Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The
Passport of Education Program
Қолдану саласы/
Бұл бағдарлама бойынша біліктілік деңгейі 8 ҰБШ мен 8 ЕБШ
Область применения /
талаптарына сай келетін мамандарды Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ
Application area
базасында дайындауға арналған.
Программа применяется для подготовки специалистов на базе
ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, квалификационная уровень которых
отвечает требованиям уровня 8 НРК и 8 ЕРК.

Білім беру бағдарламасының
коды мен атауы/Код и
наименование образовательной
программы / The code and name
of education program
Нормативтік-құқықтық
қамтылуы/Нормативно-правовое
обеспечение / The regulatory and
legal support

The educational program is used to train specialists in specialty
6D030100- "Jurisprudence" on the basis of L.N. Gumilev ENU, the
qualification level of which meets the requirements of level 8 of the
NRC and 8 ERU.
6D030100-«Құқықтану»
6D030100-«Юриспруденция»
6D030100-« Jurisprudence»

Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі
№319-ІІІ «Білім туралы» Заңы.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдың 23
тамызындағы №1080 Қаулысымен бекітілген Жоғары оқу
орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандарты (өзгертулері мен толықтыруларын ескере).
6D030200-«Халықаралық құқық» мамандығы бойыша Типтік
оқу жоспары (ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылдың 5
шілдесіндегі №425 бұйрығына 392 Қосымша).
ҚР Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 20 сәуірдегі
№152 бұйрығымен бекітілген «Оқытудың кредиттік технологиясы
бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары» (өзгертулері
мен толықтыруларын ескере).
Ұлттық біліктілік шеңбері.
Закон Республики Казахстан от 27.07.2007года№319-ІІІ
«Об образовании».
ГОСО
послевузовского
образования,
Утвержден
постановлением Правительства Республики Казахстан от 23
августа 2012 года № 1080, с изменениями и дополнениями по
состоянию на 15.08.2017 г.
Правила организации учебного процесса по кредитной
технологии обучения Приказ министра образования и науки
Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152, с
изменениями и дополнениями по состоянию на 28.01.2016 г.
Национальные рамки квалификаций.
Law of the Republic of Kazakhstan dated 27.07.2007, No. 319-ІІІ "On
Education".
The state obligatory standard of postgraduate education, Approved by
the Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated
August 23, 2012 No. 1080, with amendments and additions as of
August 15, 2017.
Rules for the organization of the educational process on credit
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technology training Order of the Minister of Education and Science of
the Republic of Kazakhstan dated April 20, 2011 No. 152, with
amendments and additions as of January 28, 2016.
National frameworks of qualifications.
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в
рамках образовательной программы/ Profile map of education program
Бағдарламаның мақсаты - қоғамның прогрессивті ғылымиББ мақсаты/Цель ОП /
техникалық, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын
Objective of EP
қамтамасыз ететін және өзіндік ойлау қабілетіне бейім, жоғары
рухани әрі өнегелі қабілеттерге ие, мемлекеттің даму
перспективаларын есепке алғанда, бәсекеге қабілетті әрі біліктілігі
жоғары кадрлар жүйесін дайындау.
Целью образовательной программы является подготовка с учетом
перспектив
развития
страны
конкурентоспособных
высококвалифицированных кадров с высокими духовнонравственными качествами, способных к самостоятельному
мышлению и обеспечению прогрессивного научно-технического,
социально-экономического и культурного развития общества,
подготовка высококвалифицированных кадров.

Білім беру бағдарламасының
тұжырымдамасы/Концепция
образовательной программы /
The concept of education program

The aim of the "6D030100 - Law" educational programs is to prepare,
taking into account the prospects of development of competitive highly
qualified personnel with high spiritual and moral qualities, capable of
independent thinking and to ensure the progressive scientific, technical,
socio-economic and cultural development of society, preparation of
highly qualified personnel with high moral qualities, capable of
independent thinking, management and maintenance of defense and
national security, the implementation of law enforcement.
Білім беру бағдарламасы «Құқықтану» бағыты бойынша оқытуға
бағытталған. Бағдарламаның ерекшелігі мемлекеттік ғылыми
зерттеу әдіснамасы негізінде жоғары білікті заңгерлік кадрларды
дайындау болып табылады.
Образовательная программа ориентирована на подготовку по
направлению «Юриспруденция». Спецификой образовательной
программы является подготовка высококвалифицированных
юридических
кадров
на
основе
методологии
государствоведческого подхода.

