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«6В04203-Халықаралық құқық» білім беру бағдарламасы: 

- Білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы; 

- Қазақстан Республикасындағы тiл туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі N 151 Заңы; 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы; 

- Ұлттық біліктілік шеңбері (әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты 

комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы хаттамасымен бекітілген); 

- Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы; 

- Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы негізінде әзірленді. 
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№ Білім бағдарламасының паспорты  Беттер  

1 Білім беру бағдарламасының коды және атауы 3 

2 Білім беру саласының, даярлау бағыттарының коды және сыныптамасы 3 

3 Білім беру бағдарламаларының тобы 3 

4 Несиелер көлемі 3 

5 Оқыту түрі 3 

6 Оқыту тілі 3 

7 Берілетін дәреже 3 

8 ББ түрі 3 

9 МСК бойынша деңгей 3 

10 ҰБШ бойынша деңгей 3 

11 СБШ бойынша деңгей 3 

12 ББ ерекшеліктері 3 

 Серіктес ЖОО (ПКҚ) 3 

 Серіктес ЖОО(КДОП) 3 

13 Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі 3 

14 Аккредиттеу органының атауы және ББ аккредиттеудің қолданылу мерзімі 3 

15 ББ мақсаты 3 

16 Түлектің біліктілік сипаттамасы 3 

а) Түлек лауазымдарының тізбесі 3 

б) Түлектің кәсіби қызметінің саласы мен объектілері 4 

в) Түлектің кәсіби қызмет түрлері 5 

г) Түлектің кәсіби қызметінің функциялары 5 

17 Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 6 

18 Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 8 

19 Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 11 

20 «Құқықтық конвергенция» (minor) сертификаттау бағдарламасы 29 

21 Модуль шеңберінде оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу 30 

22 Оқу нәтижелерінің қол жетімділігін бағалау критерийлері 34 

23 Білім беру бағдарламасы түлегінің моделі 34 
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Білім беру бағдарламасының паспорты (бұдан әрі-ББ) 

1.Білім беру бағдарламасының коды және атауы: «6В04203-Халықаралық құқық» 

2.Білім беру саласының коды мен сыныптамасы, даярлау бағыттары: 6В04-Бизнес, басқару және құқық; 6В042-құқық  

3.Білім беру бағдарламаларының тобы: құқық 

4. Несие көлемі: 240 ECTS 

5. Оқыту түрі: күндізгі 

6. Оқыту тілі: қазақ, ағылшын, орыс 

7. Берілетін академиялық дәреже: «6В04203-Халықаралық құқық» ББ бойынша құқық бакалавры 

8. ББ түрі: әрекет етуші 

9. ББХСЖ бойынша деңгей (білім берудің халықаралық стандартты жіктемесі) – 6 деңгей; 

10.ҰБШ бойынша деңгей (ұлттық біліктілік шеңбері) – 6 деңгей; 

11.СБШ бойынша деңгей (салалық біліктілік шеңбері) – 6-деңгей. 

12. ББ ерекшелігі: үштілділік 

13.  Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның нөмірі: KZ83LAA00018495 28.07.2020 ж. 016 қосымша 

14. Аккредиттеу органының атауы және аккредиттеудің қолданылу мерзімі ББ: мамандандырылған. АРТА аккредиттеу, 

сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институты 

- Институционалдық. БСҚТА 

15. ББ мақсаты: халықаралық ұйымдарда, органдар мен мекемелерде, мемлекеттік билік органдарында, құқық қорғау органдарында 

тиімді заң қызметі үшін жеткілікті, халықаралық және ұлттық құқық саласында әртүрлі құқықтық білімдер мен құзыреттер жиынтығына, 

құқықтық мәдениет пен құқықтық сананың жоғары деңгейіне, жеке қасиеттерге, дамыған тілдік дағдыларға және IT пайдалану дағдыларына 

ие жоғары білікті бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау консалтингтік компанияларда, мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерін іске 

асыру және қорғау жөніндегі мекемелерде, жаһандану жағдайында тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін мемлекет пен халықаралық 

қоғамдастық алдында тұрған әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық міндеттерді шешуге тиімді қатысу үшін заңды және жеке 

тұлғалар. 

