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1. Жалпыға міндетті  модулдер/ Общеобразовательные модули – 12 кр. 

Отан тарихы модулі/ 

Модуль отечественной 

истории 

Қазіргі заманғы Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік-

экономикалық, саяси және мәдени 

дамуының басты тарихи оқиғала-

рын түсінуі, ӛз бетінше талдай 

білуі/  

Понимать и уметь самостоятельно 

анализировать основные 

исторические события социально-

экономического, политического и 

культурного развития Республики 

Казахстан на современном этапе 

2 3 1 KKZT/ 

SIК 1101 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы/ 

Современная история 

Казахстана 

ООД/ 

ЖМП 
МК/ 

ОК 

2 3 МЕ/ГЭ 

Дүниетанымдық модуль/ 

Мировоззренческий 

модуль 

Ӛскелең ұрпақты тәрбиелеу және 

білім беру жаңа философиясының 

кәсіби іс-әрекетіндегі білім және 

оны қолдануын қалыптастырады/  

2 3 2 Fil/ 

Fil 1102 

Философия ООД/ 

ЖМП 
МК/ 

ОК 

2 3 Тест 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Знание и применение в  профес-

сиональной деятельности новой  

философии  воспитания и обуче-

ния подрастающего поколения 

Коммуникативті модуль/ 

Коммуникативный 

модуль  

Қарым-қатынас қабілеттілігін 

дамыту, оқу және тыңдау 

дағдыларын дамыту/  

Освоение лексического и 

терминологического минимума, 

развитие коммуникативных 

способностей, развитие навыков 

чтения и слушания. 

6 10 1 KT/KYa/ 

OT/Rya 

1103 

Қазақ (Орыс ) тілі/ 

Казахский (Русский) язык  

 

ООД/ 

ЖМП 

МК/ 

ОК 

3 5 Тест 

ShT/ 

IYa 1104 

 

Шет тілі/  

Иностранный язык 

ООД/ 

ЖМП 
МК/ 

ОК 

3 5 Эссе 

Ақпаратты –

коммуникативті модуль/ 

Информационно-

коммуникационный 

модуль 

Озық ақпараттық технологиялар-

дың кӛмегімен ақпаратты талдау, 

жүйелеу, ӛңдеу/ 

Анализировать, синтезировать, 

обрабатывать информацию с 

помощью современных информа-

ционных технологий 

2 3 3 AKT/  

IKT 2105 

 

Ақпаратты-

коммуникативті 

технологиялар (ағылшын 

тілінде)/  

Информационно- 

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

ООД/ 

ЖМП 
МК/ 

ОК 

2 3 Тест 

1.2. Таңдау модулі/ Модуль по выбору – 2 кр. 

Әлеуметтік-

гуманитарлық модуль/ 

Социально-

гуманитарный модуль 

Тұлғаның әлемдегі ӛзіндік орнын 

түсінуі. Педагогтың кәсіби ӛзін-ӛзі 

тануын және ӛзіндік дамуын, 

педагогтың ӛзін-ӛзі жетілдіруінің 

кезеңдерін білу/  

Целостность мира и взаимо-

зависимость человека, общества и 

природы. Понимание личностью 

собственного места в мире. 

Профессиональное самопознание и 

саморазвитие педагога 

1 2 1 OOT/  

Sam 1106 

Ӛзі-ӛзі тану/ 

Самопознания 

ЖМП/

ООД 

ТК/ 

КВ 

1 2 ЖЕ/ 

ПЭ 

Қоршаған ортаны қорғау 

мен адам денсаулығын 

сақтау модулі/ Модуль 

охраны окружающей 

среды и здоровые 

человека 

 

Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің ұйымдық негіздерін білу, 

апаттан құтқару және басқа шұғыл 

жұмыстар, тӛтенше жағдайларда 

тұрғындардың қимыл-әрекеттері/ 

Организационные основы обеспе-

чения безопасности жизнедеятель-

ности. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы. 

Действия населения в 

чрезвычайных ситуациях 

1 2 2 TKN/ 

ОБЖ 1107 

Тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері/  

Основы безопастностьи  

жизнедеятельности 

ЖМП/

ООД 

ТК/ 

КВ 

1 2 Тест 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Компонент обязательных дисциплин 

2.    Базалық пәндердің міндетті модулдері/ Обязательные модули базовых дисциплин – 18 кр. 

Кәсіби-педагогикалық 

модуль/ 

Профессионально-

педагогический модуль 

Оқыту мен тәрбиелеудің 

нейрофизиологиялық механизмін,  

дамудың заңдылықтарын, онтоге-

нездің түрлі кезеңдерінде жеке 

жүйелердің физиологиялық 

ерекшеліктерін және жалпы 

организмді білуі/  

Знать: закономерности развития, 

нейрофизиологических механиз-

мов обучения и воспитания; 

физиологические особенности 

отдельных систем и организма 

организма в целом в разные 

периоды онтогенеза 

2 3 1 OFD/ 

FRSh 1201 

Оқушылардың 

физиологиялық 

дамуы/  

Физиология развития 

школьников 

БП/ 

БД 

МК/ 

ОК 

2 3 Тест 

Оқыту мен тәрбие үрдісінің негізгі 

идеяларын, заңдарын,  заңдылық-

тарын, ұстанымдарын білу және 

пайдалану/ 

Знание и применение на практике 

фундаментальных идей, законов и 

закономерностей, принципов  

процесса обучения и воспитания 

2 3 2 Ped 1202 Педагогика БП/ 

БД 

МК/ 

ОК 

2 3 Тест 

Психология бойынша іс-әрекет, 

дағды және ғылыми білім 

жиынтығының негізгі түсініктерін 

біледі және түсінеді/  

Знает и понимает фундаменталь-

ные факты и закономерности 

психологической науки 

2 3 2 Psi 1203 Психология БП/ 

БД 

МК/ 

ОК 

2 3 Тест 

Білім беру саласындағы 

педагогикалық менеджменттің 

теориялық негізін игереді, білім 

беру ұйымдары жүйесіндегі 

басқару қызметінің сапасын 

бағалайды/  

Владеть теоретическими знаниями  

педагогического менеджмента в 

сфере образования, оценивать 

качество управленческой деятель-

ности в  сфере образования 

 

2 3 3 BM/  

MO 2204 

Білім берудегі 

менеджмент/  
Менеджмент в 

образовании 

БП/БД МК/ 

ОК 

2 3 Тест 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Білім алушылардың жетістіктерін 

