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Келесі құжаттар негізінде жасалды: 
- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 

2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы ( 05.05.2020 ж. ӛзгертулер мен 

толықтырулар негізінде); 

- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 

жӛніндегі республикалық үшжақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы 

бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері; 

- Мұрағат ісі және құжаттарды басқару саласындағы салалық біліктілік 

шеңбері. Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын 

реттеу жӛніндегі салалық комиссияның 2016 жылғы "25" тамыздағы № 3 

хаттамасымен бекітілген; 

- "Білім" саласының салалық біліктілік шеңбері білім және ғылым саласында. 

Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жӛніндегі 

салалық комиссияның 2019 жылғы "27" қарашадағы № 3 хаттамасымен 

бекітілген 
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Разработана  на основании следующих документов: 

- ГОСО всех уровней образования, утверждено приказом Министра образова-

ния и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604(с изменени-

ями и дополнениями от 05.05.2020г.); 

- Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта 

2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнер-

ству и регулированию социальных и трудовых отношений; 

- Отраслевая рамка квалификаций в сфере архивного дела и управления доку-

ментацией. Утверждена протоколом от «25» августа 2016 года № 3 Отраслевой 

комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудо-

вых отношений; 

- Отраслевая рамка квалификаций сферы «Образование». Утверждена протоко-

лом от № 3 от «27» ноября 2019 года Отраслевой комиссией по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений 

в сфере образования и науки. 

 

Developed on the basis of the following documents: 

- SES of all levels of education, approved by order of the Minister of Education and 

Science of the Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018 No. 604; 

- National qualifications framework approved by the protocol of March 16, 2016 by 

the Republican tripartite commission on social partnership and regulation of social 

and labor relations; 

-Sectoral Qualifications Framework in the field of archiving and records 

management. Approved by the Minutes of "25" August 2016 № 3 of the Industry 

Commission on social partnership and regulation of social and labor relations; 

-Sectoral Qualifications Framework of the "Education" sphere. Approved by the 

Minutes № 3 dated "27" November 2019 of the Branch Commission on social 

partnership and regulation of social and labor relations 

in the sphere of education and science. 

 
© Костанайский региональный 

университет имени А.Байтурсынова
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы 

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП/ 

OP code and name 

6В04202 Международное право / Халықаралық құқық 

/ International law 

 

Білім беру саласының коды және 

жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

6B04Бизнес, басқару және құқық/ Бизнес, управление 

и право/ Business, Management and Law 

Даярлау бағытының коды мен 

жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламалары тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ Группа 

образовательных программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs  

6B042 Құқық/ Право/ Law 

В049 Құқық/ Право/ Law 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/EP type Қолданыстағы/Действующая/Acting 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ISCED level 

ББХСШ /МСКО/ISCED 6 

ҰБШ бойынша деңгейі/Уровень по 

НРК/NQF level 

ҰБШ /НРК/NQF 6 

СБШ бойынша деңгейі/ Уровень 

по ОРК/ORK level 

СБШ/ОРК/ORK 6 (6.1) 

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Formofstudy 

Күндізгі/Очное /Full time 

Оқу 

мерзімі/Срокобучения/Training pe-

riod 

4 жыл/ 4 года/4 years 

Оқыту 

тілі/Языкобучения/Language of in-

struction  

қазақ және орыс /казахский и русский/kazakh and rus-

sian 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/Loanvolume 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 240/ 

Academiccredits240 ECTS 

Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/The purpose of 

the educational program 

Халықаралық бұқаралық және жеке құқық саласындағы білімдері жеткілікті, шет тілдерін 

білетін, халықаралық құқықтық базаны және Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасын 

еркін түсіндіре және қолдана алатын, сыртқы саяси және сыртқы экономикалық функцияларды 

жүзеге асыра және қоғамның заманауи міндеттеріне жауап бере алатын бакалаврларды 

дайындау. 

Подготовка бакалавров, обладающих достаточным объемом знаний в области международ-

ного публичного и частного права со знанием иностранных языков, способных свободно 

толковать и применять, международно-правовую базу и национальное законодательство 

Республики Казахстан, осуществлять внешне-политические и внешне-экономические функ-

ции и отвечать современным вызовам общественности. 
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Training of bachelors with a sufficient amount of knowledge in the field of international public and 

private law with knowledge of foreign languages, able to freely interpret and apply the international legal 

framework and national legislation of the Republic of Kazakhstan, carry out foreign policy and foreign 

economic functions and meet modern challenges of the public. 

Берілетіндәреже/Присуждаемаястепень/Awarded degree 

6B04202 Халықаралық құқық білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавры  

Бакалавр права по образовательной программе 6B04202Международное право 

Bachelor of Laws for the educational program 6B04202 International Law  

Маманлауазымдарыныңтізбесі/ПереченьдолжностейпоОП/List of positions on OP 

Юрисконсульт, заңгер сарапшы,  сыртқы экономикалық және сыртқы саясат мәселелері бойынша 

адвокат, қазақстандық және халықаралық құқық саласындағы заңгер, халықаралық заңгер, 

дипломат, консул, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару аппаратындағы мемлекеттік қызметші, құқық 

қорғау және ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкері Қазақстан Республикасының 

Юрисконсульт, юрист-эксперт,  адвокат по вопросам  внешне-экономической и внешне-

политической деятельности, юрист в области казахстанского и международного права, юрист-

международник,дипломат, консул, государственный служащийв аппарате органов местного 

управления, сотрудник правоохранительных и органов национальной безопасности 

Республики Казахстан. 

Legal adviser, legal expert, lawyer on foreign economic and foreign policy issues, lawyer in the field of 

Kazakh and international law, international lawyer, diplomat, consul, civil servant in the apparatus of lo-

cal government, an employee of law enforcement and national security bodies of the Republic of Ka-

zakhstan. 

Кәсіби қызмет объектілері/Объекты профессиональной деятельности/Objects of professional 

activity 

Құқық қорғау органдары, ұлттық қауіпсіздік органдары, мемлекеттік байланыс 

органдарының сыртқы байланыстар бӛлімдері және Қазақстан Республикасының 

министрліктері мен ведомстволары, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар, 

адвокатура, халықаралық ұйымдар, елшіліктер мен ӛкілдіктер, жергілікті мемлекеттік 

органдар. 

Правоохранительные органы, органы национальной безопасности, департаменты по внеш-

ним связям органов государственной связи и управления министерств и ведомств 

Республики Казахстан, государственные и негосударственные организации, адвокатура, 

международные организации, посольства и представительства, органы местного управления. 

Law enforcement bodies, national security bodies, departments for external relations of state communica-

tions bodies and management of ministries and departments of the Republic of Kazakhstan, state and 

non-state organizations, advocacy, international organizations, embassies and representative offices, local 

government bodies. 

Кәсіби қызмет түрлері/Виды профессиональной деятельности /Professional activities 

- құқық қорғау қызметі; 

- адвокаттық қызмет; 

- сараптама қызметі; 

- кеңес беру қызметі; 

- аударма қызметі; 

- мемлекеттік қызмет; 

- дипломатиялық қызмет. 

- правоохранительная деятельность;  

- адвокатская деятельность;  

- экспертная деятельность;  

- консультационная деятельность; 

- переводческая деятельность;  

- государственная служба; 
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- дипломатическая  деятельность. 

- law enforcement activities;  

- advocacy; 

- expert activity; 

- consulting activities; 

- translation activity; 

- public service; 

- diplomatic activity. 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/Functions of 

professional activity 

- құқық қорғау қызметі; 

- адам құқықтары: халықаралық және ұлттық құқық мәселелері бойынша заңгерлік 

қызметтер кӛрсету; 

- ақпараттық-талдамалық: халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

органдарының мүдделерін білдіруге кӛмек; 

- құқық қорғау қызметі: халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасындағы 

ӛкілдіктерінде сараптамалық қорытындылар жүргізуге қатысу; 

- құқық қолдану практикасы мен ұлттық заңнаманы жетілдіру мәселелерін анықтау; 

- әр түрлі қызмет салаларында құқықтық-патриоттық тәрбиені жүзеге асыру. 

- правоохранительная;  

- правозащитная: оказание юридических услуг по вопросам международного и национального 

права; 

- информационно-аналитическая: оказание помощи при представлении интересов государ-

ственных органов РК в международных организациях; 

- правоприменительная: участие в проведении экспертных заключений в представительствах 

международных организаций в Республике Казахстан; 

- выявление проблем правоприменительной практики и совершенствование национального зако-

нодательства; 

- осуществление правового и патриотического воспитания в различных сферах деятельности. 

- law enforcement; 

- human rights: provision of legal services on issues of international and national law; 

- information and analytical: assistance in representing the interests of state bodies of the Republic of 

Kazakhstan in international organizations; 

- law enforcement: participation in the conduct of expert opinions in the representative offices of 

international organizations in the Republic of Kazakhstan; 

- identification of problems of law enforcement practice and improvement of national legislation; 

- implementation of legal and patriotic education in various fields of activity. 