16. «6В04203 - Халықаралық құқық» ББ құқық бакалаврының біліктілік сипаттамасы  

а) түлек лауазымдарының тізбесі: түлектің біліктілігі мен лауазымдары Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 

жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м бұйрығымен бекітілген «Басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік 

анықтамалығына» сәйкес айқындалады. 

6В04203 - Халықаралық құқық білім беру бағдарламасының түлектері келесі лауазымдарды атқара алады: 

- заңгер-сарапшы; 

- халықаралық құқық саласындағы консультант (ҚР министрліктері мен агенттіктерінде, халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінде); 

- шет елдердегі мекеменің кеңесшісі; 
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- консулдық қызмет мамандары; 

- мемлекеттік органдардың халықаралық ынтымақтастық департаменттерінің мамандары; 

- халықаралық ұйымдардың мамандары мен кеңесшілері;; 

- инвесторлармен байланыс жөніндегі менеджер; 

- зияткерлік меншік бойынша сарапшы; 

- коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың, оның ішінде консалтингтік агенттіктердің, сақтандыру, аудиторлық және 

инвестициялық компаниялардың, қаржы ұйымдарының және т. б. заңгері.; 

- заң кеңесшісі; 

- адвокат (сыртқы экономикалық қызмет мәселелері бойынша, мемлекеттің, азаматтар мен заңды тұлғалардың өкілдігі және мүдделерін 

қорғау); 

- ҚР Құқық қорғау органдары мен ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкері; 

- жергілікті мемлекеттік басқару органдары аппаратының маманы және т. б.; 

- адвокаттың, нотариустың, адвокаттың көмекшісі; 

- ақ корпоративтік хатшысы; 

- жоба жетекшісі; 

- салықтар мен алымдар бойынша кеңесші; 

- тергеуші, детектив (қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу қызметі); 

 - кедендік ресімдеу маманы; 

- шарт және талап-арыз жұмысы бойынша заңгер; 

- сақтандыру саласындағы (андеррайтер), инвестициялар саласындағы, бағалы қағаздар бойынша талдаушы; 

- төреші; 

- биржалық, сауда брокері, маклер; 

- персонал менеджері. 

б) түлектің кәсіби қызметінің саласы мен объектілері: «6В04203-Халықаралық құқық» білім беру бағдарламасы бакалаврының 

кәсіби қызметінің салалары Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік және басқару органдары мен өзге де ұйымдарының сыртқы 

экономикалық және сыртқы саяси қызметінің құқықтық негізін жетілдіру бойынша ғылыми негізделген практикалық ұсынымдарды әзірлеу, 

сыртқы саяси және сыртқы экономикалық қатынастарды шарттық-құқықтық қамтамасыз ету болып табылады. Көші-қонның басқа түрлері, 

аралас некелер, адам құқықтары мен бостандықтарын халықаралық қорғау, паспорттық-визалық қатынастар, трансшекаралық бизнес, 

халықаралық көлік қызметтері, Инвестициялар, жер қойнауын пайдалану және т.б. осы білім беру бағдарламасы түлектерінің кәсіби  

дағдылары мен құзыреттерін қолданудың нақты салалары болып табылады. 

«6В04203-Халықаралық құқық» білім беру бағдарламасы түлектерінің кәсіби қызметінің объектілері халықаралық ұйымдар 

жанындағы мемлекеттердің өкілдіктері, СІМ шетелдік мекемелері, халықаралық сот мекемелері мен төрелік органдар, Қазақстан 

Республикасының орталық және жергілікті билік органдарының сыртқы байланыстар жөніндегі департаменттері, құқық қорғау органдары, 
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коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар, сот, мемлекеттік биліктің атқарушы органдары болып табылады,төрелік, адвокатура, 

нотариат, қаржы ұйымдары, консалтингтік және заңгерлік фирмалар; құқық саласындағы білім беру және ғылыми мекемелер. 