диагностикалаудың әдістері мен 

құралдарының қазіргі жағдайын 

білу, нормативтік құжаттар мен 

бағалау объектілерінің талаптарын 

ескеріп, жоспарланған нәтиже-

лерді бағалаудың тиімді техноло-

гиясын таңдау, оқыту нәтижелерін 

бағалауды  ұйымдастыру үшін 

қазіргі АКТ құралдарын қолдану/  

Знать современное состояние 

методов и средств диагностирова-

ния достижений обучающихся, 

выбирать оптимальные технологии 

оценивания планируемых резуль-

татов, применять современные 

ИКТ средства для организации 

оценивания результатов обучения 

2 3 3 BOT/  

TKO 2205 

Бағалаудың ӛлшемдік 

технологиялары/ 

Технологии 

критериального 

оценивания 

БП/ 

БД 

МК/ 

ОК 

2 3 Тест 

Мемлекеттің және қоғамның 

құндылықтар бағдарларының 

ауысуы түсінігінде мүмкіндігі 

шектеулі адамдардың инклюзивті 

білім берудегі қажеттілігін 

түсіндіре алады/  

Объяснять необходимость 

инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями в 

логике смены ценностной 

ориентации общества и 

государства 

2 3 4 IBB/  

IO 2208 

Инклюзивті білім беру/ 

Инклюзивное образование 

БП/ 

БД 

МК/ 

ОК 

2 3 Тест 

Тәрбие жұмысының тиімділігі мен 

нәтижесінің диагностикасын білу, 

тәрбиелеу үрдісіндегі  ізгілендіру-

дің ұстанымдарын, және тәрбиеге 

технологиялық, құзіреттілік тәсіл-

дерді пайдалана білу/  

Знать этапы и методики станов-

ления и развития воспитательной 

системы, критерии еѐ оценки и 

применять принципы гуманизации 

воспитательного процесса, 

технологический, компетентност-

ный подход к воспитанию 

2 3 4 TzhTA/ 

TMVR 

2209 

Тәрбие жұмысының 

теориясы мен әдістемесі/ 

Теория и методика 

воспитательной работы 

БП/ 

БД 

МК/ 

ОК 

2 3 Тест 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Тілдік модуль/  

Языковой модуль 

Қазақ/орыс тілінде  тілдік ортада 

еркін тілдік қарым-қатынас 

жасауға  дағдылануды меңгеру, 

болашақ мамандығына сәйкес 

терминдік лексиканы, синтаксистік 

құрылымдарды тілдік жағдаяттар-

да қолдана білу және мамандығы 

бойынша ақпараттарды талдап, 

жинақтап, жазба жұмыстарды 

орындай білу/  

Cвободное общение на казахском/ 

русском языке в языковой среде, 

правильное использовать в рече-

вых ситуациях терминологичес-

кую лексику, синтаксические 

конструкции в соответствии с 

будущей специальностью, умеет 

анализировать информацию по 

своей специальности, выполнять 

письменные работы 

2 3 3 KK(O)T/ 

PK(R)Ya 

2206 

Кәсіби қазақ (орыс) тілі/ 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

БП/ 

БД 

МК/ 

ОК 

2 3 Тест 

Ағылшын тілінде жалпы және 

кәсіби мәтіндерге сӛйлеу білу, 

жазбаша және ауызша сӛздерді 

түсіну, кәсіби мәтіндерді орыс 

(қазақ) тілдерінен ағылшын тіліне 

және керсіснше аудара білу, 

ағылшын тілінде арнайы 

әдебиетпен жұмыс істей білу,жаңа 

жағдайларға үйренген ұғымдарды 

қолдану, жұмыс орнында қолдана 

білу/  

Уметь говорить на английском 

языке на общие и профессиональ-

ные темы, понимать устную и 

письменную речь, переводить 

тексты профессионального харак-

тера с русского (казахского) языка 

на английский и наоборот, рабо-

тать со специальной литературой 

на английском языке, применять  

знания английского языка на рабо-

чем месте, применять изученные 

понятия к новым ситуациям 

2 3 4 KBShT/ 

РОIYa 

2207 

Кәсіби бағытталған шет 

тілі/  

Профессионально- 

ориентированный 

иностранный язык 

БП/ 

БД 

МК/ 

ОК 

2 3 Тест 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Базалық пәндердің таңдау модулі/ Модуль по выбору базовых дисциплин – 32 кр. 

Іргелі модуль 1 / 

Фундаментальный 

модуль 1 

Экономикалық теориядан  негізгі 

ұғымдар мен ғылыми білімдер 

кешенін біледі және меңгереді; 

нарықтық экономикадағы үрдістер 

мен экономикалық мәліметтерді  

талдап игереді; бизнесте ӛздігінен 

шешім қабылдауда іскерлік 

кешенін қолдануға қабілетті/ 

Знает и владеет ключевыми 

понятиями и комплексом научных 

знаний по экономикой теории; 

умеет анализировать экономичес-

кие данные и процессы в 

рыночной экономике; способен 

применить комплекс умений для 

самостоятельного принятия 

решения в бизнесе 

9 14 1 ETN/           

OET 1210 

1.1. Экономикалық теория 

негіздері/  

Основы экономической 

теории 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

3 5 Тест 

Экономика мен бизнестен  негізгі 

ұғымдар мен ғылыми білімдер 

кешенін біледі және меңгереді; 

нарықтық экономикадағы үрдістер 

мен экономикалық мәліметтерді  

талдап игереді; бизнесте ӛздігінен 

шешім қабылдауда іскерлік 

кешенін қолдануға қабілетті/ 

Знает и владеет ключевыми 

понятиями и комплексом научных 

знаний по экономике и бизнесу; 

умеет анализировать экономичес-

кие данные и процессы в 

рыночной экономике; способен 

применить комплекс умений для 

самостоятельного принятия 

решения в бизнесе 

EB/ EB 

1210 

1.1. Экономика және 

бизнес/  

Экономика и бизнес 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

Микроэкономикадан  негізгі 

ұғымдар мен ғылыми білімдер 

кешенін біледі және меңгереді; 

нарықтық экономикадағы үрдістер 

мен экономикалық мәліметтерді  

талдап игереді; бизнесте ӛздігінен 

шешім қабылдауда іскерлік 

кешенін қолдануға қабілетті/ 

2 Micr/  

Micr 1211 

1.2. Микроэкономика/ 

Микроэкономика 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Тест 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Знает и владеет ключевыми 

понятиями и комплексом научных 

знаний по микроэкономике; умеет 

анализировать экономические 

данные и процессы в рыночной 

экономике; способен применить 

комплекс умений для самостоя-

тельного принятия решения в 

бизнесе 

Сызықты экономикалық үдеріс-

тердің математикалық модельдерін 

құру әдістемесін, басқарудың 

экономикалық-математикалық 

модельдер есептерін сызықты 

алгебра, математикалық анализ 

және ықтималдылық теориясының 

аппараттарын қолдану дағдысын 

меңгереді/ 

Владеет основами методики 

построения математических 

моделей линейных экономических 

процессов; навыками применения 

аппарата линейной алгебры, 

математического анализа и теории 

вероятностей для исследования 

экономико-математических 

моделей задач управления. 

EMat/                 

MatЕ 1211                   

1.2. Экономикадағы 

математика/                                                              

Математика в экономике  

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

Макроэкономикадан  негізгі 

ұғымдар мен ғылыми білімдер 

кешенін біледі және меңгереді; 

нарықтық экономикадағы үрдістер 

мен экономикалық мәліметтерді  

талдап игереді; бизнесте ӛздігінен 

шешім қабылдауда іскерлік 

кешенін қолдануға қабілетті/  

Знает и владеет ключевыми 

понятиями и комплексом научных 

знаний по макроэкономике; умеет 

анализировать экономические дан-

ные и процессы в рыночной эконо-

мике; способен применить ком-

плекс умений для самостоятель-

ного принятия решения в бизнесе 

3 Makr/               

Makr 2212                 

1.3. Макроэкономика/                               

Макроэкономика                                        

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Тест 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Ғылымның әлеуметтік-саяси 

салаларының методологиясын; 

қоғам дамуының негізгі 

әлеуметтік-саяси заңдылықтарын; 

әлеуметтік жұмысты нақты 

әлеуметтік саяси мәселелерді 

шешу шектеуінде жүргізу ерекше-

ліктерін; кәсіби іс-әрекетті 

әлеуметтік қорғау, әлеуметтік 

қызмет кӛрсету, тұрғындарға 

әлеуметтік кӛмек кӛрсету саласын-

дағы әлеуметтік саяси мәселелерін 

шешу шектеуінде ұйымдастыруды 

біледі/  

Знает базовые основы современ-

ной теории и методологии 

социальной политики; принципы, 

цели и направления социальной 

политики государства; умеет 

выявлять и правильно 

интерпретировать происходящие 

изменения и наиболее острые 

экономические и социальные 

проблемы в области социальной 

политики и социальной защиты; 

разрабатывать и обосновывать 

варианты эффективных решений в 

области социальной политики и 

социальной защиты населения 

AS/ SP 

2212               

1.3. Әлеуметтік саясат/                                                                    

Социальная политика                                                        

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

Негізгі экономикалық ілімдерді 

түсінеді; экономикалық ілімдер 

тарихына қатысты ақпараттық  

дереккӛздерімен жұмыс жасау 

барысында ғылыми талдау әдісте-

рін пайдалана біледі және ӛз елінің 

экономикадан сауатты  азамат  

болуы жолында білім алу және 

оны тәжірибеде қолдана біледі/ 

Понимает и умеет самостоятельно 

анализировать основные экономи-

ческие учения; умеет использовать 

методы научного анализа при 

работе с различными источниками 

2 EIT/                  

IEU 1213 

1.4. Экономикалық ілімдер 

тарихы/                       

История экономических 

учений 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

информации  по истории экономи-

ческих учений; владеет и на 

практике использовать получен-

ные знания, чтобы быть экономи-

чески грамотным гражданином 

своей страны 

Негізгі экономикалық ілімдерді 

түсінуі және ӛз бетінше талдай 

білуі; Қазақстандағы экономика-

лық ілімдер тарихына қатысты 

ақпараттық  дерек кӛздерімен 

жұмыс жасау барысында ғылыми 

талдау әдістерін пайдалана білуі; 