Жалпы қаблеттері/Общие компетенции/General competences  

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті болады: 

ЖК 1 патриот пен азаматтың белсенді позициясы бар қазіргі жаһандану қоғамында болып 

жатқан жағдайларды объективті бағалау үшін тарихи білімді қолдануға; 

ЖК 2 тарихи фактілерді білуді қолдана отырып, нақты әлеуметтік, саяси, мәдени мәселелерді 

шешуді жоспарлау үшін; 

ЖК 3 философиялық білімді түсіндіреді және оның негізінде дүниетаным мен этикалық 

позицияны қалыптастырады; 

ЖК 4 табысты жазбаша және ауызша сӛйлесу үшін тілдің стилистикалық құралдарын дұрыс 

қолданады; 

ЖК 5 үш тілді ортада қарым-қатынас пен таным мәселелерін шешеді; 

ЖK 6 цифрлық қорғаныс және қауіпсіздік құралдарын қолданады; 

ЖК 7 ӛмір бойы АКТ туралы білімді жақсартуға; 

ЖК 8 кәсіптік сала мәселелерінің философиялық мазмұнын анықтау үшін маңызды 

философиялық тұжырымдамаларды сыни тұрғыдан бағалауға; 
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ЖК 9 тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы 

жағдайды бағалауға; 

ЖK 10 әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология сабақтарын синтездейді; 

ЖК 11 қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелеріне қатысты ӛзінің моральдық позициясын 

тұжырымдайды және сауатты түрде дәлелдейді; 

ЖК 12 дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы ӛмір бойы жеке тұлғаның даму 

траекториясын құрады; 

ЖK 13 азаматтық жауапкершілікті, кӛшбасшылықты, кәсіби мәселелерді шешуде тиімді 

ұжымдық жұмысты кӛрсетеді; 

ЖК  14 ӛз қажеттіліктері мен себептерін шағылыстырады. 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет способен: 

ОК 1 применять историческое знание для объективной оценки происходящих в современном 

глобализирующемся обществе с активной позицией патриота и гражданина; 

ОК 2  планировать решение конкретных социальных, политических, культурных проблем с 

ипользованием знания исторических фактов; 

ОК 3 интерпретировать философские знания и выстраивать на их основании 

мировозренческую и этическую позицию; 

ОК 4 корректно использовать стилистичекие средства языка для успешной письменной и 

устной   коммуникации; 

ОК 5 решать задачи коммуникации и познания в условиях трехязычья; 

ОК 6 применять средства цифровой защиты и безопасности; 

ОК 7 совершенствовать знания ИКТ в течении всей жизни; 

ОК 8 критически оценивать философские концепции актуальные для выявления 

философского содержания проблем профессиональной области; 

ОК 9 давать оценку ситуации в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации; 

ОК 10 синтезировать занания социологии, политологии, культурологии и психологии; 

ОК 11 формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по 

отношению к актуальным проблемам современного общества; 

ОК 12 выстраивать траекторию личностного развития на протяжении всей жизни 

посредством методов и средств физической культуры; 

ОК 13 демонстрировать гражданскую ответственность, лидерство, эффективную работу в 

команде при решении профессиональных задач; 

ОК 14 рефлексировать свои потребности и мотивы. 

After successful completion of this program, the student will be able to: 

GC 1to apply historical knowledge for an objective assessment of what is happening in a modern 

globalizing society with an active position of a patriot and a citizen; 

GC 2 plan the solution of specific social, political, cultural problems using the knowledge of histor-

ical facts; 

GC 3 interpret philosophical knowledge and build on its basis a worldview and ethical position; 

GC 4 correctly use the stylistic means of the language for successful written and oral communica-

tion; 

GC 5 to solve the problems of communication and cognition in a trilingual environment; 

GC 6 apply digital protection and security means; 

GC 7 improve ICT knowledge throughout life; 

GC 8 critically evaluate philosophical concepts that are relevant for identifying the philosophical 

content of the problems of the professional field; 

GC 9 assess the situation in various areas of interpersonal, social and professional communication; 

GC 10synthesize classes in sociology, political science, cultural studies and psychology; 

GC 11 to formulate and competently argue their own moral position in relation to the urgent prob-

lems of modern society; 
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GC 12 to build a trajectory of personal development throughout life through the methods and means 

of physical culture; 

GC 13 demonstrate civic responsibility, leadership, effective teamwork in solving professional 

problems; 

GC 14 reflect on your needs and motives. 

БББ бойынша оқу нәтижелері/Результаты обучения по ОП/EP learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті: 

ON1 Ұлттық заңнаманың негіздерімен және олардың қолдану аясымен танысыңыз; 

ON2 Алынған теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолданыңыз 

сыртқы және ішкі саясат, халықаралық қатынастар саласындағы кәсіби қызметте; 

ON3 Қазіргі халықаралық құқықтық ғылымның негізгі теориялары мен тұжырымдамаларын, 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының құрылымын, жұмыс принциптері мен 

әдістерін талдау; 

ON4 Заңдарды, халықаралық шарттарды және басқа да нормативтік құқықтық актілерді түсіндіру 

және қолдану; 

ON5 Мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың қызметінде ұлттық заңнаманың 

және халықаралық құқықтың сақталуын қамтамасыз ету; 

ON6 Құқықтық құжаттарды әзірлеу, халықаралық және ұлттық нормативтік құқықтық актілерге 

құқықтық сараптама жүргізу, білікті заңдық қорытындылар мен кеңестер беру; 

ON7 Заңға дәл сәйкес құқықтық шешімдер қабылдау және ӛзге де заңды іс-әрекеттер жасау; 

ON8 Заңдылық пен құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жӛніндегі лауазымдық міндеттерді орындау; 

ON9 Кәсіби біліктіліктерін жүйелі түрде жетілдіру, оларды қолдану заңдылықтары мен 

практикасын зерделеу, арнайы әдебиеттерде бағдарлау; 

ON10 Қылмыстар мен басқа да құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу; 

ON11 Мәселелерді дәлелдемелердің негізінде шешу үшін кәсіби деңгейде білім мен дағдыларды 

қолдану; 

ON12 Кәсіби қызметте тілдік қарым-қатынасты сӛйлеу құралдарын қолдана отырып пайдалану. 

После успешного завершения программы обучения студент может: 

ON1 Ориентироваться   в   основах  национального и международного законодательства и обла-

сти их применения; 

ON2 Использовать полученные теоретические знания и практические навыки  

в профессиональной деятельности в области внешней и внутренней политики, международ-

ных отношений; 

ON3 Анализировать основные теории и концепции развития современной международно-

правовой науки, структуру, принципы и методы работы органов государственной власти 

Республики Казахстан; 

ON4 Толковать и применять законы, международные договоры и другие нормативные пра-

вовые акты; 

ON5  Обеспечивать соблюдение национального законодательства и норм международного 

права в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;  

ON6  Разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу 

международных и национальных нормативных актов, давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации; 

ON7  Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соот-

ветствии с законом; 

ON8 Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопас-

ности личности, общества, государства;  

ON9 Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законода-

тельство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе; 

ON10 Выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; 

ON11 Применять на профессиональном уровне знания и навыки для решения проблем на основе 
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доказательств; 

ON12 Использовать в профессиональной деятельности языковую коммуникацию с применением  

речевых средств. 

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON1 Вecome familiar with the fundamentals of national legislation and their area of application; 

ON2 Use acquired theoretical knowledge and practical skills 

in professional activities in the field of foreign and domestic policy, international relations; 

ON3 Analyze the basic theories and concepts of the development of modern international legal science, 

the structure, principles and methods of work of public authorities of the Republic of Kazakhstan; 

ON4 Interpret and apply laws, international treaties and other normative legal acts; 

ON5 Ensure compliance with national legislation and international law in the activities of state bodies, 

individuals and legal entities; 

ON6 Develop legal documents, carry out legal expertise of international and national regulations, provide 

qualified legal opinions and advice; 

ON7 Make legal decisions and take other legal actions in strict accordance with the law; 

ON8 Perform official duties to ensure the rule of law and order, the security of the individual, society, 

and the state; 

ON9 To systematically improve their professional qualifications, study the laws and practice of their 

application, navigate in special literature; 

ON10 Detect, suppress, disclose and investigate crimes and other offenses; 

ON11 Apply knowledge and skills at a professional level to solve problems based on evidence; 

ON12  To use language communication with the use of speech means in professional activity. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержаниеобразовательнойпрограммы/ Content of the educational program 

Модульдің 

атауы/ 

Название 

модуля/Mo

dule name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/ Module 

learning outcomes 

Компоне

нт цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Цикл

, 

компонен

т (ОК, 

ВК, КВ)/ 

Cycle, 

componen

t (OK, 

VK, KV) 

Пәндер 

коды 

/Код 

дисци-

плины/T

he code 

disciplin

es 

Пәннің /тәжірибенің/ 

атауы/ 

 Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

Name 

Disciplines 

/practices/ 

Пәннің қысқаша мазмұны/  

Краткое описание дисциплины /  

Brief description of the discipline 

Кредит

тер 

саны/ 

Кол-во 

креди-

тов/Nu

mber of 

credits 

 

Се-

местр/

Semes

ter 

Қалыпт

асатын 

компете

нциялар 

(кодтта

ры)/Фо

рмируе

мые 

компете

нции 

(коды)/ 

Formed 

compete

ncies 

(codes) 

Тарихи-

философи-

ялық білім 

беру және 

рухани 

жаңғыру 

модулі/Мо

дуль 

историко-

философск

их знаний 

и духовной 

модерниза

ции/ 

Module of 

historical 

and philo-

sophical 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

 ЖК 1, ЖК 2, ЖК 3, 

ЖК 8, ЖК 9,ЖК 10, 

ЖК 11, ЖК 13, ЖК 14  

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 1,ОК  2 , ОК3, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ОК 13, ОК 14  

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: GC 1, GC 2, GC 

ЖБП МК KKZT 

1101 

Қазақстанның қазіргі 

заман тарихы 

 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 

кезеңдері туралы объективті тарихи білім 

береді; студенттердің назарын 

мемлекеттілік пен тарихи-мәдени 

процестердің қалыптасуы мен дамуы 

мәселелеріне бағыттайды. 

5 1 ЖК 1;    

ЖК 2 

ООД ОК SIK  

1101 

 

 

 

 

 

CHK 

1101 

 

Современная  

история   

Казахстана 

Дисциплина дает объективные историче-

ские знания об основных этапах истории 

современного Казахстана; направляет вни-

мание студентов на проблемы становления 

и развития государственности и историко-

культурных процессов. 
GED 

MC 

Contemprorary History 

of Kazakhstan 
The discipline provides objective historical 

knowledge about the main stages of the history 

of modern Kazakhstan; directs the attention of 

students to the problems of the formation and 

development of statehood and historical and 
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knowledge 

and spiritu-

al moderni-

zation 

 

3,GC 8,GC 9, GC 10,GC 

11, GC 13  GC 14 

 

cultural processes. 

ЖБП 

МК 

Fil 1102 Философия Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет 

контекстінде философия туралы, оның негізгі 

бӛлімдері, мәселелері және оларды зерттеу 

әдістері туралы түсініктерді қалыптастырады.  