The educational program is focused on training in the direction of
"Jurisprudence". Specificity of the educational program is the
preparation of highly qualified legal stuff on the basis of the
methodology of the state-research approach.
Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /
Graduate Qualification Characteristics
(PhD) философия докторы
Берілетін дәреже:
Доктор философии (PhD)
Присуждаемая степень:
Doctor of Philosophy (PhD)
Awarded degree:
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Маманның лауазымдарының
тізімі/Перечень должностей
специалиста / List of a
specialist’spositions

-

Оқуды тамамдаған түлекке төменде көрсетілген қызметтерді
атқаруға рұқсат етіледі:
- әкімшілік және сараптамалық қызметтерде
- құқық қорғау органдарында
- сот жүйесінде, әділет органдарында, мемлекеттік қызметтерде
- ЖОО дәріс оқуға
Выпускнику, получившему образование по специальности
разрешается выполнение работ по нижеперечисленным
должностям:
- административная и аналитическая деятельность;
- в правоохранительных органах;
- в судебных органах, органах юстиции, государственных органах,
коммерческих и не коммерческих организациях
-преподавать в ВУЗах
- научная, научно- исследовательская работа

Кәсіби қызмет саласы/Область профессиональной деятельности/ The area of professional activity -

-Administrative and analytical activities
- law enforcement bodies,
- judicial bodies, justice bodies, state bodies, commercial and noncommercial organizations
-academic stuff in universities
- scientific, research work
- әкімшілік және сараптамалық қызметтерде
- құқық қорғау органдарында
- сот жүйесінде, әділет органдарында, мемлекеттік қызметтерде
- ЖОО дәріс оқуға
- ғылыми, ғылыми-зерттеу жұмыстары
-Административная и аналитическая деятельность
-правоохранительных органах,
-судебных органах, органах юстиции, государственных органах,
коммерческих и не коммерческих организациях
-преподавать в ВУЗах
- научная, научно- исследовательская работа

Кәсіби қызмет объектісі/Объект
профессиональной деятельности
/ The object of professional activity

-Administrative and analytical activities
- law enforcement bodies,
- judicial bodies, justice bodies, state bodies, commercial and noncommercial organizations
-academic stuff in universities
- scientific, research work
(PhD) философия докторларының кәсіби қызмет объектісі болып
мемлекеттік басқару, әділет, білім, ғылым органдары табылады.
Объектами профессиональной деятельности докторов философии
(PhD) являются органы государственного управления, юстиции,
образования, науки.
Objects of professional activity of PhD in specialty 6D030100"Jurisprudence" are bodies of state administration, justice, education,
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science.
Кәсіби қызмет
функциялары/Функции
профессиональной деятельности
/ Functions of professional activity

-

-

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды
профессиональной деятельности
/ Types of professional activity

бакалавриат, магистратура, докторантура деңгейінде сабақ
беру
ғылыми және зерттеу жобаларын басқару
құқықтану мамандығына байланысты ғылыми, ғылымизерттеу, оқу-әдістемелік енбектерді даярлау
преподавание в бакалавриате, магистратуре и докторантуре
по специальности «Юриспруденция»;
руководство научными проектами и исследованиями;
проведение самостоятельное научное исследование;
подготовка научных, научно-исследовательских, учебных и
учебно-методических трудов в области юриспруденции
управление и руководство коллективом;

- teaching in bachelor's, master's and doctoral studies on the specialty
"Jurisprudence";
- management of scientific projects and research;
- conducting an independent scientific study;
- preparation of scientific, scientific research, educational and
methodological works in the field of jurisprudence
- management and leadership of the collectives;
Білім саласы, ғылыми, ғылыми-зерттеу, әдістемелік, өндірістік
жұмыс, мемлекеттік қызмет.
Образовательная сфера, научная, научно-исследовательская,
методическая, производственная работа, государственная служба.
Educational sphere, scientific, research, methodical, industrial work,
public service.
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