ӛз елінің экономикадан сауатты  

азамат  болуы жолында білім алу 

және оны тәжірибеде қолдана 

білуі/ 

Понимать и уметь самостоятельно 

анализировать основные экономи-

ческие мысли  Казахстана; уметь 

использовать методы научного 

анализа при работе с различными 

источниками информации по 

истории экономической мысли в 

Казахстане; владеть и на практике 

использовать полученные знания, 

чтобы быть экономически 

грамотным гражданином своей 

страны 

 KEOpT/                

IEMK 

1213 

1.4. Қазақстандағы 

экономикалық ой-пікірлер 

тарихы/    

История экономической 

мысли в Казахстане 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

Іргелі модуль 2/ 

Фундаментальный 

модуль 2 

Конституциялық құқық ғылымы-

ның түбегейлі қағидаларымен 

негізгі заңы туралы іліммен, жеке 

тұлғаның құқықтық жағдайының 

негіздерімен, мемлекет органдары-

ның ұйымдастырылуы мен 

қызметінің  қағидаларымен, ҚР-ғы 

жергілікті ӛзін-ӛзі басқарудың 

негіздерімен танысу, сондай-ақ 

оларды дербес тәжірибелік 

қызметке пайдалану/  

Знать основные принципы 

конституционного права, основ 

правового статуса личности, прин-

6 9 1 KK/                    

KP 1214 

2.1. Конституциялық 

құқық/                                           

Конституционное право 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Тест 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

ципами и деятельности государ-

cтвенных органов, основ местного 

самоуправления в РК и уметь 

практического изпользование  

Шетелдердiң конституциялық 

құқығы ғылымының негiзгi теоре-

тикалық ережелерiмен танысу, 

шетелдердiң маңызды заңи 

актiлерiн үйрену, құқықтық жүйе-

лердi салыстыра отырып талдау 

жасау және жоғарғы-жергiлiктi 

билiк органдарының қызметiн, 

сайлау құқығы және сайлау жүйесi 

негiздерiн, тұлғаның құқықтық 

мәртебесiн, мемлекет нысанын т.б. 

реттейтiн  шетел заңдылықтары-

ның нормаларын түсiну/  

Ознокомление основными теоре-

тическими вопросами конституции 

зарубежных стран, изучение 

основныз законов, сравнительный 

анализ правовых систем,  

понимание деятельности высшых-

местных органов власти, 

избирательного прав и системы 

избирательного права,  правовой 

статус личности, нормы регули-

рующие формы государства 

ShEKK/                      

KPZS 

1214 

2.1. Шет елдердің 

конституциялық құқығы/                    

Конституционное право 

зарубежных стран 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

Білім алушылар азаматтық құқық 

туралы мәліметі, оның қағидалары, 

міндеттері мен құрылымы; 

азаматтық құқықтық қатынастарды 

реттейтін азаматтық заңдардың 

жүйесі; азаматтық-құқықтық рет-

теу ерекшеліктерін білу; азамат-

тық-құқықтық қатынастарды қол-

дану және талқылау; әртүрлі 

азаматтық-құқықтық шарттарды 

жасай білу; азаматтық-құқықтық 

дауларды шешудің сот 

тәжірибесінде жасалған казустар 

мен есептерді шеше білуі қажет/  

Знать о гражданском праве, его 

2 KRAKN/                 

OGPRK 

1215 

2.2. Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқық негіздері/   

Основы гражданского 

права Республики 

Казахстан 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

принципах, целях и структуре, 

регулирующее отношения между 

системой гражданского права; 

Гражданское правовое регулиро-

вание; обсуждение и применение 

гражданско-правовых отношений; 

возможность создавать различные 

гражданско-правовые договора; из 

практики суда для разрешения 

гражданских споров должны быть 

в состоянии разрешить инцидент и 

отчеты 

Азаматтық құқықтың түсінігін, 

қағидаларын, құқықтық реттеу 

әдістерін, азаматтық құқық 

жүйесін, заңды тұлғалар, меншік 

құқығы, міндеттемелік құқық, 

мұрагерлік құқық сияқты негізгі 

институттарын. Студент жасай 

білуі керек: азаматтық құқықтың 

негізгі ұғымдары мен санаттарын 

еркін пайдалану, алған білімдерін 

тәжірибеде қолдану, азаматтық 

құқық бойынша нормативтік 

құқықтық актілерді талдау/  

Целью изучения данной 

дисциплины является освоение 

студентам основных понятии 

гражданского права. Студент дол-

жен усвоить понятие, принципы 

гражданского права методы 

правого регулирования, систему 

гражданского права основные 

институты гражданского права 

такие как юридические лица, право 

собственности, обязательственное 

право, наследственное право 

AKK/                    

VGP 1215                    

2.2. Азаматтық құқыққа 

кіріспе/                                                  

Введение в гражданское 

право 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

Бұл пәнді зерттеу барысында 

студент атқару органдарының 

қызметі мен мемлекеттік әкімшілік 

билік органдарының қызметі мен 

олардың ӛктемдік әдістегі қызме-

тін, қоғамдық қатынастағы 

4 KRAKN/                   

OAPRK 

2216 

2.3. Қазақстан 

Республикасы әкімшілік 

құқық негіздері/                                                                            

Основы 

административного права 

Республики Казахстан 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

қатысушылар мен ӛзара қатына-

сының ерекшелігі және әкімшілік 

құқықтық қатынас ерекшелігі 

туралы қажетті мағлұматтарды 

алады/  

В ходе изучения курса студент 

получает необходимый объем 

знаний об организации и различ-

ных вопросах деятельности испол-

нительных органов государствен-

ной власти и иных органов 

государственной администрации, о 

формах и методах их императив-

ного воздействия на участников 

общественных отношений, особен-

ностях взаимоотношений между 

государством, гражданами и 

организациями при возникновении 

административных правоотноше-

ний 

Білім алушы шет елдік атқару 

органдарының қызметі мен олар-

дың ӛктемдік әдістегі қызметін, 

қоғамдық қатынастағы қатысу-

шылар мен ӛзара қатынасының 

ерекшелігі және әкімшілік құқық-

тық қатынас ерекшелігі туралы 

қажетті мағлұматтарды алады/  

В ходе изучения курса студент 

получает необходимый объем 

знаний об организации и различ-

ных вопросах деятельности испол-

нительных органов государствен-

ной власти и иных органов 

государственной администрации, о 

формах и методах их импера-

тивного воздействия на участ-

ников общественных отношений, 

особенностях взаимоотношений 

между государством, гражданами 

и организациями при возникно-

вении административных право-

отношений 

 ShAK/                       

APZS 

2216 

2.3. Шетелдердің 

әкімшілік құқығы/                                

Административное право 

зарубежных стран 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Іргелі модуль 3/ 

Фундаментальный 

модуль 3 

Кәсіпорын экономикасының 

жалпы негіздерін, кәсіпорын 

жұмысының негізгі техникалық-

экономикалық кӛрсеткіштерін, 

оның негізгі бағыттары мен 

бӛлімдерін білуі тиіс; кәсіпорын 

жұмысының негізгі техникалық-

экономикалық кӛрсеткіштерін 

есептеп, шаруашылық жұмыстары 

бойынша есеп жасай алуы қажет/ 

Знать: общие основы экономики 

предприятия; основные технико-

экономические показатели работы 

предприятия и его структурных 

подразделений; направления 

эффективного использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; уметь: 

рассчитывать технико-экономичес-

кие показатели деятельности 

предприятия; выполнять расчѐты 

производственно-хозяйственной 

деятельности цеха, участка 

7 11 3 KE/            

EP 2217 

3.1. Кәсіпорын 

экономикасы/                                                              

Экономика предприятия 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 

Кәсіпкерлік-іскерлік терминдерді 

білуге, кәсіпкерлікке жауап бере-

тін нормалар жиынтығын білуге, 

алғашқы ақпараттар жинақтауға,  

оның ішінде заңнамаларға 

қатысты,  капитал түсінігі, есеп 

жүйесі, қаржы-кредиттік істер, 

олардың жүргізілу жолдарын білуі 

тиіс; кәсіпкерлік қызмет мүмкін-

діктерін ӛзіне пайдалану, ӛз ісінді 

жүзеге асыруда кәсіпкерлік білімін 

пайдалана алуын қажет/ 

Знать: коммерческо-деловую тер-

минологию, отвечающую совре-

менным нормам предпринима-

тельства; а именно: основы законо-

дательства основы экономики 

предприятия; понятие о капитале; 