Пән аясында студенттер философияның 

қоғамдық сананы жаңғыртудағы рӛлін түсіну 

және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін 

шешу контекстінде философиялық-

дүниетанымдық және әдіснамалық мәдениеттің 

негіздерін зерттейді 

5 

 

1 

 

ЖК 3; 

ЖК 8 

ООД ОК Fil 1102 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия Дисциплина формирует у студентов целостное 

представление о философии как особой форме 

познания мира, об основных ее разделах, про-

блемах и методах их изучения в контексте бу-

дущей профессиональной деятельности.  В рам-

ках дисциплины студенты изучат основы фило-

софско-мировоззренческой и методологической 

культуры в контексте понимания роли филосо-

фии в модернизации общественного сознания и 

решении глобальных задач современности 

GED 

MC 

Phil 

1102 

Philosophy The discipline forms students' holistic understand-

ing of philosophy as a special form of understand-

ing the world, its main sections, problems and 

methods of studying them in the context of future 

professional activities. As part of the discipline, 

students will study the basics of philosophical, 

worldview and methodological culture in the con-

text of understanding the role of philosophy in 

modernizing public consciousness and solving 

global problems of our time 
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ЖБП МК ASM 

1106 

Әлеуметтану, 

Саясаттану, 

Мәдениеттану 

Модуль пәндері «Болашаққа кӛзқарас: қоғамдық 

сананы жаңғырту» мемлекеттік 

бағдарламасында анықталған қоғамдық сананы 

жаңғырту міндеттерін шешу контексінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын қалыптастырады 

6 2 ЖК 9; 

ЖК 

10;ЖК 

14 

ООД ОК 

 

SPК 

1106 

Социология,  

Политология,  

Культурология 

Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в 

контексте решения задач модернизации обще-

ственного сознания, определенных государ-

ственной программой «Взгляд в будущее: мо-

дернизация общественного сознания» 

GED 

MC 

SPSC 

1106 

Sociology, 

Political science, 

Culturology 

The disciplines of the module form the social and 

humanitarian outlook of students in the context of 

solving the problems of modernization of public 

consciousness, determined by the state program 

"Looking into the future: modernization of public 

consciousness" 

ЖБП МК Psi 

1107 

Психология Пән студенттердің әлеуметтік -гуманитарлық 

кӛзқарасын қалыптастыруға бағытталған, «Бо-

лашаққа кӛзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» 

мемлекеттік бағдарламасымен байланысты. Пән 

тұлға психологиясы, ӛзін-ӛзі реттеу психологи-

ясы, ӛмірдің мәні мен кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау 

психологиясы, сондай-ақ тұлғааралық қарым-

қатынас психологиясындағы негізгі түсініктерді 

қамтиды. 

2 2 ЖК9 

ЖК10 

ЖК14 

ООД ОК 

 

Psi  

1107 

Психология Дисциплина направлена на формирование соци-

ально-гуманитарного мировоззрения студентов, 

связана с государственной программой «Взгляд 

в будущее: модернизация общественного созна-

ния». Дисциплина включает в себя основные 

понятия по психологии личности, психологии 

саморегуляции, психологии смысла жизни и 

профессионального самоопределения, а также 
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психологии межличностного общения 

GED 

MC 

Psy 

1107 

Psychology The discipline is aimed at the formation of the so-

cial and humanitarian outlook of students, is associ-

ated with the state program "Looking into the fu-

ture: modernization of public consciousness." The 

discipline includes basic concepts in personality 

psychology, psychology of self-regulation, psy-

chology of the meaning of life and professional 

self-determination, as well as the psychology of 

interpersonal communication. 

 

ЖБП ТК 

 

SZhKM

N 

1109 

Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

бойынша білім жүйесін және осы негізде осы 

құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды 

қалыптастырады. 

5 2 

 

ЖК 11 

ЖК 13 

ON 7 

ON 10 

ООД КВ OAK 

1109 

Основы антикорруп-

ционной культуры  

Дисциплина формирует систему знаний по про-

тиводействию коррупции и выработку на этой 

основе гражданской позиции по отношению к 

данному явлению. 

GED 

ОC   

BACC 

1109 

Basics of Anti-

Corruption Culture 

As part of the discipline, students will study the 

basic concepts and categories of state and law, legal 

relations and the foundations of various spheres of 

the branches of law of the Republic of Kazakhstan. 

The discipline forms a system of knowledge on 

combating corruption and the development on this 

basis of a civic position in relation to this phenome-

non. 

ЖБП ТК ETK 

1109 

Экология және 

тіршілік қауіпсіздігі 

Пән экологиялық ойлауды және табиғи 

экожүйелер мен техносфералардың жұмысында 

қауіпті, тӛтенше жағдайлардың алдын алу 

қабілетін қалыптастырады 

ЖК 6 

ON 7 

ON 10 

ООДКВ EBZh 

1109 

Экология и безопас-

ность жизнедеятельно-

сти  

Дисциплина формирует экозащитное мышление 

и способность предупреждения опасных и чрез-

вычайных ситуаций в функционировании при-
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родных экосистем и техносферы, 

GED 

ОC   

ELS 

1109 

Ecology and life safety The discipline forms eco-protective thinking and 

the ability to prevent dangerous and emergency sit-

uations in the functioning of natural ecosystems and 

the technosphere. 

ЖБП ТK EKN 

1109 

Экономика және 

кәсіпкерлік негіздері 

Пән экономикалық ойлау тәсілін, бәсекелестік 

ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

практикалық дағдыларын қалыптастырады 

ЖК 11 

ON 7 

ON 10 

ООД КВ OEP 

1109 

Основы экономики и 

предпринимательства  

Дисциплина формирует экономический образ 

мышления, теоретические и практические навы-

ки организации успешной предпринимательской 

деятельности предприятий в конкурентной сре-

де 

GED 

ОC   

BEB 

1109 
Basics of economics 

and business 

The discipline forms an economic way of thinking, 

theoretical and practical skills in organizing suc-

cessful entrepreneurial activities of enterprises in a 

competitive environment 

ЖБП ТК KN 

1109 

Кӛшбасшылық 

негіздері 

Бұл пәнді оқу кезінде студенттер кӛшбасшылық 

қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және 

тұтастай ел деңгейінде әсер ету әдістерін 

қолдана отырып, адамдардың мінез-құлқы мен 

ӛзара әрекетін тиімді басқарудың әдістемесі мен 

практикасын игереді 

ЖК 13 

ON 7 

ON 10 

ООДКВ OL 1109 Основы лидерства 

 

При изучении данной дисциплины студенты 

овладеют методологией и практикой эффектив-

ного управления поведением и взаимодействием 

людей путем использования лидерских качеств, 

стилей, методов влияния на уровне предприя-

тия, региона и страны в целом. 

GED 

ОC   

BL 1109 Basics of Leadership When studying this discipline, students will master 

the methodology and practice of effective manage-

ment of behavior and interaction of people through 

the use of leadership qualities, styles, methods of 

influence at the level of the enterprise, region and 



15 
 

country as a whole. 

Тіл модулі/ 

Языко-

воймодуль

/ Language 

module 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ЖК 4, ЖК 5 

 

/После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 
ОК 4, ОК 5 

 

/ Upon successful comple-

tion of the module, the 

student will: 
GC 4, GC 5 

ЖБП 

МК 
K(O)T 

1104 

(1,2) 

Қазақ (орыс) тілі Пән қазақ тілін шет тілі ретінде студенттерге 

тілді қолданудың барлық деңгейінде 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру 

арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби 

қарым-қатынас құралы ретінде қазақ тілін 

сапалы меңгеруді қамтамасыз етеді 

10 1,2 ЖК 4; 

ЖК 5 

ООД ОК K(R)Ya 

1104 

(1,2) 

Казахский (русский) 

язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное  усвое-

ние казахского языка как средства социального, 

межкультурного, профессионального общения 

через формирование коммуникативных компе-

тенций всех уровней использования языка для 

изучающих казахский язык как иностранный 

GED 

MC 

K(R)L 

1104 

(1,2) 

Kazakh (russian) 

language 

The discipline provides high-quality mastering of 

the Kazakh language as a means of social, intercul-

tural, professional communication through the for-

mation of communicative competencies at all levels 

of language use for students of Kazakh as a foreign 

language 

ЖБП МК ShT 

1103 

(1,2) 

Шетел тілі Пән студенттердің мәдениетаралық-

коммуникативтік құзыреттілігін шетел тілінде 

білім беру барысында жеткілікті деңгейде 

қалыптастырады 

10 1,2 ЖК 4; 

ЖК 5 

 

ООД ОК IYa 

1103 

(1,2) 

 

Иностранный язык 

 

Дисциплина формирует межкультурно-

коммуникативную  компетенцию студентов в 

процессе иноязычного образования на доста-

точном уровне 

GED 

MC 

FL 1103 

(1, 2) 

 

Foreign language The discipline forms the intercultural and commu-

nicative competence of students in the process of 

foreign language education at a sufficient level 

БП 

ЖООК 
KK(O)T 

2203 

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі 

Пәнді оқу барысында кәсіби қызметте 

қолданылатын ұғымдар мен ғылыми 

кӛзқарастарды терең зерттеуге, кәсіби 

терминдердің мағынасын түсінуге, кәсіби 

лексиканы кеңінен қолдануға, ӛз ойын 

4 4 ЖК 4; 

ЖК 5 

ON 6 

ON 12 
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нақты жеткізе білуге баса назар аударылады 

БД  

ВК 
PK(R) 
Ya 

2203 

 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

 

При изучении дисциплины основное 

внимание уделяется глубокому изучению 

используемых в профессиональной 

деятельности понятий и научных точек 

зрений, пониманию значений 

профессиональных терминов, обширному 

использованию профессиональной лексики, 

умению ясно донести свою мысль 
BD  

UC 
PK(R)L 

2203 

Professional Kazakh 

(russian) language 

The discipline focuses on an in-depth study of 

concepts and scientific viewpoints used in pro-

fessional activities, an understanding of the 

meaning of professional terms, extensive use of 

professional vocabulary, and the ability to 

communicate clearly. 
БП 

ЖООК 
KBShT 

2202 

Кәсіби-бағытталған 

шетел тілі 

Пән студенттердің таңдаған бағытына сәйкес 

және кәсіби тапсырмаларды шешу үшін 

практикалық қызметті жүзеге асыру үшін 

қажетті жалпы мәдени, кәсіптік және 

лингвистикалық құзыреттерді қалыптастырады 

және жетілдіреді. 

4 3 ЖК 4; 

ЖК 5 

ON 6 

ON 12 

БД 

ВК 

POIYa 

2202 

 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Дисциплина формирует и развивает общекуль-

турные, профессиональные и лингвистические 

компетенции в соответствии с выбранным 

направлением студентов и необходимые для 

осуществления практической деятельности по 

решению профессиональных задач. 

BD  

UC 

POFL 

2202 

Professionally oriented 

foreign language 

The discipline forms and develops general cultural, 

professional and linguistic competencies in accord-

ance with the chosen direction of students and nec-

essary for the implementation of practical activities 

to solve professional problems. 