в) Кәсіптік қызмет түрлері  

«6в04203-Халықаралық құқық» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар кәсіби қызметтің келесі түрлерін орындай алады: 

- құқық қорғау; 

- құқықтық қорғау; 

- кеңестік; 

- сараптама; 

-ақпараттық-аналитикалық; 

- жобалық; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық: 

- білім беру; 

- зерттеу. 

г) түлектің кәсіби қызметінің функциялары:  

- халықаралық ортада және мемлекеттің аумақтық юрисдикциясы жағдайында мемлекеттің, заңды және жеке тұлғалардың заңды 

құқықтары мен мүдделерін білдіру және қорғау; 

- ҚР ұлттық қауіпсіздігін, сыртқы саяси және сыртқы экономикалық қызметін тиімді құқықтық қамтамасыз ету; 

- Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдардың қызметіне тиімді қатысуын қамтамасыз ету; 

- азаматтық және қылмыстық істер бойынша халықаралық құқықтық көмек; 

- халықаралық авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау; 

- консалтингтік қызметтер және халықаралық салық салу, Инвестициялар, Ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік, 

экономика салаларындағы құқықтық реттеу саласындағы талдамалық жұмыс; 

- халықаралық шарттардың, ұлттық заңнаманың құқықтық актілерінің жобаларын әзірлеуге қатысу, құқықтық мониторинг және 

құқықтық құралдардың реттеушілік әсерін талдау; 

- мемлекетаралық ынтымақтастық пен халықтар арасындағы өзара түсіністікті дамытудың құқықтық құралдарын жетілдіру; 

- Қазақстан Республикасының халықаралық аренадағы беделін арттыру; 

- азаматтық пен патриотизмге, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, конституцияға қарсы және қоғамға қарсы көріністерге төзбеуге 

тәрбиелеу; 

- Халықаралық Сот төрелігі, заңдылықты және халықаралық құқық тәртібін нығайту; 

- қоғамдық қатынастарға қатысушылардың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің жоғары деңгейін қалыптастыру және дамыту. 
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2 Нысан 

Құзыреттер негізінде оқыту нәтижелерін тұжырымдау 
Құзыреттілік түрі Оқыту 

нәтижесінің 

коды 

Оқыту нәтижесі (Блум таксономиясы бойынша) 

1. Мінез-құлық дағдылары және 
жеке қасиеттер:   
 ((Soft skills) 

ОН 1 Шет тілін жақсы білетіндігін, құқық пен заңға құрметпен қарайтындығын, құқық пен құқықтық шындықты жүйелі қабылдауын 
көрсетеді. Құқықтық қызметтің нақты жағдайларына сәйкес келетін коммуникативті-сөйлеу құралдары мен әдістерін таңдайды.  
Сауатты ауызша және жазбаша тілді жаңғыртады, кәсіби терминологияны меңгерген. Барлық қажетті ақпаратты серіктеске немесе 
клиентке жеткізудің ең тиімді құралдарын және өкілдік ету мен қорғаудың стратегиясы мен тактикасы туралы өз көзқарасын 

таңдайды. 

ОН 2 Ең тиімді заң көмегі мақсатында қателерді талдайды және қорытынды жасайды. Салыстырмалы-құқықтық талдау дағдыларына ие. 
Халықаралық-құқықтық қатынастардың әр түрлі салаларындағы құқықтық шындық фактілерінің шынайы табиғатын және олардың 
арасындағы өзара тәуелділікті түсінуді көрсетеді. Қарым-қатынастың сөйлеу формаларын жіктейді және ажыратады: сипаттама, 
баяндау, пайымдау.  Іскерлік қарым-қатынас дағдыларын жетілдіру бойынша эксперименттер жүргізеді. 