о формах его существования и 

движения, финансово-кредитного 

 KIAN/                  

ОPD 2217               

3.1. Кәсіпкерлік іс-әрекет 

негіздері/                                   

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

дела, системы учета и отчетности 

и т.п.; уметь: определить свои 

возможности в предприниматель-

ской деятельности; использовать 

знания основ предприниматель-

ства для организации своего дела 

Кәсіпкерлік іс-әрекетті ұйымдас-

тырудың құқықтық негіздерін, 

кәсіпкерлік іс-әрекетті ұйымдас-

тырудың құқықтық формаларын, 

кәсіпкерлік іс-әрекетті ұйымдасты-

рудың этикасын білуі тиіс; жаңа 

кәсіпкерлікті қызметті қалыптас-

тыруда құқықтық формасын 

анықтай алуы қажет. Кәсіпкерлік 

іс-әрекетті ұйымдастыруда этика-

лық қағидаларды ұстана отырып, 

алгоритм жасап шығару, қажет/ 

Знать: правовые основы организа-

ции предпринимательской дея-

тельности; организационно-право-

вые формы предпринимательской 

деятельности; основы предприни-

мательской этики. Умеет: опреде-

лять организационно-правовую 

форму предпринимательской дея-

тельности для создания нового 

предприятия; разрабатывать алго-

ритм предпринимательских реше-

ний с учѐтом этических принципов 

3 KIAU/               

ОPD 2218       

3.2. Кәсіпкерлік іс-әрекетті 

ұйымдастыру/                                                            

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

3 5 Тест 

Бизнесті ұйымдастыру туралы 

түсінігі, кәсіпкерлік саласындағы 

заңнамаларды білуге, бизнесті 

жоспарларды әзірлеу ерекшелік-

терін; тауар ӛндіруді жүзеге асыру 

жолдарын,  бизнес саласындағы 

инвестициялық қызмет жӛнінде 

білуі тиіс; Кәсіпорынның жобала-

рын тәжірибе жүзінде жүзеге 

асыру, тәуекелді есептей алуы 

қажет/ 

Знать: нормативно-правовые акты, 

связанные  с предприниматель-

BUU/               

OBP 2218 

3.2. Бизнес үдерісін 

ұйымдастыру/                                                         

Организация бизнес 

процесса 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

ством; организации производства и 

сбыта продукции; инновационную 

и инвестиционную деятельность в 

области бизнеса. Уметь: решать 

практические задачи;  рассчиты-

вать риски 

Маркетинг қызметін ұйымдас-

тыруды білуге, маркетингті жүзеге 

асыру жолдарын, маркетинг 

концепциясын білуі; мемлекеттің 

экономикалық саясат бағыттарына 

талдау жасай алуы/ 

Знать: основы организации марке-

тинговой деятельности; Реали-

зация функций маркетинга. 

Концепции маркетинга. Уметь: 

анализировать направления эконо-

мической политики государства; 

анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации 

4 MN/               

OM 2219                 

3.3. Маркетинг негіздері/                                                           

Основы маркетинга  

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 

Жарнама және жарнама қызметі 

бойынша жаңа зерттеулердің 

негізгі нәтижелерін білуі; жарнама 

қызметін басқара алу, ғылым 

жетістіктері арқылы қол жеткізген 

жарнама қызметінің бағдарлама-

ларын жасап шығару және талдау 

жасай алуы/ 

Знать: основные результаты новей-

ших исследований по проблемам 

рекламы и рекламной деятельнос-

ти; Уметь: управлять процессом 

рекламной деятельности; осущес-

твлять анализ и разработку 

стратегии рекламной деятельности 

на основе современных методов и 

передовых научных достижений 

ZhI/                

RD 2219                  

3.3. Жарнама ісі/                                                                              

Рекламное дело 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

Іргелі модуль 4/ 

Фундаментальный 

модуль 4 

Прокурорлық қадағалаудың теоре-

тикалық ережелерімен; Қазақстан 

Республикасы прокуратурасы 

туралы заңнамасына тиісті 

сипаттама беру; прокуратура 

органдарын қызметтерінің негізгі 

6 9 5 KRPK/                       

PNRK 

3220 

4.1. Қазақстан 

Республикасындағы 

прокурорлық қадағалау/    

Прокурорский надзор в 

Республике Казахстан 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 ЖЕ/  

ПЭ 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&c=15-1%3A82-2&r=12322435&rch=l&qurl=http%3A//knowledge.allbest.ru/economy/2c0b65635a2ad68a5c43a88521216d26_0.html&fr=webhsm


Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

бағыттарын талдау, прокуратура 

органдарының пайда болуы мен 

даму тарихы туралы білімдерінің 

қажетті кӛлемдерін алу, сондай-ақ 

жоғарыда аталған органдардың 

жүйесі мен құрылымы туралы 

білу/ 

Ознакомление студентов с 

теоретическими положениями 

прокурорского надзора; дать 

подробную характеристику 

законодательства о прокуратуре 

Республики Казахстан; проанали-

зировать  основные направления 

деятельности органов  прокура-

туры, получение необходимого 

объема знаний о истории возник-

новении органов прокуратуры, а 

также о системе и структуре 

вышеуказанных органов 

Қазақстан Республикасы прокура-

турасы туралы заңнамасына тиісті 

сипаттама беру; прокуратура 

органдарын қызметтерінің негізгі 

бағыттарын талдау, прокуратура 

органдарының пайда болуы мен 

даму тарихы туралы білімдерінің 

қажетті кӛлемдерін алу, сондай-ақ 

жоғарыда аталған органдардың 

жүйесі мен құрылымы туралы 

білу/ 

Дать подробную характеристику 

законодательства о прокуратуре 

Республики Казахстан; проана-

лизировать  основные направления 

деятельности органов  прокурату-

ры, получение необходимого 

объема знаний о истории возник-

новении органов прокуратуры, а 

также о системе и структуре 

вышеуказанных органов 

 

 

PKPK/              

UPUS 

3220 

4.1. Прокурордың 

қылмыстық процеске 

қатысуы/ Участие 

прокурора в уголовном 

судопроизводстве 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Құқық қорғау және арнайы мемле-

кеттік органдар мен сот жүйесі, 

олардың ӛзара қарым-қатынас, 

құқықтық мәртебесі, функциялары, 

мақсаттары мен міндеттері қазіргі 

заманғы жүйесін білу/ 

Знать современную систему право-

охранительных и специальных 

государственных органов и судеб-

ных органов, их взаимосвязь, 

правовой статус, функции, цели и 

задачи 

2 KKO/              

PO 1221 

4.2. Құқық қорғау 

органдары/                                                             

Правоохранительные 

органы 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Тест 

ҚР адвокатурасы туралы заңна-

масына жататын заң нормаларын 

түсіндіру; адвокатураға қатысты 

заңнамалар арақатынасы туралы 

мәселелерді зерделеу; нарықтық 

экономика жағдайында адвокатура 

туралы заң рӛлін кӛрсету; ӛзге де 

заңдарына, осы заңдардың ӛзара 

байланыстарын түсіндіру/ 

Объяснение норм законодатель-

ства, относящегося к адвокатуре 

РК; изучение вопроса о соотно-

шении законодательства относи-

тельно адвокатуры; показать роль 

законодательства об адвокатуре в 

условиях рыночной экономики; 

