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Мамандық паспорты
5В030100-Құқықтану 
•оқу мерзімі 4 жыл;

•оқу түрі: күндізгі, сыртқы
•білім беру деңгейі: бiрiншi жоғары 

бiлiм;
Кәсіби қызметінің саласы:

5В030100 – Құқықтану
мамандығы бойынша Құқық бакалавры

өзінің кәсіби қызметін  құқық қорғау 
органдарымен мекемелерде жүзеге 

асыра алады.



Оқытылатын пәндер
• Мемлекеттік міндетті модуль
• Қазақстанның қазіргі заман тарихы
• Кәсіби мақсаттарға арналған ақпараттық технологиялар 
• Философия
• Коммуникативтік модуль
• Қазақ тілі
• Ағылшын тілі
• Түрік тілі
• БАЗАЛЫҚ КӘСІПТЕНДІРУ МОДУЛЬДЕРІ
• Модуль- Мемлекеттік құқық
• Мемлекет және құқық теориясы 
• ҚР Конституциялық құқығы
• Әкімшілік құқығы
• Модуль- Қоғамдық құқықты реттеу
• Рим құқығы 
• Отбасы құқығы 
• Модуль- Азаматтық және қылмыстық құқық І
• Азаматтық құқығы (жалпы бөлім)
• Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)



• Модуль- Кәсіпкерлік құқық  
• Кәсіпкерлік құқық
• Тұтынушылар құқығы
• Модуль- Азаматтық және қылмыстық құқық ІІ
• Азаматтық құқығы (ерекше бөлім)
• Қылмыстық құқығы (ерекше бөлім)
• Еңбек құқығы
• Модуль- Заманауи іс жүргізу құқығы І
• Азаматтық іс жүргізу құқығы І 
• Қылмыстық іс жүргізу құқығы І
• Әкімшілік іс жүргізу құқығы
• Модуль- Құқықтық қатынастар
• Адвокатура 
• Жер құқығы
• Қылмыстарды саралау
• Модуль- Заманауи іс жүргізу құқығы ІІ
• Азаматтық іс жүргізу құқығы ІІ 
• Қылмыстық іс жүргізу құқығы ІІ
• Прокурорлық қадағалау
• Модуль- Кылмыстық сараптамалық құқық
• Криминалистика 
• Криминология 
• Қылмыстық атқару құқығы
• Модуль- Жеке құқық  
• Халықаралық жеке құқық 
• Халықаралық жария құқық
• Халықаралық құқық



• ЖОО электив модулі

• Түркі мемлекеттер тарихы

• Ясауитану

• Тұлғааралық коммуникация психологиясы

• Саясаттану

• Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері

• Мәдениет және дін

• Әлеуметтану

• Тіршілік қауіпсіздігі негіздері

• Экология және тұрақты даму

• Құқық негіздері

• Экономикалық теория

• Ататүрік принциптері

• Сыни ойлау

• Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

• Еңбекті қорғау

• Мәңгілік ел



• ЖЕКЕ БІЛІМ ТРАЕКТОРИЯСЫНЫҢ МОДУЛЬДЕРІ

• ЖБТ1 Қылмыстық құқық

• Модуль- Қаржылық құқықтық реттеу

• Қаржы құқығы

• Банк құқығы 

• Модуль- Әлеуметтік қорғау құқығы

• Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы 

• Салық құқығы 

• Сот медицина негіздері

• ЖБТ2 Азаматтық құқық

• Модуль- Экологиялық құқық

• Экология құқығы

• Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері   

• Модуль- Қызмет көрсету қатынастары

• Нотариат  

• Шарттық құқық 

• Бюджеттік құқық 



Кәсіби тәжірибелер

1-курста Түркістан қалалық құқық қорғау органдарында өтетін 
«Оқу тәжірибесі І» – 3 апта;

2-курста Түркістан қалалық құқық қорғау органдарында өтетін 
«Өндірістік тәжірибе І» – 2,5 апта;

3-курста Түркістан қалалық құқық қорғау органдарында өтетін 
«Өндірістік тәжірибе ІІ» – 2,5 апта;

4-курста Түркістан қалалық құқық қорғау органдарында өтетін 
«Өндірістік тәжірибе ІІІ» – 10 апта;

4-курста Түркістан қалалық құқық қорғау органдарымен 
мекемелерде өтетін «Диплом алды тәжірибе» – 5 апта.



Студенттер қандай
мекемелерде тәжірибеден өте

алады?

Түркістан 
Қалалық 

соты

Түркістан 
Қалалық әділет 

басқармасы

Түркістан 
Қалалық 

Прокуратура 

Әкімшілік

Түркістан 

басқармасы

Түркістан 
Қалалық Ішкі 

істер 
басқармасы



Оқытушы-профессорлар
құрамы

Бүгінде кафедрада 4 ғылым докторы, 6 ғылым кандидаты, 6 аға оқытушы қызмет 
атқарады.Олар: 
1.Битемиров Қайрат Тұрлыбайұлы
2.Батырбаев Нұрлан Мұхтарұлы
3.Ерназаров Ғалымжан Бақытжанұлы
4.Нақыпов Балғабай Исақұлұлы
5.Есимкулов Садық Танирбергенович
6.Мергенбаев Ержан Пернеханұлы
7.Иманбекова Маншук Мажитқызы
8.Мұстафа Жамбаз
9.Фетих Кылыч
10.Үммігүлсім Кылыч
11.Молдалиев Мақсат Сүйіндікұлы
12.Бахаудинов Әмірхан Бабаханұлы
13.Тұрлыбеков Қайратбек Аманжолұлы
14.Хасанова Клара Рахимовна
15.Көшербаева Гүлшат Нұрлыбекқызы
16.Алимбаева Ақтолқын Алмасханқызы