БП 

ЖООК 
AIH   Академиялық 

Бұл пән білімалушыларға ғылыми 3 3 ЖК 4; 

ЖК 5; 
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2201 іскерлік жазу дерекқорлардан ақпараттар іздеуге, 

мәтіндерді талдау мен рефераттауға, 

академиялық жазбалардың әр түрлі 

жанрларымен (аннотация, эссе, шолулар, 

аналитикалық шолулар, мақала) жұмыс 

жасауға байланысты кәсіби іс-әрекеттерді 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

ON 6 

ON 12 

 

БД  

ВК 
ADP 

2201 

Академическое де-

ловое письмо  

Изучение данного курса позволит обучаю-

щимся осуществлять профессиональную 

деятельность, связанную с поиском инфор-

мации в научных базах данных, анализом и 

реферированием текстов, работой с различ-

ными жанрами (аннотации, эссе, отзыв, ре-

цензии, аналитический обзор, статьи) осо-

бенностями академического письма. 
BD  

UC 
ABL 

2201 

Academic Business 

Writing 

This course allows students to search for in-

formation from scientific databases, analyze 

and abstract texts, carry out professional activi-

ties related to working with different genres of 

academic records (annotations, essays, reviews, 

analytical reviews, articles). 
Мемле-

кетпенқұқ

ықтыңақпа

раттық-

құқықтықа

спектілері/ 

Информа-

ционно-

правовые 

аспекты 

госудаства 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ЖК 6, ЖК 7 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 
ОК 6, ОК 7 

 

/ Upon successful comple-

ЖБП/ 

МК 

AKT 

2105 

 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Пән цифрлық коммуникациялық технологиялар 

арқылы ақпаратты іздеу,сақтау, ӛңдеу және беру 

процестерін, әдістерін сыни бағалау және талдау 

қабілетін қалыптастырады 

5 3 ЖК 6; 

ЖК 7 

ООД 

ОК 

IKT 

2105 

 

 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ. 

языке) 

 

Дисциплина формирует способность критиче-

ски оценивать и анализировать процессы, мето-

ды поиска, хранения, обработки и передачи ин-

формации, посредством цифровых коммуника-

ционных технологий 

GED 

MC 

IСT 

2105 

Information and 

Communication 

The discipline forms the ability to critically evalu-

ate and analyze the processes, methods of search-
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и права/ 

Information 

and legal 

aspects of 

the state 

and law 

 

tion of the module, the 

student will: 
GC 6, GC 7 

Technologies (in 

English) 

ing, storing, processing and transmitting infor-

mation through digital communication technologies 

БП ЖО-

ОК 

KRKK 

1206 

Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы 

Пән студенттерде конституциялық құқықтың 

ғылыми-теориялық ережелері және Қазақстан 

Республикасының конституциялық даму тарихы 

туралы іргелі түсініктерді қалыптастыруға 

бағытталған 

4 2 ON1; 

ON4; 

ON7 

 

БД 

ВК 

 

 

KPRK 

1206 

Конституционное 

право Республики 

Казахстан   

Дисциплина направлена на формирование у 

студентов фундаментальных представлений 

о научно - теоретических положениях кон-

ституционного права и истории конститу-

ционного развития Республики Казахстан. 

BD  UC CLRK 

1206 

Constitutional law of the 

Republic of Kazakhstan 

The discipline is aimed at the formation of students' 

fundamental ideas about the scientific and 

theoretical provisions of constitutional law and the 

history of constitutional development of the 

Republic of Kazakhstan. 

БП 

ЖООК 

 Оқу практикасы Бастапқы кәсіби дағдыларды қалыптастырады, 

алған теориялық білімдерін бекітеді және 

тереңдетеді, сондай-ақ таңдалған мамандық 

бойынша қажетті дағдылар мен қабілеттерге ие 

болады, болашақ кәсіби қызмет туралы идеяны 

кеңейтеді, ӛз бетінше жұмыс жасамайды, 

керісінше болашақ мамандықпен танысады 

және бастапқы зерттеу дағдыларын 

қалыптастырады. 

1 2 ON 1; 

ON 4 

БД  

ВК 

 Учебная практика Формирует начальные профессиональные 

навыки, закрепляет и углубляет полученные 

теоретические знания, а также приобретает 

нужные навыки и умения по выбранной 

специальности, расширяет представление о 

будущей профессиональной деятельности, не 

предполагает самостоятельной работы, 

напротив, ознакомления с будущей профессией 

и формирования первичных исследовательских 
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навыков. 

BD  

UC 

 Training practice Forms initial professional skills, consolidates and 

deepens the theoretical knowledge gained, and also 

acquires the necessary skills and abilities in the 

chosen specialty, expands the idea of future profes-

sional activity, does not involve independent work, 

on the contrary, familiarization with the future pro-

fession and the formation of primary research skills. 

БП ЖО-

ОК   

MKT 

1204 

Мемлекет және құқық 

теориясы 

Пән мемлекет пен құқықтық қатынастардың 

ӛзара байланыстағы қалыптасу процесі мен 

біртұтастығын қарастырады, барлық Заңтану 

үшін негізгі қағидаларды әзірлейді.  

5 1 ON1 

ON2 

ON3 

 

БД  

ВК  

 

TGP  

1204 

Теория  

государства и  

права  

Дисциплина рассматривает процесс и законо-

мерность происхождения, формирования госу-

дарства и правовых отношений во взаимосвязи, 

разрабатывает основные понятия для всей 

юриспруденции  

BD  UC TSL 

1204 

Theory of state and law The discipline examines the process and regularity 

of origin, the formation of the state and legal rela-

tions in the relationship, develops the basic con-

cepts for the entire jurisprudence. 

БП ЖО-

ОК   

MKZhT 

1205 

Мемлекет және 

құқықтың жалпы та-

рихы 

Пән студенттерге ежелгі әлемнің, орта 

ғасырдың, жаңа уақыт пен қазіргі кезеңнің 

әртүрлі кезеңдеріндегі құқықтық әдет-ғұрыптар 

мен заңдардың қалыптасу және одан әрі ӛзгеру 

процесін кӛрсете 

3 1 ЖК 1   

ЖК 2 

ON 1 

ON 2 

 

БД  

ВК 

VIGP 

1205 

Всеобщая история 

государства и 

права  

Дисциплина демонстрирует студентам процесс 

формирования и дальнейшие изменения право-

вых обычаев и законов народов мира на различ-

ных отрезках времени - Древнего мира, Средне-

вековья, Нового времени и в современный пе-

риод 

BD  UC HSLFC 

1205 

General history of state 

and law 

The discipline demonstrates to students the process 

of formation and further changes of legal customs 

and laws of the peoples of the world at various pe-
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riods of time - the Ancient World, the Middle Ages, 

the New Time and in the modern period. 

БПЖО-

ОК 

KRShEA

K  2207 

Қазақстан Республика-

сының және шетел-

дердің әкімшілік 

құқығы 

 

Қазақстан Республикасының және шет елдердің 

мемлекеттік атқарушы билігі туралы, таяу шет 

елдердің, континенттік Еуропаның, 

Американың және Жапонияның мемлекеттік 

атқарушы органдарының қатысуымен 

қатынастарды әкімшілік-құқықтық реттеудің 

негіздері мен тетігі туралы түсінік 

қалыптастыру және салыстырмалы - құқықтық 

талдау жүргізуде белгілі бір дағдылар алу.  

5 3 ON 3; 

ON 4; 

ON 5 

БД 

ВК 
APRKZ

S2207 

Административное 

право Республики Ка-

захстан и зарубежных 

стран   

Формирует представление о государственной 

исполнительной власти РК и зарубежных стран, 

об основах и механизме административно-

правового регулирования отношений с участием 

государственных исполнительных органов 

стран ближнего зарубежья, континентальной 

Европы, Америки и Японии и получить 

определѐнные навыки в проведении сравни-

тельно - правового анализа. 

BD  

UC 

ALRK 

FC 

2207 

Administrative law of 

the Republic of Kazakh-

stan and of the foreign 

countries 

To form an idea of the state executive power of the 

Republic of Kazakhstan and foreign countries, on 

the foundations and mechanism of administrative 

and legal regulation of relations with the participa-

tion of state executive bodies of the neighboring 

countries, continental Europe, America and Japan, 

and to acquire certain skills in conducting a com-

parative legal analysis. 

КП 

ЖООК MKB  

2301 

Мемлекеттік қызмет 

және басқару   

Пән студенттердің мемлекеттік басқару 

жүйесінің тиімді жұмыс істеуі және мемлекеттік 

қызметті ұйымдастыру негіздері туралы білім 

алуына бағытталған. 

5 4 ON 1; 

ON 2; 

ON 7 

ПД 

ВК 
GSU23

01 
Государственная 

служба и управление   

Дисциплина ориентирована на получение сту-

дентами знаний об основах эффективного функ-

ционирования системы государственного 
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управления и организации государственной 

службы 

РD 

UC 

PSA230

1 

Public service and ad-

ministration 

The discipline is focused on students' acquisition of 

knowledge about the basics of the functioning of 

the public administration system and the organiza-

tion of public service. 

Азаматтық 

заңнамасы  

/ Граждан-

ское  зако-

нодатель-

ство /Civil 

law 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON1, ON2, ON6, ON7 
 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

ON1, ON2, ON6, ON7 
 

/ Upon successful comple-

tion of the module, the 

student will: 

ON1, ON2, ON6, ON7 
 

 БП 

ЖООК   

 

KRAK 

(ZhB) 

2208 

Қазақстан Республика-

сының азаматтық 

құқығы(жалпы бӛлім) 

Пән студенттерде азаматтық құқықтың тео-

риялық және практикалық мәселелері 

бойынша жүйелі және кешенді білімді 

қалыптастырады және болашақ мамандарға 

құқықтық жағдайларды ӛз бетінше талдау 

және жеке-құқықтық сипаттағы қатына-

стардан даулар бойынша заңдық сауатты 

шешімдер қабылдау дағдыларын үйретеді 

6 3 ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

БД ВК  
 

GPRK 

(OCh) 

2208 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

(общая часть) 

Дисциплина формирует у студентов си-

стемных и комплексных знаний по теорети-

ческим и практическим вопросам граждан-

ского права и привить будущим специали-

стам навыки самостоятельного анализа пра-

вовых ситуаций и принятия юридически 

грамотных решений по спорам из отноше-

ний частно-правового характера 

BD  UC CLRK 

(GP) 

2208 

Civil law of the Repub-

lic of Kazakhstan (gen-

eral part) 

The discipline forms students '' systematic and 

comprehensive knowledge of theoretical and practi-

cal issues of civil law and instill in future specialists 

the skills of independent analysis of legal situations 

and making legally competent decisions on disputes 

related to private law. 

