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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
EDUCATION PROGRAMME
Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Programme Ievel: Докторантура/Докторантура/ PhD programme
Мамандық 6D030100 – «Құқықтану»
Специальность 6D030100 – «Юриспруденция»
Specialty 6D030100- «Jurisprudence»
Стандартный срок обучения: 3 жыл
Оқытудың стандартты мерзімі: 3 года
Standard period of study: 3 years
Қайта қарастыру жиілігі : 3 жыл
Периодичность пересмотра: 3 года
Reviewfrequency: 3 years
Берілетін дәреже / Присуждаемая степень/ Awarded degree *: 6D030100-«Құқықтану» мамандығы бойынша (PhD) философия докторы/Доктор
философии (PhD) по специальности 6D030100-«Юриспруденция» / Doctor of Philosophy (PhD) in 6D030100 - «Jurisprudence»
Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 8 ҰБШ, 8 ЕБШ / 8 НРК, 8 ЕРК / 8 NQF, 8 EQF
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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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Кәсіби құзыреттілік/
Профессиональные компетенции
(ПК) / ProfessionalCompetences

КҚА
Жоғары дайындық деңгейін талап
ететін, құқықтық құбылыстың, тәуелсіз
ғылыми-зерттеу және ғылымипедагогикалық қызметтің жағдайын
және динамикасын талдауды жүзеге
асыру.
ПКА Осуществление анализа
состояния и динамики правовых
явлений, самостоятельной научноисследовательской и научнопедагогической деятельности,
требующие высокого уровня
подготовки.
PCАRealization of the analysis of a
condition and dynamics of the legal
phenomena, independent research and
scientific and pedagogical activity,
demanding a high level of preparation.

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций
Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат
Наименование дисциплин, формирующих
обучения (единицы ПК) /
результаты обучения (единицы компетенций) /
The result of training(PC units)
The name of courses that form the results of
training (units of competences)
АПҚ1 Құқықтың жетекші рөлі, құқық салаларының
функционалдық мақсаты, құқық қолдану, құқық қолдану
тәжірибесі, құқық жүйесінің ерекшеліктері, Қазақстан
Республикасының құқықтық жүйесі, заң шығарушылық,
заң шығару қызметі туралы түсініктің болуы.

Құқық философиясы
Философия права
Philosophy Law

АКҚ1 Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасы
бойынша білім жүйесін қалыптастыру, қылмыстық
заңнаманы практикалық қолдану мен түсіндіру
дағдыларын дамытады;
Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасының
жалпы және ерекше бөлімдерінің нормалары мен

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасының
жалпы бөлімінің өзекті мәселелері
Актуальные проблемы общей части уголовного
законодательства
Actual problems of general part of criminal legislation of
Republic of Kazakhstan

Конституциялық іс жүргізу
Конституционный процесс
АПК1Имеет предствление о ведущей роли права, о The constitutional process
функциональном
назначении
отраслей
права,
Конституциялық әділет
правоприменении, правоприминительной практике, об
Конституционная юстиция
особенностях системы права, правовой системы
Республики
Казахстан,
законотворчестве,
Constitutional juctice
законодательной деятельности.
Адам құқықтарының қазіргі заманғы тұжырымдары
Современные концепции прав человека
АPC1Тo have a representation about the leading role of law,
Modern concept of human rights
the functional purpose of the branches of law, law
enforcement, law enforcement practice, the peculiarities of Адам құқықтарын қорғаудағы теориялық-құқықтық
the system of law, the legal system of the Republic of мәселелері
Kazakhstan, lawmaking, legislative activity.
Теоретико-правовые проблемы защиты прав человека
Theoretical and legal protection of human rights issues
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институттарын қолдану теориясы мен практикасының Қылмыстық процестің жалпы бөлімінің өзекті
проблемалық мәселелерін анықтап және шешу мәселелері
жолдарын біледі.
Актуальные проблемы общей части уголовного
процесса
АПК2 Должен сформировать систему знаний об Actual problems of general part of criminal proceedings
уголовном законодательстве Республике Казахстан,
Республикасының
қылмыстық
выработать навыки практического применения и Қазақстан
заңнамасының
Ерекше
бөлімінің
өзекті
мәселелері
толкования норм уголовного права;
- умеет выявлять и решать проблемные вопросы теории Актуальные проблемы особенной части уголовного
и практики применения норм и институтов общей и законодательства
особенной
частей уголовного законодательства Actual problems of the Special Part of the criminal
legislation of the Republic of Kazakhstan
Республики Казахстан.