разъяснить связь этих законов с 

другими законодательными актами 

KRAI/                 

АRК 1221                   

4.2. ҚР адвокаттық іс/                                                                          

Адвокатура в РК 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

Қылмыстық құқық институтының 

негізгі ұғымдарын, қағидаларын, 

қылмыстық заңға қатысы бар, 

қылмыстарды, қылмыстық жауап-

кершілікті, жазаны, қылмыстық 

құқықбұзушылықтың құрамын, 

қылмыстардың кӛптігін, қылмысқа 

қатысушылардың, аяқталмаған 

қылмыстарды, қылмыстық жауап-

кершілік пен жазадан босатуды, 

кәмелетке толмағандардың жауап-

кершіліктері туралы, медициналық 

сипаттағы мәжбүрлеу шаралары, 

3 KRKKN/             

OUPRK 

2222 

4.3. Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқық 

негіздері/                                                                                  

Основы уголовного права 

Республики Казахстан 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/ 

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

сондай-ақ қылмыстық құқықбұзу-

шылық құрамының топтарын 

зерттеу/ 

Изучение основных понятий, 

принципов, институтов уголовного 

права, относящихся к уголовному 

закону, преступлению, уголовной 

ответственности, наказанию, сос-

таву уголовного правонарушения, 

множественности преступлений, 

соучастию в преступлении, 

неоконченной преступной деятель-

ности, освобождению от уголов-

ной ответственности и наказания, 

уголовной ответственности несо-

вершеннолетних, принудительным 

мерам медицинского характера, а 

также рассмотрение групп 

составов уголовных правонару-

шений 

Қылмыс пен құқық бұзушылықтың 

түрлерiн, сондай-ақ әртүрлі құбы-

лыстар мен процестерді олардың 

қарым-қатынас басқа себептерін, 

қылмысқа қарсы күрес жӛніндегі 

іс-шаралардың тиімділігін, 

қылмысқа қарсы күресті жетілдіру 

мәселелері бойынша ұсыныстарды 

зерттейді/ 

Изучает преступность, виды прес-

тупности и преступления, причины 

возникновения и иные их взаимо-

связи с различными явлениями и 

процессами, результативность мер 

по борьбе с преступностью, реко-

мендации по совершенствованию 

борьбы с преступностью 

Kilm/                   

Crim 2222 

4.3. Қылмыснама/                                                         

Криминология 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

Іргелі модуль 5/ 

Фундаментальный 

модуль 5 

Әртүрлі объектілердегі  халық 

шаруашылығын оқытуда негізгі 

методологиялық қағидаларын 

білуі; халық шаруашылығын 

қалыптастыру мен реттеудегі 

негізгі әдістерді білу; мемлекеттегі 

4 6 4 EMR/                    

GRE 2223 

5.1. Экономиканы 

мемлекеттік реттеу/                                                                                   

Государственное 

регулирование экономики 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

халық шаруашылығын жүргізуде 

түрлі әдістерді пайдала отырып, 

экономиканың басты мақсатына 

жететіндей нәтижелерге қол 

жеткізе білуі тиіс/ 

Знать: основные методологические 

принципы построения критериев 

для изучения фактической ситуа-

ции в НХ общества в разных 

объектах. Основные методы 

формирования и регулирования 

НХ. Уметь: проводить анализ 

фактической ситуации в НХ 

государства выделять схемы 

функционирования  экономичес-

кой, деятельностной, администра-

тивной целостности и использо-

вать существующие (апробирован-

ные) методы для достижения 

базовых целей экономики 

Қазақстан Республикасындағы  

фискальды саясаттың негізгі  

бағыттарын және бюджеттік-

салықтық саясаттың теориялық 

аспектілерін білуі; Қазақстан 

Республикасындағы бюджеттік-

салықтық саясатқа анализ жасай 

алуы тиіс/  

Знать: теоретическими аспектами 

бюджетно-налоговой политики и 

основные направления фискальной 

политики Республики Казахстан; 

Уметь:  провести анализ бюджетно 

налоговой политики Республики 

Казахстан 

BSS/               

BNP 2223 

5.1. Бюджет-салық 

саясаты/                                          

Бюджетно-налоговая 

политика 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

Қаржы категорияларының негізгі 

мазмұнын, қаржының даму заңды-

лығы мен теориялық негіздерін 

білуі; қаржы механизмін қолдану 

барысында туындаған мәселелерді 

зерттеу, қаржының тұрақтануына 

немесе құнсыздануына қатысты 

нақты мәселелерді шеше білуі 

4 Kar/               

Fin 2224                    

5.2. Қаржы/                                                                     

Финансы  

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

қажет/ 

Знать: теоретические основы и 

закономерности развития финан-

сов; содержание основных финан-

совых категорий; Уметь исследо-

вать проблемные ситуации при 

использовании финансового меха-

низма; решать конкретные задачи, 

связанные со стабилизацией 

финансов, преодоления дефицит-

ности бюджетной системы 

Статистика саласында шетелдік 

және отандық  білімі, статистика-

ның  қолданбалы математикалық 

әдістерін және статистикалық 

кӛрсеткіштерді құрастыру ереже-

лерін білу, статистикалық бақы-

лауды жүргізу; массалық статисти-

калық деректерді құрастыру және 

топтастыруды жүзеге асыру; 

статистикалық есептерді шығару/ 

Знать: отечественный и зарубеж-

ный знание в области статистики;  

прикладные математические мето-

ды статистики;  правила построе-

ния статистических показателей и 

индексов; уметь: самостоятельно и 

творчески использовать 

теоретические знания в процессе 

статический контролирование; 

выполнять статистические расчеты  

 Stat/                  

Stat 2224 

5.2. Статистика/                                                                             

Статистика 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

3. Кәсіби пәндердің міндетті модулдері/ Обязательные модули профилирующих дисциплин – 5 кр. 

Оқыту әдістемесі 

модулі/ Модуль 

методики преподавания  

Құқық және экономика негіздері 

білімін берудің заманауи парадиг-

маларына сәйкес оқытудың сапа-

сын және тиімділігін арттырудың 

педагогикалық және психология-

лық әдістері мен құралдарын 

біледі, оқытудың интербелсенді 

әдістерін, солардың қатарында 

техникалық оқу-құралдарын, 

ақпараттық және компьютерлік 

технологияларды меңгерген/ 

5 8 5 KENOA/                  

МРOPE 

3301 

Құқық және экономика 

негіздерін оқыту 

әдістемесі/   

Методика преподавания 

основ права и экономики 

КП/ 

ПД 

МК/ 

ОК 

3 5 Тест 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Знает педагогические и психологи-

ческие методы и средства 

повышения эффективности и 

качества обучения с современной 

парадигмой правового и 

экономического образования, 

применяет интерактивные методы 

обучения, способен эффективному 

использованию современных 

методов и средств обучения, в том 

числе технических средств 

обучения, информационных и 

компьютерных технологий 

Білім алушы мемлекеттік-құқық-

тық құбылыстар туралы, мемлекет 

пен құқықтың пайда болуы, дамуы 

мен қызмет етуінің заңдылықтары, 

мемлекеттің типтері мен 

нысандары, мемлекеттік билікті 

жүзеге асырудың әдістері мен 

нысандары туралы; жеке тұлға 

мен мемлекеттің ӛзара қарым-

қатынасы, азаматтық қоғам мен 

құқықтық мемлекеттің табиғаты 

мен мәні туралы; құқық 

шығармашылықтың ерекшеліктері 

мен құқықтық реттеудің механизмі 

туралы, заңдылық пен конститу-

циялылық, адам құқықтары мен 

бостандықтары және оларды 

қамтамасыз етудегі заңның рӛлі 

туралы, құқықтық қатынастардың 

түрлері, құқыққа сай және 

құқыққа қайшы мінез-құлық, т.б. 

туралы білім алады/ 

Обучающиеся должны знать  

природу государственно-правовых 

явлений, возникновения, развития 

и функционирования государства 

и права, виды и формы 

государственных законов, форм и 

методов осуществления государ-

ственной власти; отношения 

1 MKT/              

TGP 1302 

Мемлекет және құқық 

теориясы/                               

Теория государства и 

права 

КП/ 

ПД 

МК/ 

ОК 

2 3 Тест 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

между государством и личностью, 

гражданским обществом и право-

вым государством о характере и 

стоимости; особенности челове-

ческого творчества и механизма 

правового регулирования, верхо-

венство закона и Конституции, 

прав и свобод человека и их роль в 

обеспечении верховенства закона, 

в соответствии с типами правовых 

отношений, правового и 

противоправного поведения и т.д.  

3.2. Кәсіби пәндердің таңдау модулдері/ Модуль по выбору профилирующих дисциплин – 27 кр. 

Кәсіби модуль/ 

Профессиональный 

модуль 1 

Еңбек бӛлінісінің халықаралық 

феноменін, ӛндірістің халықара-

лық арнайы формаларын, жаһан-

дану үдерісіндегі әлем шаруашы-

лық қатынастарын орналастыру 

себептерін білуі, нақты жағдайлар 

бойынша халықаралық және 

әлемдік деңгейде экономиклық 

мәселелерді кӛтеріп, оның 

шешімін таба білуі/ 

Знать: феномен международного 

разделения труда, основные фор-

мы международной специализации 

и кооперирования производства; 

причины развертывания процесса 

глобализации в мирохозяйствен-

ных связях; уметь: выявлять проб-

лемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций 

на международном и мировом 

уровнях, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые 

результаты  

9 14 5 AE/                       

ME 3303 

8.1. Әлемдік экономика/                                                                         

Мировая экономика 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

3 5 Ауызша/  

устно 

Қазіргі халықаралық экономика-

лық қатынастардың заңдылығын 

және даму этаптарын, негізгі 

бағыттарын, ХЭҚ негізгі формала-

ры және әлемдік ортада қызмет ету 

ерекшеліктерін, әлемдік ортада 

даму үдерісін және жағдайына 

HEK/                        

MEO 3303                        

8.1. Халықаралық 

экономикалық қатынастар/                                          

Международные 

экономические отношения 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

талдау және бағалау, экономика-

ның даму деңгейңн әлем елдері 

бойынша саралау және негізгі әдіс-

тәсілдерін қолдана білу қажет/ 

Знать: основные черты, этапы 

развития и закономерности совре-

менного международных экономи-

ческих отношений; основные 

формы международных экономи-

ческих отношений и особенности 

их функционирования в современ-

ном мировом хозяйстве; Уметь: 