БП ЖО-

ОК   

 

KRAK(E

B) 2209 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы 

(ерекше бӛлім) 

Пән студенттерде пәнді білуді, азаматтық 

құқықтың ерекше бӛлігі институттарының 

негізгі ережелерін түсіндіруді және азамат-

тық кодекстің жалпы бӛлімінің нормалары-

мен, сонымен қатар азаматтық айналымда 

5 4 ON1; 

ON2; 

ON6; 

ON7 
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туындайтын қатынастарды реттейтін ӛзге де 

нормативтік құқықтық актілердің нормала-

рымен арақатынасын қалыптастырады.  

БД  

ВК  
 

GPRK 

(OsCh) 

2209 

Гражданское право 

Республики Казахстан 

(особенная часть) 

Дисциплина формирует у студентов знание 

предмета, уяснение основных положений ин-

ститутов особенной части гражданского права и 

умение соотносить нормы особенной части с 

нормами общей части гражданского кодекса, а 

также с нормами иных нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, возникающие 

в гражданском обороте 

BD  UC CLRK 

(SP) 

2209 

Civil law of the Repub-

lic of Kazakhstan (spe-

cial part) 

The discipline forms students '' knowledge of the 

subject, understanding of the main provisions of the 

institutions of the special part of civil law and the 

ability to correlate the norms of the special part 

with the norms of the general part of the civil Code, 

as well as with the norms of other normative legal 

acts regulating relations arising in civil turnover. 

БП ЖО-

ОК         

KREK 

3210 

Қазақстан Республика-

сының еңбек құқығы 
Бұл курс студенттерді еңбек құқығының 

ӛзекті мәселелерімен таныстыруға, оларды 

кӛптеген нормативтік құқықтық актілер 

арасында бағдарлауға үйретуге, 

студенттердің теориялық және практикалық 

мәселелер бойынша қажетті дайындық 

деңгейін қамтамасыз етуге арналған. Курс 

материалдарын оқып, тапсырмаларды 

аяқтағаннан кейін студенттер еңбек 

құқықтық қатынастарын жүзеге асыру 

саласындағы практикалық қызметке кірісуге 

мүмкіндік беретін білім, білік және 

дағдыларға ие болады.  

5 5 ON1; 

ON2; 

ON7 

БД  

ВК                 

TPRK  

3210  

Трудовое право 

Республики Казахстан   
Данный курс предназначен для того, что-бы 

ознакомить студентов с актуальными про-
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блемами трудового права, научить их ори-

ентироваться среди множества нормативно-

правовых актов, обеспечить необходимый 

уровень подготовки студентов по теорети-

ческим и практическим вопросам. Изучив 

материалы курса и выполнив задания, сту-

денты приобретут знания, умения и навыки, 

которые позволят им приступить к практи-

ческой деятельности в области реализации 

трудовых правоотношений 

BD  UC LLRK  

3210 

Labour law of the Re-

public of Kazakhstan 

This course is designed to familiarize students with 

the current problems of labor law, to teach them to 

navigate among the many regulatory legal acts, to 

provide the necessary level of training of students 

on theoretical and practical issues. After studying 

the course materials and completing the tasks, stu-

dents will acquire knowledge, skills and abilities 

that will allow them to start practical activities in 

the field of implementation of labor relations. 

БП  

ТК       

KRАIZh

К  3215 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық іс жүргізу 

құқығы 

Пәнді оқу студенттердің азаматтық іс жүргізу 

құқығы пәнінің негізгі ережелері туралы, 

адамдардың бұзылған субъективті құқықтары 

мен мүдделерін сотта қорғау тәсілдері туралы, 

азаматтық іс жүргізу заңнамасының құрылымы 

және оны қолдану жӛніндегі сот практикасы 

туралы кең білім жүйесін қалыптастыруға 

бағытталған. 

5 6 ON6; 

ON7; 

ON8 
ON11 

 

 

БД   

КВ              

GPPRK 

3215 

Гражданское процес-

суальное право  Рес-

публики Казахстан 

Изучение дисциплины направлено на формиро-

вание у студентов обширной системы знаний об 

основных положениях дисциплины гражданско-

го процессуального права, о способах судебной 

защиты нарушенных субъективных прав и инте-

ресов лиц, о структуре гражданско-го процессу-

ального законодательства и судеб-ной практике 
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по его применению 

BD  ОC CPLRK 

3215 

Civil procedural law of 

the Republic of Kazakh-

stan 

The study of the discipline is aimed at forming an 

extensive system of knowledge among students 

about the main provisions of the discipline of civil 

procedural law, about the methods of judicial pro-

tection of violated subjective rights and interests of 

persons, about the structure of civil procedural leg-

islation and judicial practice on its application. 

БП   

ТК       

HP  3215 Халықаралық процесс  Пән студенттердің қазіргі қоғамдағы соттың 

рӛлі мен ұстанымын, халықаралық сот ісін 

жүргізудің түсінігі, түрлері мен кезеңдері, ха-

лықаралық іс жүргізу құқықтық қатынастары 

және олардың субъектілері туралы білімдері 

мен білімдерін қалыптастырады. Сонымен 

қатар, ол халықаралық процестегі тараптардың, 

үшінші тұлғалардың позициясын, ӛкілдік мәсе-

лелерін, процессуалдық шарттарды егжей-

тегжейлі зерттейді.  

 

ON6; 

ON7; 

ON8 

 

БД  

КВ              

MP 3215 Международный про-

цесс 

Дисциплина формирует у обучающихся навыки 

и знания о роли и положении суда в 

современном обществе, понятие, виды и стадии 

международного судопроизводства, 

международные процессуальные 

правоотношения и их субъекты. Кроме того, 

подробно изучает положение сторон, третьих 

лиц в международном процессе, проблемы 

представительства, процессуальные сроки 

BD  ОC IP 3215 International process The discipline forms students' skills and knowledge 

about the consideration of the role and position of 

the court in modern society, the con-cept, types and 

stages of international court pro-ceedings, interna-

tional procedural legal relations and their subjects. 

In addition, he studies in detail the position of the 

parties, third parties in the international process, the 

problems of representation, procedural terms. 
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КП  

ЖООК       

HVKYI 

4302 

Халықаралық валюта 

және қаржы ұйымдары 

мен институттары  

Пән ұлттық және халықаралық деңгейлерде 

валюталық құндылықтарға, валюталық 

операцияларға, тӛлемдерге және (немесе) ақша 

аударымдарына, экспорттық-импорттық 

валюталық бақылауға, экспорт немесе импорт 

бойынша ұлттық валютаны және (немесе) шетел 

валютасын репатриациялауға байланысты 

қоғамдық қатынастарды реттеу саласында 

теориялық білімді қалыптастырады. 

5 7 ON4; 

ON6 
 

ПД  ВК             MVFOI  

4302 

Международные ва-

лютно-финансовые 

организации  и инсти-

туты 

Дисциплина формирует теоретические знания в 

сфере регулирования общественных отношений 

по поводу валютных ценностей, валютных 

операций, платежей и (или) переводов денег, 

экспортно-импортного валютного контроля, 

репатриации национальной и (или) иностранной 

валюты по экспорту или импорту на 

национальном и международном уровнях 

BD  UC IMFOI 

4302 

International monetary 

and financial organiza-

tions and institutions 

Disitsplina forms theoretical knowledge in the field 

of regulation of public relations regarding currency 

values, currency transactions, payments and (or) 

money transfers, export-import currency control, 

repatriation of national and (or) foreign currency for 

export or import at the national and international 

levels. 

БП  

ЖООК         

 Ӛндірістік практикасы  Студенттердің құзыреттіліктерін, халықаралық 

құқық саласындағы практикалық тәжірибені, 

оның ішінде таңдалған оқу саласында жалпы 

және кәсіби құзыреттіліктерді кейіннен дамыту 

үшін кәсіби іс-әрекет дағдылары мен дағдыла-

рын қалыптастырады.  

3 8 ON6 

ON7 

ON8 

БД  

ВК                 

 Производственная 

практика 

Формирует у обучающихся компетенции, прак-

тического опыта в области международного 

права, в том числе умений и навыков професси-

ональной деятельности для последующего осво-

ения ими общих и профессиональных компе-
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тенций по избранному направлению подготов-

ки.  

BD  UC  Specializedpractice Forms students' competencies, practical experience 

in the field of international law, including skills and 

abilities of professional activity for their subsequent 

development of general and professional competen-

cies in the chosen field of study.  

Қылмы-

стық 

заңнама / 

Уголовное 

законода-

тельство 

/Criminalla

w 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON2, ON3, ON4, ON5, 

ON10 
 

/ После успешного за-

вершения модуля обуча-

ющийся будет: 

ON2, ON3, ON4, ON5, 

ON10 
 

/ Upon successful comple-

tion of the module, the stu-

dent will: 

ON2, ON3, ON4, ON5, 

ON10 
 

БП ЖО-

ОК   

 

 

KRКK 

(ZhB) 

2211 

Қазақстан Республи-

касының қылмыстық 

құқығы(жалпы 

бӛлім) 

Пән қылмыстық құқық саласында теориялық 

білім алуға, Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес қылмыстық құқықтың жал-

пы бӛлігінің міндеттерін дұрыс шешу үшін 

іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруға 

бағытталған. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON2; 

ON7; 

ON10 

БД ВК UPRK 

(OCh)  

2211 

Уголовное право 

Республики Казах-

стан (общая часть)  

Дисциплина направлена на получение теорети-

ческих знаний в области уголовного права, 

формирование умений и навыков для правиль-

ного решения задач общей части уголовного 

права в соответствии с законодательством Рес-

публики Казахстан 

BD  UC CLRK 

(GP) 

2211 

Criminal law of the 

Republic of Kazakh-

stan (general part) 

The discipline is aimed at obtaining theoretical 

knowledge in the field of criminal law, the for-

mation of skills and abilities for the correct solu-

tion of the tasks of the general part of criminal law 

in accordance with the legislation of the Republic 

of Kazakhstan. 

БП ЖО-

ОК   

 

 

KRКK 

(EB)  

3212 

Қазақстан Республи-

касының қылмыстық 

құқығы(ерекше 

бӛлім) 

Пән қылмыстық құқық бұзушылықтарды дұрыс 

саралау және қылмыстық құқық саласындағы 

заңнаманы дұрыс қолдану, сондай-ақ қоғамды 

қылмыстық шектеулерден қорғау үшін теори-

ялық білім, білік және дағды алуға бағытталған. 