ОН 3 Құқықтық қатынастарға қатысушылардың мінез-құлқына әсер етудің жеткілікті заңды ауызша және вербалды емес тәсілдерін 
табады. Басқа адамдардың эмоцияларын, ниеттерін, уәждері мен тілектерін және өз сезімдерін таниды. Жеке тұлғаның түрлерін 

анықтайды. Қашықтан сәйкестендіру әдістері мен нәтижелерін қорытындылайды.  Серіктесті түсіну, оның жеке басына 
қызығушылық таныту, оның көзқарасына жету, сенімділік пен төзімділік атмосферасын құру қабілетіне негізделген қарым-қатынас 
моделін жасайды және құрастырады. 

ОН 4 Кенестік және құқық қорғау қызметтерін көрсету кезінде жауапкершілік сезімін көрсетеді. Шетелдік серіктестермен іскерлік 
келіссөздер жүргізу кезінде мәдениет, салт-дәстүр, әдет-ғұрып және психология ерекшеліктерін біледі. Бағалаумен салыстырғанда 
ұйымдастырушылық әсерді басым пайдалануды таңдайды. Клиенттермен және серіктестермен қарым-қатынастағы қақтығыстар мен 
проблемалық жағдайларды талдайды. Байланыс құралдарын байланыс жағдайы мен жағдайларына қарай жіктейді және ажыратады. 
Коммуникативті көзқарастар мен мақсаттарға сәйкес келіссөздер серіктестеріне әсер етумен эксперименттер жүргізеді. 

Серіктестердің сыртқы және ішкі мінез-құлқын өзгерту үшін сөйлеу әсерінің мүмкіндіктерін салыстырады. 

ОН 5 Өз әрекеттерінің құқықтық, моральдық-этикалық және әлеуметтік-экономикалық салдарын алдын ала бағалайды. Таңдалған 
стратегияны және клиенттермен және келіссөздер серіктестерімен қарым-қатынас тактикасын түзету үшін кез-келген кіретін 
ақпаратты сыни тұрғыдан қарастырады.  Құқықтық қатынастарға қатысушылардың, келіссөз серіктестерінің ұстанымдарын олардың 
ауызша және вербалды емес мінез-құлқы негізінде бағалайды. Өзгерген жағдайлар мен ортаға тез және икемді реакция көрсете 
отырып, өз ұстанымын сыни бағалайды және қайта қарайды. Түрлі тәжірибені және құқық қолдану, құқық қорғау, кеңес беру 
қызметінің жеке тәжірибесін жинақтайды және белсенді пайдаланады. 

2. Цифровые компетенции:  
 (Digital skills):  
 

ОН 6 Цифрлық сауаттылықты, деректер базасымен жұмыс істей білуді, талдау және басқару, әкімшілендіру және халықаралық қатысумен 
жобаларды жоспарлау дағдыларын көрсетеді.  Сандық терминологияны жаңғыртады. Домендік атауларды анықтайды және 
жіктейді. Желідегі алынған сандық ресурстарды оның барабарлығы, өзектілігі, өзектілігі тұрғысынан таңдайды, талдайды, 
салыстырады және сыни бағалайды, желідегі жеке және ұжымдық жұмыста ақпарат алмасуды ұйымдастырады. Интернет. 
Құқықтық нормаларды қалыптастырады және оларды бағдарламалау тілдеріне аудару үшін өзгертеді 

ОН 7 Келісімшарттарды дайындау және жасасу, құқықтық ақпаратты беру кезінде ақпараттық технологияларды пайдалану білігін 
көрсетеді. Сандық ортада ақпаратты қорғау құралдарын көрсетеді. IT-технологиялар мен жасанды интеллектті қылмыстық 

мақсаттарда пайдалануды талдайды және киберқылмысқа қарсы іс-қимыл әдістерін болжайды. Сот процестеріне on-line қатысу 
дағдыларын көрсетеді. 

ОН 8 Қызметкерлердің бейіндерін жүргізу және еңбек шарттарын, Е-лицензиялау жүйесін есепке алу АЖ тиімділігін бағалайды. 
Азаматтар мен заңды тұлғалардың мемлекеттік билік органдарына электрондық өтініштерімен және цифрлық форматтағы өзге де 
әкімшілік рәсімдерімен жұмысты талдайды, болжайды және ұйымдастырады. Заңды маңызы бар іс-қимылдардың цифрлық 
алгоритмдерін таңдайды және талдайды, смарт-келісімшарттарды жобалайды және электрондық коммерция практикасын 
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жинақтайды (e-commerce) сыртқы экономикалық мәмілелерді кедендік ресімдеу кезінде электрондық құжат айналымы бойынша іс-
қимылдарды ұйымдастырады және орындайды. 