оценивать и анализировать инфор-

мацию о состоянии и перспективах 

развития мирового хозяйства; 

Владеть: основными методиками 

расчета показателей развития 

мирового хозяйства, классифика-

ции стран мира по уровню 

экономического развития 

Ұлттық экономиканың қызмет ету 

механизмін және оның негізгі 

элементтерінің рӛлін білу; елдің, 

аймақтың, салалық кешеннің, 

қаланың, кәсіпорынның негізгі 

даму тенденцияларының салыс-

тырмалы талдауын ӛз бетінше 

жүзеге асыруға қабілетті; ҚР 

ұлттық экономикалық саясаттың 

негізгі ережелерін, ұлттық 

экономиканың даму принциптері 

және қызмет етуінің негізгі 

заңдылықтарын меңгеру; тиімді 

шаруашылық шешімдер нұсқасын 

кәсіби тұрғыдан ӛңдеу және 

дәлелдеуге құзіретті/  
Знать: роль основные элементы и 

механизм функций в национальной 

экономики; основные закономер-

ности и принципы развития 

национальной экономики; основ-

ные положения национальной 

экономической политики в РК; 

3 UE/                         

NE 2304 

8.2. Ұлттық экономика/                                            

Национальная экономика 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 ЖЕ/  

ПЭ 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Уметь: оценивать различные 

факторы развития национальной 

экономики. Владеть: методами 

анализа национальной экономики 

Қазақстан экономикасындағы                                     

негізгі ұғымдар мен ғылыми 

білімдер кешенін біледі және 

меңгереді; нарықтық экономика-

дағы үрдістер мен экономикалық 

мәліметтерді  талдап игереді; 

бизнесте ӛздігінен шешім 

қабылдауда іскерлік кешенін 

қолдануға қабілетті/ 

Знать: основные комплекс образо-

вательное термины и научное 

переосмысление подходов в 

изучении экономики Казахстана; 

уметь: анализировать процесс 

рыночной экономики и экономи-

ческие информации; Владеть: 

самостоятельно принять решение в 

бизнесе  

 KE/                        

EK 2304 

8.2. Қазақстан 

экономикасы/                                        

Экономика Казахстана 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   

Экономикалық саясаттан негізгі 

қағидалары мен механизмін,  

басқарудың әр түрлі деңгейінде 

экономикалық саясатты жүзеге 

асыру құралдарын қолдану 

ерекшеліктерін білуі; негізге 

әлеуметтік-саяси экономикалық 

иституттарда басқару шешімдерін 

қолдана алуы/  

Знать: принципы, механизм, 

специфику использования основ-

ных инструментов реализации 

экономической политики на раз-

ных уровнях управления; основ-

ные политические и социально-

экономические институты, влияю-

щие на принятие и исполнение 

управленческих решений; владеть 

навыками работы основными 

инструментами экономические 

управлений 

2 ES/                 

EP 1305 

8.3. Экономикалық саясат/                                                                   

Экономическая политика  

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 ЖЕ/  

ПЭ 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Макро және микро деңгейде 

қазіргі экономиканың қызмет ету 

заңдылықтары туралы; аймақтық 

басқару органдарында қолданыла-

тын экономикалық, құқықтық 

және әлеуметтік салалар жӛнінде; 

макро және микро деңгейде нақты 

экономикалық үрдістердің даму 

болжамына талдау жасай білу; ҚР 

аймақтық ерекшеліктері туралы 

жүйелі теориялық біліммен 

қамтамасыз ету/ 

Знать: о закономерности функцио-

нирования современной экономи-

ки на макро- и микроуровне; об 

экономической, правовой, 

социальной сферы, в которой 

действуют региональные органы 

управления; Уметь: формировать 

прогнозы развития конкретных 

экономических процессов на 

микро- и макроуровне;  обеспе-

чивать системные теоретические 

знания о региональных особеннос-

тях в Республике Казахстан 

 AS/                    

RP 1305 

8.3. Аймақтық саясат/                                            

Региональная политика 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   

Басқаруға ғылыми жол табу, 

менеджменттің негізгі және 

қатысты қызметтерін және басқару 

стилін, қазіргі қоғамдық ӛмірдегі 

ақпаратпен қамтамасыз ету 

мәселелерін шешудің теориялық 

негіздерін білуі, басқару 

шешімдерін қабылдау, талдау 

жасау, жасап шығара алуы, шешім 

қабылдау үшін ақпараттық 

технологиялардың мүмкіндіктерін 

пайдалана алуы/ 

Знать: научные подходы к 

управлению, основные и связую-

щие функции менеджмента, мето-

ды управления, стили руководства; 

теоретические основы информа-

ционного обеспечения принятия 

5 MEM/                

MEM 

3306 

8.4. Менеджмент және 

экономиканы модельдеу/                                                                                                 

Менеджмент и 

экономическое 

моделирование 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

решения, их роль в жизни 

современного общества. Уметь: 

разработки, анализа, и принятия 

управленческих решений; исполь-

зовать современные возможности 

информационных технологий для 

поддержки принятия решения 

Мемлекеттің экономикалық жүйе-

сінде адам және еңбек ресурс-

тарын басқару туралы жалпы 

жүйені қалыптастыруды білуі; 

адам және еңбек факторларын 

басқаруды жүзеге асыра алуы/ 

Знать: сформировать навыки 

современных специалистов в 

области управления человечес-

кими и трудовыми ресурсами в 

экономической системе госу-

дарства; уметь: управлять челове-

ческими и трудовыми факторами 

 ARB/                 

UChR 

3206 

8.4. Адам ресурстарын 

басқару/                                                           

Управление 

человеческими ресурсами 

БП/ 

БД 

ТК/ 

КВ 

   

Кәсіби модуль/ 

Профессиональный 

модуль 2 

Білуге міндетті: құқықты тану, 

құқық бұзылғанға дейінгі жағдай-

ды қалпына келтіру, құқықты 

бұзатын немесе оның бұзылу 

қаупін туғызатын әрекеттерге 

тыйым салу, мiндеттi заттай 

орындатуға ұйғарым шығару, 

залалдарды, тӛленетiн айыпты  

және т.б. ӛндiртiп алу сияқты 

азаматтық құқықтарды қорғау 

әдістерін/  

Студент должен знать: признание 

права,  право на восстановление 

ситуации до того, как нарушил  

закон или запрещение действий 

6 9 4 AABKK/                  

ZPSCh 

2307 

9.1. Адам және азаматтың 

бостандығы мен құқығын 

қорғау/                                                                                               

Защита прав и свобод 

человека и гражданина 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 

Курсты зерттеу нәтижесінде 

студент адам құқықтарын қорғау-

дың халықаралық стандарттары 

саласындағы қағидалары, құрылы-

мы, міндеттерін, дамуын біледі/  

Студент должен знать: 

международные стандарты в 

области защиты прав человека 

AKBHKK/                   

MPZPSCh 

2307 

9.1. Адам құқығы мен 

бостандығын 

халықаралық-құқықтық 

қорғау/ 

Международно-правовая 

защита прав и свобод 

человека 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Жәбірленушінің мінез-құлық әр 

түрлі аспектілерін зерттеу, қылмыс 

құрбаны тұжырымдамасын оның 

қарым-қатынас, виктимизация, 

виктимділік, жарақат механизмі 

жәбірленушінің орны мен рӛлі; 

криминологиялық ғылым жетістік-

терін қолдану теориялық білімдері 

мен практикалық дағдыларын 

нығайту үшін Қазақстан 

Республикасының, практикалық 

мәселелерді шешуде ғылым рӛлін 

мағыналы түсіну мен дамыту, 

Қылмыстық Кодекстің тиісті 

баптары бойынша нақты 

әрекеттерді дұрыс саралауды 

қалыптастыру ілімдерін зерттейді/ 

Исследование различных аспектов 

поведения жертвы, ее соотно-

шение с понятием потерпевшего 

от преступления, виктимизация, 

виктимность, место и роль жертвы 

в механизме причинения вреда; 

правильной квалификации кон-

кретных деяний по соответ-

ствующим статьям Уголовного 

кодекса РК, выработка осмыс-

ленного понимания роли науки в 

решении практических задач, 

закрепление теоретических зна-

ний, приобретение практических 

навыков в применении дости-

жений криминологической науки 

5 Vik/                  

Vik 3308 

9.2. Виктимология/                                                   

Виктимология 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 

Қазіргі таңда кӛптеген мәселелер 

мен жағдайлар ӛсуде, ӛйткені 

жасӛспірімдер оның ӛмірі, атап 

айтқанда, ӛмір сүру мән-жайлары 

туралы, басқа санаттарға қатысты 

қоғам тарапынан теріс сыртқы 

әсерлерден және оның қылмыстық 

элементтері жатады, ол, «тәуекел 

тобындағы» кӛбірек жасӛспірімдер 

болуда. Қайшылық болып табы-

 KTKBAa/                        

PPN 3308 

9.2. Кәмелетке 

толмағандардың құқық 

бұзушылығының алдын 

алу/                                                                    

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

лады, жастардың саны,  «қатер» 

сондықтан осы жасӛспірімдермен 

профилактикалық жұмыстың жаңа 

әдістерін жүргізу қажеттілігі 

болып табылады/ 

В настоящее время все больше 

становится подростков «группы 

риска», которые в силу опреде-

ленных обстоятельств своей жизни 

более других категорий подвер-

жены негативным внешним 

воздействиям со стороны общества 

и его криминальных элементов. 