КҚв Ұлттық жария және жеке құқық
теорияларының
тұжырымдамаларын АPC2formation of a knowledge system on criminal legislation
салыстыру негізінде сараптама жүргізу in the Republic of Kazakhstan, development of skills for
ПКв Уметь анализировать, оценить и practical application and interpretation of criminal law
сравнивать различных теоретических norms;
концепции в области национального
- ability to identify and solve problematic issues of theory
публичного права и частного права;
and practice of application of norms and institutions of the
general and special parts of the criminal legislation of the
Republic of Kazakhstan.
РСвTo be able to analyze, evaluate and
compare various theoretical concepts in the
field of national public law and private law;
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Қылмыстық процестің ерекше бөлімінің өзекті
мәселелер Қазақстан Республикасының қылмыстық
заңнамасының ерекше бөлімінің өзекті мәселелері
Актуальные проблемы особенной части уголовного
процесса
Actual problems of the special part of the criminal process

BКҚ1Азаматтық
заңнама
саласындағы
бар ҚР Еңбек заңнамасындағы кемшіліктер мен қарама –
тұжырымдамалар, теориялар және тәсілдерді, ЕАЭО қайшылықтар және оларды шешу жолдары.
жағдайында Қазақстан Республикасының экологиялық Пробелы и противоречия в Трудовом кодексе РК и пути
заңнамасы, жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану их устранения
туралы заңдар, кәсіпкерлік саласындағы заңнаманы Problems and contradictions in the Labor Code of the
талдау жасай алады.
Republic of Kazakhstan and methods of its elimination
BПК1 Проводит анализ существующих
концепций,
Зиян келтіру салдарынан туындайтын азаматтықтеорий
и
подходы
в
области
гражданского құқықтық міндеттемелер: теория мен практика
законодательства, экологического законодательства РК в Гражданско-правовые обязательства, возникающие
условиях
вследствие причинения вреда: проблемы теории и
ЕАЭС, законодательства о недрах и недропользования, практики
законодательства в сфере предпринимательства.
Civil-law obligations arising out of the injury: problems of
theory and practice.
BРС1Analysis of existing concepts, theories and approaches
in the field of civil legislation, environmental legislation of Азаматтық заңнаманың өзекті мәселелері
the Republic of Kazakhstan in conditions
Актуальные проблемы гражданского законодательства
Еurasian Ecoomic Union, legislation on bowels and subsoil Actual problems of civil law.
use, the legislation in sphere of business.
Қазақстандық еңбек заңнамасына (ХЕҰ) Халықаралық
Еңбек Ұйымының Конвенциялары мен Ұсыныстарын
үлестіру мәселелері
Проблемы имплементации Конвенций и Рекомендаций
Международной Организации Труда (МОТ) в
казахстанское трудовое законодательство
Problems of implementation of the Conventions and
Recommendations of the International Labour Organisation
(ILO) in Kazakhstan's labor law
ЕАЭО жағдайындағы экологиялық заңнаманың өзекті
мәселелері Актуальные проблемы экологического
Актуальные проблемы экологического законодательства
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РК в условиях
ЕАЭС
Actual problems of environmental legislation of Kazakhstan
in the conditions
Eurasian Economic Union
Жер қойнауын пайдалану заңнамасын реформалаудың
өзекті мәселелері
Актуальные
проблемы
реформирования
законодательства о недрах и недропользования
Actual problems of reforming the subsoil and subsoil use
legislation
Кәсіпкерлік аясындағы заңнама дамуының қазіргі
таңдағы мәселелері
Современные проблемы развития законодательства в
сфере предпринимательства
Modern problems of development in the field of business
law
Жер дауын шешудегі өзекті мәселелер
Актуальные вопросы разрешения земельных споров
Actual issues of land disputes
Жалпы кәсіби құзыреттілік/
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК) /
General professional competences
(GPC)