3. Кәсіби құзыреттер:  
((Hard skills) 

ОН 9 Қоғам, мемлекет және құқық дамуының негізгі заңдылықтарын түсіндіреді.  Негізгі құқықтық жүйелердің белгілерін тізімдейді. 
Негізгі ұғымдарды, салалық терминологияны, халықаралық жария құқықтың және ұлттық құқық салаларының жалпы қағидаттарын 
жаңғыртады. Халықаралық жария құқықтың салалық құрылымын сипаттайды. Құқықтық нормалардың мәтіндерін жаңғыртады 
және олардың мазмұнын түсіндіреді. Заңды және заңсыз әрекеттерді таниды. Пайдалы ақпарат көздерін табады және оларды 
көбейтеді. Қоршаған ортаға, бизнестің табысты жүргізілуіне және жалпы адам өміріне әсер ететін теріс факторларды тізімдейді 
және сәйкестендіреді.  Қылмыстық және азаматтық процестерге қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін тізімдейді және 
сипаттайды. 

ОН 10 Мемлекеттің, заңды және жеке тұлғалардың мүдделерін қорғау мен білдірудің неғұрлым барабар тәсілдері мен тәсілдерін таңдайды.  
Ұлттық соттарда, халықаралық сот органдарында, төрелік мекемелерде және құқық қорғау комитеттерінде Ұлттық қылмыстық және 
азаматтық процестердің рәсімдерін көрсетеді.  Лицензиялау, сыртқы сауда мәмілелерін жасау, халықаралық салық салу және банк 
операциялары, зияткерлік меншік объектілерімен мәмілелер жасау саласындағы құқықтық қатынастар субъектілерінің заңды 
ниеттерін іске асырады. Қылмыстық және азаматтық істер бойынша құқықтық көмек көрсету тәртібімен түскен тапсырмаларды 
орындайды.  Дипломатиялық өкілдіктің құрылымы мен міндеттерін айқындайды және сипаттайды, консулдық функцияларды 
орындайды.  Келісім-шарт шарттарына қатысты "ИНКОТЕРМС" сауда терминдерін таңдайды. 

ОН 11 Рұқсаттар мен хабарламаларды, зияткерлік меншік объектілерін, адам құқықтарын, салықтарды, Көлік құралдарын, теңіз және әуе 
кеңістігін жіктейді.  Нақты және құқықтық ақпараттың үлкен көлемін, халықаралық шарттық-құқықтық базаны, сот практикасын 
және құқықтық реттеудің әртүрлі салаларындағы ұлттық заңнаманы талдайды. Дәлелдемелерді талдайды, жіктейді және 
салыстырады. Дәлелдемелердің қатыстылығы мен жарамдылығы туралы қорытынды жасайды.  Тасымалдау шарттарын жасасу 
кезінде тасымалдау әдістерінің тиімділігін есептейді және салыстырады, салық төлемдерін, кедендік құнын және кедендік баждарды 
алдын ала есептейді. Зияткерлік меншік объектілерін және зияткерлік қызмет нәтижелерін саралайды. Құқық бұзушылық 
құрамының элементтерін ажыратады. Халықаралық интеграция формаларын салыстырады. 