Противоречием является то, что 

количество подростков «группы 

риска» увеличивается, поэтому 

нужны новые методы по 

профилактической работе с такими 

подростками 

Некеге отырудың және оны 

тоқтатудың тәртібі мен шарттары, 

некені жарамсыз деп тану, ерлі-

зайыптылардың, ата-аналардың 

және балалардың құқықтары мен 

міндеттері, отбасы мүшелерінің 

алименттік міндеттемелері, ата-ана 

қамқорлығынсыз қалған балалар-

ды орналастыру нысандары 

туралы отбасы құқығының 

қолданыстағы нормаларын  жұмыс 

жасау кезінде отбасы құқығы 

нормаларын қолдана білуі керек/ 

Обучающиеся должен иметь 

представление о  правовом регули-

рование семейных отношений с 

иностранным участием, семейные 

правоотношения, правовое регули-

рование брака, понятие и значение 

брачного контракта, обязанности 

родителей по воспитанию и 

содержанию ребенка, правовое 

регулирование опеки и попечи-

тельства, деятельность органов 

5 OKN/                     

OSP 3309                       

9.3. Отбасы құқығының 

негіздері/                                                                                                        

Основы семейного права 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 ЖЕ/  

ПЭ 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

опеки и попечительства. Уметь: 

анализировать  текущую ситуацию 

и видеть перспективы еѐ дальней-

шего развития; иметь навыки: 

анализа юридических норм и 

правовых отношений, входящих в 

область профессиональной 

деятельности  

Білім алушы мұсылман 

құқығының нормаларын талқылап, 

қолдануға дағдылануы керек. 

Сонымен қатар мұсылман құқығы 

институттының даму тарихы мен 

перспективаларына талдау жасай 

отырып, мұсылман құқығына, 

құрылымына, салыстырмалы түрде 

талдау жасай білуі тиіс/ 

Обучающиеся должен иметь навы-

ки обсуждения норм мусульман-

ского права. В то же время должен 

знать историю развитие и перспек-

тивы  мусульманского права, 

структуру, сравнительный анализ 

 MP/                          

MP 3309                              

9.3. Мұсылман құқығы/                                

Мусульманское пpаво 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   

Кәсіби модуль/ 

Профессиональный 

модуль 3 

Негізгі статистикалық және ситуа-

циялық талдау жасау, білім 

экономикасы және жаңғырту 

әдістерінің негізгі бӛлімдері мен 

элементтерін білуі; білім экономи-

касын қалыптастыру мен ӛзекті 

мәселелерін таба алуы тиіс. 

Экономикалық талдау әдісмесіне 

болжамдар жасап,  құрастыруы 

тиіс/ 

Знать: методику экономики знаний 

и  инноваций и ее составных 

частей и элементов; основы 

статического, ситуационного 

анализа; Уметь: выявлять актуаль-

ные проблемы формирования 

экономики знаний; Владеть: 

прогнозирование методологий 

экономического анализа, и 

составление прогнозов 

4 6 5 BE/                 

EZ 3310 

10.1. Білім экономикасы/                                                                                        

Экономика знаний 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Экономикалық білім беру саласын-

дағы заңнамалық актілерді; ҚР 

экономикалық білім берудің 

қазіргі жағдайын білуі; экономика-

лық білім беру саласында басты 

позицияны анықтап, ӛз бетімен 

ұстана білуі және  анализ жасай 

алуы; Экономикалық білім беруде 

туындаған мәселелердің шешу 

жолдарын табу қажет/ 

Знать: законодательные акты в 

области экономического образова-

ния; современное состояние эконо-

мического образования в РК; 

Уметь: уметь логически мыслить; 

анализировать и уметь самостоя-

тельно определить свою позицию в 

преобразованиях, в области эконо-

мического образования; находить 

пути решения на проблемы 

связанные с экономическим 

образованием 

 EBBOT/                  

ATEO 

3310 

10.1. Экономикалық білім 

берудегі ӛзекті 

тақырыптар/                                              

Актуальные темы в 

экономическом 

образовании  

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   

Біліуі қажет: білім аласын 

басқаруды реттеудің құқықтық 

негіздерін; білім-басқарушылықты 

құқықтық реттеу ерекшеліктерін; 

білім жүйесін басқаруды; білім 

туралы заңнамалар кешенін; білім 

туралы заңнамалар бойынша 

тәртіптік және материалдық 

жауапкершілік негіздерін; білім 

саласын басқарудағы қатынастарда 

туындайтын даулы мәселелерді 

қарау тәртібін; қолдана білуі 

керек: кәсіптік қызметте білім 

саласын басқарудағы құқық 

нормаларын; меңгеруі керек: 

білімді басқару процесінің 

қатынасушылары құқықтары мен 

заңды мүдделерін қорғауды/  

Должен знать правовых основа 

контроля регулирования образова-

ния; правового регулирования; 

1 BK/                 

OP 1311 

10.2. Білім құқығы/                                                 

Образовательное право 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Системы управления знаниями; 

свод законов об образовании; 

использовать: верховенство закона 

в управлении образования в 

профессиональной деятельности; 

заручается процесс знания: знания 

управления,  защиты прав и 

законных интересов 

Жастардың құқықтық мәдениеттің 

маңызды құрамдарын қамтуы; ӛз 

құқықтары мен бостандықтарын 

іске асыра алу қабілеті міндеттерді 

орындай алуы, нақты ӛмірлік 

жағдайда ӛзінің және басқа 

адамдардың құқықтарын білу және 

қорғай алу; қоғамдағы азамат 

құқықтары мен бостандықтарын 

орнату және оларды жүзеге асыру 

арасындағы, адам құқығын жүзеге 

асыру мен мемлекеттік және 

қоғамдық мүдделерді сақтау 

арасындағы кақтығыстарды шешу 

құралдары мен жолдарын 

іздестіру; ӛзінің және басқа 

адамның әрекетін бағалай алу 

дағдысын қалыптастыру/ 

Знать: основные концепции прав 

человека, генезис идеи прав 

человека в современном мире, о 

международных и национальных 

стандартах прав человека, о 

правовых иинституциональных 

международных и национальных 

механизмах обеспечения и защиты 

прав человека, о конституционно-

правовой политике Республики 

Казахстан в области прав человека 

и ее перспективах; знать и уметь 

защищать свои права и права 

других граждан 

KRAK/                      

PChRK 

1311                       

10.2. Қазақстан 

Республикасындағы адам 

құқығы/  

Права человека в 

Республике Казахстан 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   

Кәсіби модуль/ 

Профессиональный 

модуль 4 

Құқықтық мемлекет және қазіргі 

замандағы құқық қолдану 

концепциясы. Құқық аясындағы 

4 6 2 KK/            

KP 1312 

11.1. Қазақстан құқығы/                                            

Казахстанское право 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

мемлекет. Қазіргі заманғы 

Қазақстанда құқықтық мемлекетті 

құрудың ӛзекті мәселелері/  

Знать закономерности возникно-

вения, развития и функциониро-

вания государства и права, 

определение основных юридичес-

ких понятий, а также основные 

положения таких базовых отраслей 

казахстанского права как: консти-

туционное, гражданское, уголов-

ное и административное право 

Қазақстан аумағында алғаш пайда 

болған мемлекеттің және одан 

кейін ӛмір сүрген әр түрлі этностар 

мемлекетінің құрылысы мен 

құқығын жақсы  білуі керек/  

Изучение истории государства и 

права Республики Казахстан 

поможет студентам: в хронологи-

ческой последовательности изу-

чить процесс формирования таких 

ценностей как право, государство, 

гуманизм, права человека право 

нации на самоопределение 

RKMKT/                       

IGPRK 

1312 

11.1. ҚР мемлекет және 

құқық тарихы/                                              

История государство и 

право РК 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   

Студент азаматтық іс жүргізу 

құқығының қайнар кӛздерін, 

азаматтық істер бойынша сот 

тӛрелігінің жүзеге асырылу тәр-

тібін білуі керек; және азаматтық 

сот ісін жүргізуді реттейтін барлық 

теориялық және нормативтік 

материалдарды меңгеруі керек. 

