, студенту присуждается степень «бакалавр» независимо от срока обучения. 

Qualification requirements and regulations: Those who have mastered at least 240 academic credits for 

the entire period of study, including all types of student’s educational activities, and successfully passed the 

final attestation, are awarded the degree of “bachelor of law in the educational The experimental educational 

program "Network Lawyer" within the specialty 5B030100  - «Jurisprudence»” and receive a diploma of 

higher education with an application (transcript ). In the case of early mastering of the bachelor’s study 

program and fulfillment of the requirements envisaged for it, the student is awarded a bachelor’s degree 

regardless of the duration of his/her studies. 

4. Түлектердің кәсіби бейіні:  
Бакалавр дәрежесі алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, ӛндіріс және басқару, 

жобалық, ғылыми-зерттеу, білім беру, экологиялық, консалтингтік және басқа да салаларда жұмыс 

жасай алады. Сонымен қатар, ол азаматтар мен заңды тұлғалардың мүдделері бойынша соттарда 

ӛкілдік етуді және олардың заңды құқықтарын қорғауды жүзеге асыра алады. 

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники, получившие степень бакалавра, имеют 

квалификацию для работы в сфере организационно-технологической, производственно-

управленческой, проектной, научно-исследовательской, педагогической, экологической, 



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

консалтинговой и иных видов деятельности. Кроме этого, он может осуществлять представительство 

интересов граждан и юридических лиц в судах и защиту их законных прав.  

Occupational profile/s of graduates: Graduates with a bachelor’s degree are qualified to work in the field 

of organizational and technological activities, production and management, project, research, teaching, 

environmental, consulting and other activities. In addition, he can represent the interests of citizens and legal 

entities in the courts and protect their legal rights. 

 

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: Innovative technologies and interactive teaching methods 

will be used in classes within the implementation of the educational program. 

 

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 
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