Оқыту нәтижесі (ОПК мөлшері)/ Результат обучения
(единицы ОПК) /
The result of training(GPC units)

Зерттеу нәтижелерін көрсететін ғылыми
ЖКҚА құқық саласындағы ғылыми АЖКҚ1
зерттеулерді жоспарлауға, әзірлеуге, мақаланың мәтінін дайындау, ғылыми эксперимент
ұйымдастыру және өткізу дағдысын меңгереді;
енгізуге және түзетуге қабілеттілігі;
дайындық бағытында ғылыми зерттеулер жүргізу;
ОПКАспособен
планировать, зерттеу мәселесін көтеру және оны шешу жолдарын
разрабатывать,
реализовывать
и біледі;
корректировать
процесс
научных
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Доктораттың ғылыми-зерттеу жұмысы
Научно-исследовательская работа докторанта
Research of PhD student
Зерттеу тәжірибесі
Исследовательская практика
Research internship

исследований в области права;

АОПК1Обладает навыками организации и проведения Құқық философиясы
научного эксперимента, подготовки текста научной Философия права
статьи, отражающей результаты исследования; Philosophy Law
выполнятет научные исследования по направлению
Құқық ғылымы саласындағы шектерді подготовки; ставить исследовательскую проблему и
кеңейтуге өз түпнұсқа зерттеулерімен решает её;
үлес қосуға қабілетті болу
АGPC1Possess the skills to organize and conduct a scientific
ability to plan, develop, implement and
experiment, to prepare the text of a scientific article
adjust the process of scientific research in
reflecting the results of the research; carry out scientific
the field of law;
research in the field of training; to raise the research
problem and solve it;
Зерттеу тәжірибесі
АЖКҚ2
Исследовательская практика
Зерттеудің мақсатын тұжырымдау және зерттеу
Research internship
міндеттері ауқымын анықтау, олардың ғылыми және
тәжірибелік құндылығын бағалау; ғылыми зерттеулерді
жүзеге асыру барысында әлеуметтік серіктестермен
өзара іс-қимыл жасау.
АОПК2
Умеет формулировать цель исследования и определять
круг исследовательских задач, оценивать их научную и
практическую
ценность;
взаимодействовать
с
социальными
партнерами
при
осуществлении
научного исследования.
АGPC2 formulate the purpose of the research
and determine the range of research tasks, evaluate their
scientific and practical value; interact with social partners
in the implementation of scientific research.
Педагогикалық тәжірибе
ВЖКҚ1
Жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясын, Педагогическая практика
ЖОО оқу үдерісін ұйымдастырудың принциптері мен Teaching internship
тұжырымдамалық тәсілдерін біледі және оны
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ЖКҚВ
Құқықтану саласында мамандарды
ғылыми-педагогикалық және ғылымитеориялық
дайындау
сұрақтары
бойынша құзіретті;
ОПКВ
Быть компетентным в
вопросах научно-педагогической и
научно-теоретической
подготовки
специалистов
в
области
международного права;
GPCВ to know the specifics of high
school pedagogy and psychology,
principles and conceptual methods of
organizing the educational process in the
university;

оқытушылық
меңгерген;

қызметте

қолдана

алу

дағдысын

ВОПК1
Знает педагогику и психологию высшей школы,
принципы
и
концептуальные
методы
студентоцентрированного
и
практикоориентированного обучения и обладает навыками
применения их в преподавательской деятельности;
ВGPC1To know peculiarity of high education organizations
pedagogic, psychology, principles and conceptual methods
of organizations of educational process of University.
ВЖКҚ2 Ғылыми ақпарат арқылы ғылым эволюциясын Наукометрия
сараптау және салыстыру
Наукометрия
Scientometrics
ВОПК2Знает эволюцию науки через многочисленные
измерения и статистическую обработку научной Доктораттың ғылыми-зерттеу жұмысы
информации.
Научно-исследовательская работа докторанта
Research of PhD student
ВGPC2
No know evolution of science through several changes and Құқық философиясы
statistical analyze of scientific information.
Философия права
Philosophy Law
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