 

 

5 

 

 

5 

ON2; 

ON7; 

ON10 

БД  

ВК 

UPRK 

(OsCh) 

3212 

Уголовное право 

Республики Казах-

стан (особенная 

часть) 

Дисциплина направлена на получение теорети-

ческих знаний, умений и навыков для правиль-

ной квалификации уголовных правонарушений 

и верного применения законодательства в обла-

сти уголовного права, а также защиты общества 
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от преступных посягательств 

BD  UC CLRK 

(SP) 

3212 

Criminal law of the 

Republic of Kazakh-

stan (special part) 

The discipline is aimed at obtaining theoretical 

knowledge, skills and abilities for the correct qual-

ification of criminal offenses and the correct appli-

cation of legislation in the field of criminal law, as 

well as the protection of society from criminal en-

croachments. 

КП  

ТК       
HKKK

KBMHI 

3305 

Халықаралық қыл-

мыстық құқық және 

қылмыспен күрес 

бойынша мемлекет-

тердің халықаралық 

ынтымақтастығы 

Пән Халықаралық қылмыстық құқық 

саласындағы қоғамдық қатынастарды реттеуде 

және мемлекетаралық деңгейде қылмысқа қарсы 

күресте теориялық білімді, іскерлікті және 

дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. 

5 

 

6 

 
ON2; 

ON10 

ПД  КВ          MUPMP

SGBP 

3305 

Международное 

уголовное право и 

международно-

правовое сотрудни-

чество государств по 

борьбе с преступно-

стью 

Дисциплина направлена на формирование тео-

ретических знаний, умений и навыков в регули-

ровании общественных отношений в области 

международного уголовного права и борьбе с 

преступностью на межгосударственном уровне 

BD  ОC ICLILC

SCC 

3305 

International criminal 

law and international 

legal cooperation of 

States in combating 

crime 

The discipline is aimed at the formation of theoreti-

cal knowledge, skills and abilities in the regulation 

of public relations in the field of international crim-

inal law and the fight against crime at the interstate 

level 

КП  

ТК       

KKK 

3305 

Қарулы қақтығыстар 

құқығы   

Пән студенттердің қарулы қақтығыстардың 

біліктілігі, қазіргі заманғы қарулы 

қақтығыстарға қатысушылардың құқықтық 

жағдайы және қарулы қақтығыстар 

жағдайындағы адам құқықтары туралы негізгі 

білімдерін қалыптастырады. Бұл сонымен қатар 

халықаралық актілермен жұмыс істеу 

дағдыларын және оларды халықаралық ӛмір 

ON5; 

ON10 
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жағдайларына байланысты түсіндіруді 

қалыптастырады. 

ПД  КВ          PVC 

3305 

Право вооруженных 

конфликтов 

Дисциплина формирует у студентов базовые 

знания о квалификации вооруженных 

конфликтов, правом статусе участников 

современных вооруженных конфликтов и о 

правах человека в ситуациях вооруженного 

конфликта. Также формирует навыки работы с 

международными актами и их толкований 

применительно к ситуациям международной 

жизни  

BD ОC LAC 

3305 

Law of armed conflict The discipline forms students' basic knowledge 

about the qualifications of armed conflicts, the legal 

status of participants in modern armed conflicts and 

about human rights in situations of armed conflict. 

It also forms the skills of working with international 

acts and their interpretation in relation to situations 

of international life. 

КП 

ТК       

HZh 

4306 

Халықаралық 

жауапкершілік    

Пәнің оқытуы қорғау саласындағы адам 

құқықтары мен міндеттері бұзылған кезде 

мемлекеттердің халықаралық-құқықтық 

жауапкершілігі ұғымын қалыптастыру және 

мемлекеттердің негізгі доктриналық 

халықаралық жауапкершілік аспектілеріне 

бағытталған. 

5 7 ON4; 

ON5; 

ON10 

ПД  КВ          MO         

4306 

Международная 

ответственность   

Изучение дисциплины направлена на формиро-

вание понятия международно-правовой ответ-

ственности государств при нарушении прав и 

обязанностей в области охраны прав человека и 

понятия основных доктринальных аспектов 

международной ответственности государств. 
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BD 

ОC 

IR         

4306 

International respon-

sibility 

The study of the discipline is aimed at forming the 

concept of international legal responsibility of 

States in violation of rights and obligations in the 

field of human rights protection and the concept of 

the main doctrinal aspects of the international re-

sponsibility of States. 

КП  

ТК       

KIBHK

K 4306 

Қылмыстық істер 

бойынша 

халықаралық-

құқықтық кӛмек  

Білім алушыларға қылмыстық істің ӛндірісі 

кезінде халықаралық-құқықтық кӛмек кӛрсету 

аспектілері бойынша мемлекеттер арасындағы 

ынтымақтастық негіздері жайында, құқықтық 

реттеу мен халықаралық тәжірибеде экстради-

циялауды қолдануды туралы, Қазақстан Респуб-

ликасының құқықтық жүйесі және халықаралық 

нормаларда сот, құқыққорғау және басқа да ре-

сми мемлекеттік органдар арасындағы қарым - 

қатнастарды қамтитын сұрақтар бойынша 

құқықтық кӛмек мәселелеріне қатысты норма-

лар жайлы біртұтас түсінік қалыптастырады. 

ON4; 

ON5; 

ON10 

ПД  КВ          MPPUD  

4306 

Международно-

правовая помощь по 

уголовным делам 

Создает целостное представление у обучающих-

ся об основах сотрудничества стран по аспектам 

оказания международно-правовой по-мощи при 

ведении производства по уголовному делу, о 

правовой регуляции и международном опыте 

применения экстрадиции, о правовой системе 

Республики Казахстан и нормах международно-

го права, касающихся взаимоотношений органи-

зации деятельности судебных, правоохрани-

тельных и иных официальных государственных 

органов государств по вопросам правовой по-

мощи 

BD  ОC ILACM 

4306 

International legal as-

sistance in criminal 

matters 

Creates a holistic idea among students about the 

basics of cooperation between countries on aspects 

of providing international legal assistance in the 

conduct of criminal proceedings, about legal regula-

tion and international experience in the application 
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of extradition, about the legal system of the Repub-

lic of Kazakhstan and the norms of international 

law concerning the relationship between the organi-

zation of the activities of judicial, law enforcement 

and other official state bodies of states on legal as-

sistance issues. 

БП  

ТК       

KRKI-

ZhК 

4216 

Қазақстан 

Республикасының  

қылмыстық іс жүргізу 

құқығы   

Қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республика-

сындағы қылмыстық іс жүргізу қызметі ту-

ралы, қылмыстық сот ісін жүргізуді реттей-

тін негізгі заңнамалық және теориялық ере-

желер және олардың іс жүзінде қолданылуы 

туралы түсінік қалыптастырады; қылмы-

стық процеске қатысушылардың заңды 

құқықтары мен мүдделерін сақтай отырып, 

қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нор-

маларын сауатты қолдану үшін студенттер 

арасында құқықтық кӛзқарасты қалыпта-

стыруға бағытталған. 

5 7 ON2; 

ON7; 

ON10 
ON11 

БД  

КВ              

UPPRK 

4216 

Уголовно-

процессуальное право 

Республики Казахстан   

Формирует понимание об уголовно-

процессуальной деятельности в Республике 

Казахстан на современном этапе, об основ-

ных законодательных и теоретических по-

ложениях, регулирующих уголовное судо-

производство, и их практическом примене-

нии; направлена на создание у студентов 

правовой установки на грамотное примене-

ние норм уголовно-процессуального зако-

нодательства с соблюдением законных прав 

и интересов лиц, участвующих в производ-

стве уголовных дел. 

BD  ОC CPLRK 

4216 

Criminal procedural law 

of the Republic of Ka-
Forms an understanding of criminal procedural 

activity in the Republic of Kazakhstan at the 
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zakhstan present stage, the main legislative and theoreti-

cal provisions governing criminal proceedings, 

and their practical application; is aimed at cre-

ating a legal attitude among students for the 

competent application of the norms of criminal 

procedure legislation in compliance with the 

legal rights and interests of persons involved in 

the proceedings of criminal cases. 

БП / ТК       KRHKT 

4216 

Қақтығыстарды 

реттеудің 

халықаралық-

құқықтық тәсілдері 

Пән Қазақстан мен басқа мемлекеттердің, 

 сондай-ақ халықаралық органдар мен 

ұйымдардың жанжалдар мен сыртқы саяси 

ұстанымдары мен әрекеттерін реттеудегі 

мемлекетаралық қатынастардың ерекше түрін 

реттейтін халықаралық құқық нормалары мен 

қағидаларының мағынасы туралы түсінік 

қалыптастырады. 

ON2; 

ON7; 

ON10 

БД / КВ              MPSUK

4216 

Международно-

правовые способы 

урегулирования кон-

фликтов   

Дисциплина формирует представление о значе-

нии норм и принципов международного права, 

регулирующих особый вид межгосударствен-

ных отношений в урегулировании конфликтов и 

внешне-политических позиций и действий 

Казахстана и других государств, а также между-

народных органов и организаций. 

BD / ОC ILMCR4

216 

International legal 

means of conflict resolu-

tion 

The discipline forms an idea of the meaning of the 

norms and principles of international law governing 

a special type of interstate relations in the settle-

ment of conflicts and foreign political positions and 

actions of Kazakhstan and other states, as well as 

international bodies and organizations. 

Халықара-

лық құқық  

/ Между-

народное-

право / In-

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON1, ON2, ON3, ON4, 

БП ЖО-

ОК 

 

 

SK 

2213 

Салыстырмалы 

құқықтану 

Пән әлмнің негізгі құқықтық жүйелері туралы 

түсінік қалыптастырады, әртүрлі құқықтық 

жүйелерді тиімді салыстыру құралдарын 

ұсынады, соңғы оқиғалардың әсерін (ғаламдық 

және аймақтық интеграцияны қоса алғанда, 

5 3 ON1; 

ON2; 

ON4 
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ternational 

law 
ON8, ON9 
 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

ON1, ON2, ON3, ON4, 

ON8, ON9 
 

/ Upon successful comple-

tion of the module, the 

student will: 

ON1, ON2, ON3, ON4, 

ON8, ON9 
 

трансұлттық коммерциялық құқықтың пайда 

болуын) қарастырады. дәстүрлі салыстырмалы 

әдіс бойынша 

БД 

ВК 

SP 2213 Сравнительное пра-

воведение 

Дисциплина формирует представление об 

основных правовых системах мира, 

предоставить инструменты для эффективного 

сравнения различных правовых систем, 

предполагает рассмотрение влияния последних 

событий (включая глобальную и региональную 

интеграцию, а также появление 

транснационального коммерческого права) на 

традиционный сравнительный метод 

BD  UC CL  

2213 

Comparative law The discipline forms an idea of the main legal sys-

tems of the world, to provide tools for effective 

comparison of various legal systems, involves con-

sidering the impact of recent events (including 

global and regional integration, as well as the emer-

gence of transnational commercial law) on the tra-

ditional comparative method. 