Студент үйренеді: азаматтық  іс 

жүргізу құқығының жекелеген   

мәселелері бойынша ғылыми және 

ӛзіндік ұстанымды қалыптастыру; 

процесстің  теориялық және тәжі-

рибелік мәселелеріне ӛз бетінше 

талдау жасау; азаматтық іс жүргізу 

заңдарының нормаларына талдау 

жүргізу; азаматтық заңнамасын 

тәжірибеде қолдануды үйренеді/ 

3 APKN/                   

UPP 3313                      

11.2. Азаматтық-

процессуалдық құқық 

негіздері/  

Основы гражданско-

процессуального право 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

Знать: гражданских процессуаль-

ных источников права, должны 

иметь возможность заказать 

осуществление правосудия по 

гражданским делам; и все теоре-

тические и нормативные акты, 

регулирующие ведение гражданс-

кого судопроизводства должны 

освоить материал. Студенты 

учатся отдельными вопросы: 

гражданское процессуальное право 

исследования и формирования его 

собственной позиции; Теорети-

ческие и практические вопросы 

процесса самоанализа; анализ 

гражданского процессуального 

законодательства; научиться 

использовать свою собственную 

гражданско-правовую практику 

Материяның бірлігі заң әдістерін 

және нысанын, сот ісін жүргізудегі 

қылмыстық қарым-қатынастарды 

жүзеге асыру нысандарының 

Конституциялық негіздерін білу. 

Қылмыстық процестiң құрылымы. 

процесінің кезеңі, қатысушылар/ 

Знание способов проявления 

закона единства материи и формы. 

Конституционные основы форм 

реализации уголовных отношений 

в производстве по делу. Структура 

уголовно-процессуальной нормы. 

Стадии процесса, участники 

KPrKN/             

OUPrP 

3313 

11.2. Қылмыстық-

процессуалдық құқық 

негіздері/   

Основы уголовно-

процессуального право 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   

Кәсіби модуль/ 

Профессиональный 

модуль 5 

Пәнді оқу кезінде студент білуі 

керек: ҚР қаржы саласындағы 

мемлекеттік органдар мен мекеме-

лердің қызметін реттейтін негізгі 

нормативтік құқықтық актілерді. 

Студент жасай білуі тиіс: 

нормативтік құқықтық актілердегі 

коллизиялар мен ақтаңдақтарды 

анықтау және оларды жоюдың 

әдістерін ұсыну, жақын шет елдер 

4 6 5 KRKKN/               

OFPRK 

3314 

12.1. Қазақстан 

Республикасы қаржы 

құқығының негіздері/                                                                                                       

Основы финансового 

права Республики 

Казахстан 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 Ауызша/  

устно 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

заңнамасы мен ҚР қаржы 

заңнамаларын салыстыру, саралау/  

Знать: актуальные экономические 

и правовые аспекты государст-

венных финансов; конституцион-

ные принципы, правовой статус и 

организация деятельности уполно-

моченных государственных орга-

нов в сфере государственных 

финансов; Свободно владеть  

правовыми понятиями и катего-

риями отрасли финансового права  

Кәсіпкерлік саласындағы құқық-

тық актілерді, мемлекеттік 

бағдарламаларды білуі керек. 

Жасай білуі керек: кәсіпкерлік 

саласындағы келісім шарттар 

орната білуі қажет. 

Знать, куда обращаться за право-

вой защитой; ставить задачи перед 

юрисконсультом, адвокатом, кон-

тролировать их; просчитывать 

юридические последствия своих 

действий; уметь толковать, пони-

мать нормативные акты; использо-

вать юридические промахи 

контрагента и др. лиц. 

BK/                 

BP 3314 

12.1. Бизнес құқығы/                                                                              

Бизнес право  

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   

Білім алушы еңбек құқығының 

түсінігі, оның қайнар кӛздері және 

қағидаларының жүйесін, еңбек 

қызметі субъектілерінің құқықтық 

жағдайының негіздерін білуге 

міндетті. Еңбек дауларын шешу 

кезінде негізгі құқықтық мәселе-

лерді талдау және шешу 

дағдысына ие болуға міндетті/  

В ходе изучения курса студент 

получает необходимый объем 

знаний об различных вопросах 

трудового права, его источники и 

принципы системы, труда необхо-

димо изучить основы правового 

статуса субъектов. Трудовые 

5 KREK/                

TPRK 

3315 

12.2. ҚР еңбек құқығы/                                                                     

Трудовое право РК 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

2 3 ЖЕ/  

ПЭ 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

споры должны иметь навыки, 

чтобы анализировать и решать 

основные правовые вопросы 

Білім алушы шет елдердегі еңбек 

құқығының түсінігі, оның қайнар 

кӛздері және қағидаларының 

жүйесін, еңбек қызметі субъекті-

лерінің құқықтық жағдайының 

негіздерін білуге міндетті. Еңбек 

дауларын шешу кезінде негізгі 

құқықтық мәселелерді талдау және 

шешу дағдысына ие болуға 

міндетті/  

В ходе изучения курса студент 

получает необходимый объем 

знаний об различных вопросах 

трудового права зарубежных 

странах, его источники и принци-

пы системы, труда необходимо 

изучить основы правового статуса 

субъектов. Трудовые споры 

должны иметь навыки, чтобы 

анализировать и решать основные 

правовые вопросы 

ShEEK/                     

TPZS 3315                 

12.2. Шет елдердің еңбек 

құқығы/                                                       

Трудовое право 

зарубежных стран 

КП/ 

ПД 

ТК/ 

КВ 

   

Оқытудың қосымша түрлері модулі/ Модуль допольнительного вида обучения 

Қосымшаның міндетті модулі/ Обязательные дополнительные модули  

Кәсіби практика модулі/ 

Модуль 

профессиональной 

практики 

Дидактикалық мақсаты мен 

міндетіне қолданып жүрген 

әдістердің сәйкестігін анықтай 

білу/ Выявление степени 

соответствия применяемых 

методов и средств обучения 

дидактическим целям и задачам 

2 6 6 КP/ PP Ӛндірістік/ 

Производственная 

ОҚТ/ 

ДВО 

МК/ 

ОК 

2 6 ДЗ 

Қорытынды аттестациялау модулі/ Модуль итоговой аттестации 

Қорытынды 

аттестациялау модулі/ 

Модуль итоговой 

аттестации 

Оқу барысында алынған білімді 

практикада қолдана білуі/  

Способность практического 

применения приобретенных в 

процессе обучения знаний, умений 

и навыков 

1 4 6 МBМЕ/ 

GEС 

Мамандық бойынша 

мемлекеттік емтихан/ 

Государственный экзамен 

по специальности 

  1 4 МЕ/  

ГЭК 

2 8 6 DZhK/  

ZDR 

Дипломдық жұмысты 

(жобаны) жазу және 

қорғау немесе екі 

бейіндеуші пән бойынша 

мемлекеттік емтихан 

  2 8 ДЖҚ/  

ЗДР 



Ф ҚазҰПУ 705-03-11 Модулдік білім алатын бағдарлама. Бірінші басылым. 
Ф КазНПУ 705-03-11 Модульная образовательная программа. Издание первое. 

тапсыру/ Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или сдача 

государственных 

экзаменов по двум 

профилирующим 

дисциплинам 
 

 
*Ескерту/ Примечание: 1. Бір семестр ішінде пәндердің кредит жиынтығы 18-21 кредит (30 ECTS) аралығында болу керек/ В течение одного семестра общие кредиты 

дисциплин не должны превышать 18-21 кредита (30 ECTS). 

 
 

 

Қысқартулар/ Сокращения: ЖЕ/ПЭ - Жазбаша емтихан/ Письменный экзамен; ДЗ/ ДЗ - Дифференциалдық зачет/ Дифференцированный зачет; МЕ/ ГЭ - Мемлекеттік 

емтихан/ Государственный экзамен; ДЖҚ/ ЗДР - Дипломдық жұмысты қорғау/ Защита дипломной работы. 
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