БПЖО-

ОК 

 

 

HKKK 

2214  

Халықаралық 

құқықтың қайнар 

кӛздері  

Халықаралық құқық кӛздерінің ұғымы мен 

түрлері туралы түсінік қалыптастырады, 

халықаралық-құқықтық нормаларды қолдану 

дағдыларын игереді. Халықаралық құқық 

кӛздері мен қолданыстағы заңнаманы шарлау 

мүмкіндігі, халықаралық құқықтың түрлері мен 

негізгі терминологиясын түсіну мүмкіндігі 

5 4 ON4; 

ON9 

БД 

ВК 

IMP 

2214 

Источники между-

народного права 

Формирует представление о понятии и видах 

источников международного права, 

приобретение навыков применения 

международно-правовых норм. Умение 

ориентироваться в источниках международного 

права и действующем законодательстве, умение 

разбираться в разновидностях  и основной 

терминологии международного права. 

BD  UC SIL Sources of Forms an idea of the concept and types of sources 
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2214 international law of international law, the acquisition of skills in the 

application of international legal norms. The ability 

to navigate the sources of international law and cur-

rent legislation, the ability to understand the varie-

ties and basic terminology of international law. 

БП 

ТК 

HKT  

3217 

Халықаралық 

қатынастар тарихы   

Халықаралық қатынастардың заманауи 

үдерістерін, халықаралық саяси, әскери, 

экономикалық қақтығыстарды, халықаралық 

ұйымдардың қызметін, әлемдік саясаттың 

мәселелері мен даму үрдістерін, ҚР ұлттық 

қауіпсіздік мәселелерін қалыптастыру. 

5 5 ЖК2; 

ON1 

ON4; 

ON6 
 

БД 

КВ 

IMO  

3217 

История 

международных 

отношений 

Формирует представление о современных про-

цессах международных отношений, о междуна-

родных политических, военных, экономических 

конфликтах, о деятельности международных 

организаций, о проблемах и тенденциях разви-

тия мировой политики, о вопросах националь-

ной безопасности РК 

BD  ОC HIR 

3217 

History of internation-

al relations 

То study modern processes of international 

relations, international political, military, eco-

nomic conflicts, activities of international or-

ganizations, problems and trends in the devel-

opment of world politics, issues of national 

security of the Republic of Kazakhstan. 

БП 

ТК 

HKKMT

HKM 

3217 

Халықаралық 

құқықтағы құқық 

субъектілік мәселелері 

және тұлғаның ха-

лықаралық - құқықтық 

мәртебесі 

Пән студенттердің халықаралық құқықтағы 

жеке тұлғаның және құқықтық тұлғаның 

халықаралық құқықтық мәртебесі туралы 

құқықтық білім жүйесі мен азаматтық ұстанымы 

туралы біртұтас түсінігін қалыптастырады. 

ON1 

ON4; 

ON6 

БД 

КВ 

VPMPM

PSL 3217 

Вопросы правосубъ-

ектности  в междуна-

родном праве     и      

международно-

правовой статус лич-

Дисциплина формирует у студентов целостное 

представление о системе правовых знаний и 

гражданской позиции по вопросам междуна-

родно - правового статуса личности и право-

субъектности в международном праве 
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ности 

BD  ОC ILPILPSI

L 3217 

Issues of legal personali-

ty in international law 

and personal status in 

international law 

The discipline forms students holistic understanding 

of the system of legal knowledge and civic position 

on the international legal status of the individual 

and legal personality in international law. 

КП 

ЖООК       

HBK 

3303 

Халықаралық 

бұқаралық құқық 

Пән студенттерде халықаралық құқық туралы 

тұтас түсінік қалыптастырады және оның қалы-

птасу және одан әрі даму кезеңдерінің ерек-

шеліктерін зерттеуге, мемлекеттер арасындағы 

шарттық-құқықтық ӛзара қарым-қатынас 

деңгейін жетілдіруге және халықаралық ұйым-

дар шеңберінде мемлекеттер ынтымақтастығы-

ның құқықтық механизмдерінің дамуына бағыт-

талған.  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON1; 

ON2; 

ON4; 

ON8 

 
 

ПД  

ВК             

MPP  

3303 

Международное пуб-

личное право 

Дисциплина формирует у студентов целостное 

представление о международном праве и 

направлена на изучение особенностей этапов 

его становления и дальнейшего развития, на со-

вершенствование уровня договорно-правовых 

взаимоотношений между государствами и пра-

вовых механизмов сотрудничества государств в 

рамках международных организаций 

BD  

UC 

IPL  

3303 

International public law The discipline forms students ' holistic understand-

ing of international law and is aimed at studying the 

features of the stages of its formation and further 

development, at improving the level of contractual 

and legal relations between states and the legal 

mechanisms of cooperation between states within 

international organizations. 

КП  

ЖООК       

HDK  

3304 

Халықаралық дербес 

құқық  

Пән студенттерде Қазақстан және басқа мемле-

кеттердің заңнамасы туралы шетелдік қатысу-

мен жеке-құқықтық қатынастарды рет-теуге ар-

налған білімді, сондай-ақ халықаралық шарттар 

мен халықаралық жеке құқық саласындағы 

әдеттегі нормаларды қалыптастыруға бағыт-

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

ON1; 

ON2; 

ON6 
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талған, оларды талдау және түсіндіре білу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД   

ВК             
MChP 

3304 

Международное 

частное право 

Дисциплина направлена формирование у сту-

дентов знаний о законодательстве Казахстана и 

других государств, предназначенных для регу-

лирования частно - правовых отношений с ино-

странным участием, а также международных 

договоров и обычных норм в области междуна-

родного частного права, умения их анализиро-

вать и толковать. 

BD   

UC 

IPL 3304 International private law The discipline is aimed at developing students 

knowledge of the legislation of Kazakhstan and 

other states intended to regulate private-legal rela-

tions with foreign participation, as well as interna-

tional treaties and customary norms in the field of 

private international law, the ability to analyze and 

interpret them. 

БП  

ТК       

DKK 

2218 

Дипломатиялық және 

консулдық құқық   

Пән дипломатиялық және консулдық құқықтағы 

білім жүйесі туралы түсінікті қалыптастырады 

және дипломатиялық және консулдық құқық 

саласындағы мемлекетаралық қатынастарға 

зерттеу тәсілінің белгілі дағдыларын 

қалыптастырады. 

3 
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ON1; 

ON2; 

ON4 

БД   

КВ              

DKP  

2218 

Дипломатическое и 

консульское право   

Дисциплина формирует  представление о систе-

ме знаний по дипломатическому и консульско-

му праву и привитие определѐнных навыков 

научно-исследовательского подхода к 

межгосударственным отношениям в области 

дипломатического и консульского права. 

BD 

ОC 

DCL 

2218 

Diplomatic and consular 

law 

The discipline forms an understanding of the sys-

tem of knowledge in diplomatic and consular law 

and instilling certain skills in a research approach to 

interstate relations in the field of diplomatic and 

consular law. 
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БП  

ТК       

BYYK  

2218 

БҰҰ құқығы   Пән студенттер арасында БҰҰ қызметін 

құқықтық реттеудің мәні мен маңызы туралы, 

БҰҰ органдарының адам құқығы жӛніндегі 

халықаралық конвенцияларда белгіленген, адам 

құқықтарын қорғаудағы рӛлі мен құзыреті 

туралы, адамдардың қызметі туралы құқықтық 

білім жүйесін құрайды. БҰҰ-ның халықтардың, 

жеке адамдардың және ұлттық азшылықтардың 

құқықтарын қамтамасыз ету саласындағы 

органдары. 

 

 

 

ON1; 

ON2; 

ON4 
 

БД  

КВ  

POON 

2218 

Право ООН   Дисциплина формирует у обучающихся систему 

правовых знаний о сущности и значении 

правового регулирования деятельности ООН, о 

роли и компетенции органов ООН по защите 

прав человека, учрежденные международными 

конвенциями по правам человека, о 

деятельности органов ООН в области 

обеспечения прав народов, отдельных лиц и 

национальных меньшинств 

BD 

ОC 

UNL 

2218 

The United Nations law The discipline forms a system of legal knowledge 

among students about the essence and significance 

of legal regulation of the UN activities, about the 

role and competence of UN bodies for the protec-

tion of human rights, established by international 

conventions on human rights, about the activities of 

UN bodies in the field of ensuring the rights of 

peoples, individuals and national minorities. 

БП 

ТК 
ShEKK 

3219 

Шет елдердің 

конституциялық 

құқығы  

Пән шет елдердің саяси-құқықтық жүйесіндегі 

институционалды институттардың орны мен 

рӛлі туралы және күрделі мемлекеттік-

құқықтық мәселелерге зерттеу тәсілінің белгілі 

бір дағдыларын алу туралы негізгі идеяларды 

қалыптастырады.  

5 

 

6 

 
ON5; 

ON6 
 

БД  

КВ              

KPZS 

3219 

Конституционное 

право зарубежных 

Дисциплина формирует основополагающие 

представления о месте и роли 
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стран институциональных институтов в политической 

и правовой системе зарубежных стран и 

получить определѐнные навыки научно-

исследовательского подхода к сложным 

государственно-правовым проблемам 

BD   

ОC 
CLFC 

3219 
Constitutional law of 

foreign countries 

The discipline forms the fundamental ideas about 

the place and role of institutional institutions in the 

political and legal system of foreign countries and 

to acquire certain skills of a research approach to 

complex state and legal problemsThe discipline 

forms the fundamental ideas about the place and 

role of institutional institutions in the political and 

legal system of foreign countries and to acquire cer-

tain skills of a research approach to complex state 

and legal problems. 

БП 

ТК 
KRKO 

3219 

Қазақстан Республика-

сының конституци-

ялық органдары  

Пән конституциялық органдар қызметінің 

 мәселелері, органдардың, жеке және заңды 

тұлғалардың олардың қызметін жүзеге 

асырудағы қатынастарының ерекшеліктері 

туралы түсінік қалыптастырады 

ON5; 

ON6 

БД  

КВ              
KORK 

3219 

Конституционные ор-

ганы Республики Ка-

захстан 

Дисциплина формирует представление о 

вопросах деятельности конституционных 

органов, об особенностях взаимоотношений 

между органами, физическими и юридическими 

лицами при осуществлении своей деятельности. 

Халықарал

ық-

құқықтық 

қатынастар 

және 

экономика

лық 

қызмет / 

Междунар

одно-

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін білім 

алушы қаблетті: 

ON1, ON2, ON3, ON7, 

ON8, ON9 
 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

BD  

ОC 
CBRK 

3219 

Constitutional bodies of 

the Republic of Kazakh-

stan 

The discipline forms an idea about the issues of the 

activities of constitutional bodies, about the peculi-

arities of the relationship between bodies, individu-

als and legal entities in the implementation of their 

activities. 

КП 

ТК       

AIHKR 

4307 

Азаматтық институты 

халықаралық-

құқықтық реттеу 

Пән халықаралық-құқықтық және мемлекеттік 

нормалардың жиынтығы ретінде азаматтықты 

халықаралық-құқықтық реттеу туралы негіз 

қалаушы түсініктерді қалыптастыру және 

азаматтық саласындағы мемлекет аралық 

5 

 

 

7 

 

 

ON1; 

ON4; 

ON7 
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правовые 

отношения 

и 

экономиче

ская 

деятельнос

ть / 

Internationa

l legal 

relations 

and 

economic 

activity 

ON1, ON2, ON3, ON7, 

ON8, ON9 
 

/ Upon successful comple-

tion of the module, the 

student will: 

ON1, ON2, ON3, ON7, 

ON8, ON9 
 

қатынастарға ғылыми-зерттеу тәсілінің белгілі 

бір дағдыларын қалыптастыру. 

ПД  КВ          MPRIG 

4307 
Международно-

правовое 

регулирование 

института гражданства   

Дисциплина формирует основополагающие 

представления о международно-правовом 

регулировании гражданства как совокупности 

международно-правовых и 

внутригосударственных норм и привитие 

определѐнных навыков научно-

исследовательского подхода к 

межгосударственным отношениям в сфере 

гражданства. 

BD 

ОC 

ILRIC 

4307 

International legal 

regulation of the 

Institute of citizenship 

The discipline form fundamental ideas about the 

international legal regulation of citizenship as a set 

of international legal and domestic norms and to 

instill certain skills of a research approach to inter-

state relations in the field of citizenship.  

КП   

ТК       

KKYHK

YKA  

4307 

Кӛші-қон үдерісінің 

халықаралық-

құқықтық және 

ұлттық-құқықтық 

аспектілері  

Пән халықаралық және ұлттық аспектілерде 

кӛші-қонды әкімшілік-құқықтық реттеудің мәні 

мен маңызы туралы, сондай-ақ кӛші-қон 

процестерін реттейтін қолданыстағы заңнаманы 

басшылыққа алатын құқықтық білім жүйесін 

құрайды. 

ON1; 

ON4; 

ON7 

ПД  КВ          MPNP

AMP 

4307 

Международно-

правовые и 

национально-правовые 

аспекты 

миграционного 

процесса 

Дисциплина формирует систему правовых 

знаний о сущности и значении 

административно-правового регулирования 

миграции в международном и национальном 

аспектах, также ориентироваться в 

действующем законодательстве, регулирующего 

миграционные процессы. 

BD 

ОC 

ILNLA

MP 4307 

International legal and 

national legal aspects of 

the migration process 

The discipline forms a system of legal knowledge 

about the essence and significance of administra-

tive and legal regulation of migration in interna-

tional and national aspects, as well as to be guided 

by the current legislation regulating migration pro-

cesses. 
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КП 

ТК 

HKShK 

4308 

Халықаралық келісім-

шарттар құқығы   

Пән халықаралық шарттардың қолданыстағы 

түрлері мен нысандары, жасасу мен тоқтату 

ерекшеліктері және қазіргі заманғы 

халықаралық құқықтағы халықаралық 

шарттардың рӛлі туралы түсінік 

қалыптастырады. 

5 7 ON2; 

ON4; 

ON7 

ПДКВ PMD  

4308 

Право международных 

договоров   

Дисциплина формирует представление о 

существующих видах и формах международных 

договоров, об особенностях заключения и 

прекращения и о роли международных 

договоров в современном международном 

праве. 

BD  ОC ITL 

4308 

International Treaties 

Law  

The discipline forms an idea about the existing 

types and forms of international treaties, about the 

features of the conclusion and termination and 

about the role of international treaties in modern 

international law. 

КП 

ТК 

HEKNE

EOK 

4308 

Халықаралық эконо-

микалық құқық 

негіздері және Еурази-

ялық экономикалық 

одақ құқығы 

Пән студенттердің ЕурАзЭҚ заңнамасын 

қолдану бойынша білімдері мен дағдыларын 

қалыптастырады, сыртқы экономикалық 

қызметті жүзеге асыруда қолданылатын әр түрлі 

шарттық формалардың сипаттамаларын 

анықтау. 

ON2; 

ON4; 

ON7 

ПД 

КВ 

OMEPP

EES  

4308 

Основы международ-

ного экономического 

права и право 

Евразийского эконо-

мического союза 

Дисциплина формирует у студентов знания и 

навыки применения норм права ЕврАзЭС, 

определения особенностей различных 

договорных форм, применяемых при 

осуществлении внешне-экономической 

деятельности 

BD  ОC BIELL

EEU 

4308 

Bases of international 

economic law and law 

of Eurasian Economic 

Union 

The discipline forms students'' knowledge and skills 

in applying the EurAsEC law, determining the 

characteristics of various contractual forms used in 

the implementation of foreign economic activity. 

КП 

ЖООК 

 Ӛндірістік  практика  Жалпы мәдени, жалпы кәсіптік құзыреттерді 

кешенді қалыптастыруға ықпал ететін кәсіби-

15 7,8 ON1; 

ON2; 
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практикалық дайындыққа бағытталған 

теориялық курстарды игеру нәтижесінде 

алынған білім мен дағдыларды бекіту, 

білім алушыларда практикалық міндеттерді ӛз 

бетінше және сапалы орындау, құқық негізінде 

негізделген шешімдер қабылдау қабілетін 

қалыптастыру. 

ON3; 

ON7; 

ON8; 

ON9 

ПД 

ВК 

 Производственная 

практика  

Закрепление знаний и навыков,  

полученных, в результате освоения  

теоретических курсов, ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку, 

способствующих комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных ком-

петенций, формирующих у  

обучающихся способность самостоятельно и 

качественно выполнять практические задачи, 

принимать обоснованные решения на основе 

права.  

PD  

UC 

 Specialized practice     Consolidation of knowledge and skills acquired as a 

result of mastering theoretical courses focused on 

professional and practical training, contributing to 

the comprehensive formation of general cultural, 

general professional competencies, 

forming students' ability to independently and effi-

ciently perform practical tasks, make informed de-

cisions based on law. 

КП 

ЖООК 

 Дипломалды практи-

касы  

Қазіргі халықаралық құқықтың ӛзекті 

мәселелерін дұрыс талдауға және 

әр түрлі құқықтық сипаттағы құбылыстарды 

қолдану, фактілер мен жағдайларды дұрыс 

жалпылау, еркін шарлау 

халықаралық-құқықтық актілерді түсіндіруге 

ықпал етеді. 

5 8 ON1 

ON2 

ON3 

ON8 

ПД  Преддипломная прак- Способствует грамотно анализировать актуаль-



41 
 

ВК тика  ные проблемы современного международного 

права, предвидеть и применять явления различ-

ного правового характера, правильно обобщать 

факты и ситуации, свободно ориентироваться в 

толковании  международно - правовых актов. 

PD  

UC 

 Pregraduation practice It helps to competently analyze current problems of 

modern international law, anticipate and apply phe-

nomena of various legal nature, correctly summa-

rize facts and situations, freely navigate in theinter-

pretation of international legal acts. 

Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor)/Дополнительные образовательные программы(Minor)/ 

  БП/ТК      

БД/КВ   

BD/ОC 

3220 

Пән 1 / 

Дисциплина 1 
 5 5  

БП/ТК      

БД/КВ   

BD/ОC 

3221 

Пән 2 / 

Дисциплина 2 
 5 5  

БП/ТК      

БД/КВ   

BD/ОC 

3222 

Пән 3 / 

Дисциплина 3 
 5 6  

БП/ТК      

БД/КВ   

BD/ОC 

3223 

Пән 4 / 

Дисциплина 4 
 5 6  

Дене шы-

нықтыру/ 

Физиче-

ская куль-

тура/ 

Physical 

Culture 

 

Модульді сәтті аяқтаған-

нан кейін білім алушы 

қаблетті: 

ЖК 12 

 

После успешного завер-

шения модуля обучаю-

щийся будет: 

ОК 12 

 

Upon successful comple-

ЖБП МК DSh 

1108  

(1-4)                                                                                                        

Дене шынықтыру Пән кәсіби қызметке дайындалу үшін 

денсаулықты сақтау, нығайтуды қамтамасыз 

ететін дене шынықтыру құралдары мен 

әдістерін мақсатты түрде қолдануға үйретеді; 

физикалық жүктемені, жүйке-психикалық 

стрессті және болашақ еңбек әрекетіндегі 

қолайсыз факторларды тұрақты түрде 

ауыстыруға ынталандырады 

8 1-4 ЖК 12 

ООД ОК FK 1108  

(1-4)                                         

Физическая культура  Дисциплина учит целенаправленно использо-

вать средства и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление здо-
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tion of the module, the stu-

dent will: 

GC 12 ЖБПМК 

ровья для подготовки к профессиональной дея-

тельности; к стойкому перенесению физических 

нагрузок, нервно-психических напряжений и 

неблагоприятных факторов в будущей трудовой 

деятельности. 

GED MC PhС 

1108  

(1-4) 

Physical Culture The discipline teaches to purposefully use the 

means and methods of physical culture, ensuring 

the preservation, strengthening of health in order to 

prepare for professional activity; to persistent trans-

fer of physical exertion, neuropsychic stress and 

adverse factors in future labor activity. 

  KA  Дипломдық жұмысты 

немесе дипломдық 

жобаны жазу және 

қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру  

 12 8 ON1 

ON2 

ИА  Написание и защита 

дипломной работы или 

дипломного проекта 

или подготовка и сда-

ча комплексного экза-

мена 

 

FA  Writing and Defense of 

the Diploma Work end 

Diploma Project or 

Preparation and Deliv-

ery of the Comprehen-

sive Exam 

 

   Барлығы / Итого / 

Total 

 240   
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