ОН 12 Халықаралық ортадағы нақты құқықтық жағдайларды шешу кезінде құқық нормасын қолданудың құқықтық салдарын болжайды, 

халықаралық-құқықтық нормаларды қолдану туралы өз пікірін қалыптастырады. Теңіз және әуе кеңістіктерінің құқықтық режимінің 
мазмұнын тұжырымдайды. Халықаралық құқық қорғау органдары мен төрелік мекемелерінде мемлекеттің, заңды және жеке 
тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау және білдіру стратегиясын әзірлейді. Дәлелдемелер жинау стратегиясы мен 
тактикасын жобалайды. Кедендік ресімдеуді, сыртқы сауда келіссөздерін ұйымдастырады. Инвестициялық келісімшарттарды 
жобалайды. Төрелік және сот практикасын талдау нәтижесінде алынған қорытындыларды тұжырымдайды. Субсидиялардың сипаты 
туралы тұжырым жасайды. 

ОН 13 Қазақстан Республикасындағы және басқа елдердегі кәсіпкерлік, сыртқы экономикалық қызмет саласындағы құқықтық реттеудің 

жай-күйін бағалайды. Халықаралық ортадағы құқықтық қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен мүдделерінің қорғалу 
деңгейін бағалайды. Электрондық сауданы құқықтық реттеудің тиімділігін бағалайды. Қылмыстық және азаматтық процестегі 
дәлелдемелерді бағалайды.  Сот және арбитраж тәжірибесін жинақтайды.  . Сот және төрелік практика материалдарына 
салыстырмалы талдау жүргізу үшін салалық теориялық білімді қолданады. Мемлекет пен құқық дамуының тарихи заңдылықтарын 
жинақтайды. 

ОН 14 Сыртқы сауда келіссөздерін, халықаралық заң фирмаларының қызметін ұйымдастырады. Халықаралық экономикалық, салықтық, 
инвестициялық, жеке-құқықтық қатынастар, халықаралық құқықтық көмек салаларындағы қоғамдық қатынастардың құқықтық 
шындық фактілері мен құбылыстарына және құқықтық реттеудің жай-күйіне тиімділікті бағалайды және сыни қарайды. 

Халықаралық ортадағы заң қызметтері нарығының даму динамикасын болжайды. 

ОН 15 Логикалық, заңды негізделген аргументацияны құрастырады, халықаралық ортадағы құқықтық қатынастардың кез-келген 
мәселелері бойынша құқықтық сұхбат пен кеңес беруді ұйымдастырады. Нормативтік құқықтық актілердің, сыртқы сауда 
келісімшарттарының, талап арыздардың, қарсылықтардың, қаулылардың, хаттамалардың, шешімдердің, үкімдердің және басқа да 
заң құжаттарының баптары мен тармақтарының мәтіндерін жобалайды және тұжырымдайды. 
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3 Нысан  

Оқыту нәтижелеріне сәйкес пәндер модульдерін анықтау 

 
Оқыту 

нәтижесінің коды 

Модульдің атауы Пәндер атауы Көлемі  (ECTS) 

 
ОН1, 
ОН2,ОН3,ОН4, 

ОН5,ОН7, ОН8, 
ОН9, ОН13, ОН14  

Қоғамдық сананы жаңғыртудың 
дүниетанымдық негіздері 

Қазақстанның қазіргі тарихы  5 

Философия  5 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі негіздері 

5 Қолданбалы бизнес  

Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

ОН2,ОН3,ОН4,ОН9, 
ОН5,ОН 14 

Әлеуметтік-саяси білім Саясаттану, Әлеуметтану 4 

Мәдениеттану, Психология 4 

 
ОН1, ОН6,  ОН7, 

ОН8, ОН9,  

Ақпараттық-коммуникативтік 

 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде)  5 

Қазақ тілі  10 

Шет тілі  10 

Дене шынықтыру 8 

 
ОН 1, ОН 2, ОН 6, 
ОН 7,  ОН 8, ОН 9, 
ОН 10, ОН 11, ОН 
12, ОН 13, ОН 14, 
ОН 15 
 

Негізгі дайындық Теория және құқық 5 

Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы 6 

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы 6 

Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы 6 

Қазақстан Республикасының және шет елдердің әкімшілік құқығы 5 

Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы 5 

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы 5 

Public international  law 5 

Private international law 5 

 

 
ОН1, ОН2, ОН3, 
ОН4, ОН6,ОН8, 
ОН9, ОН10, ОН11, 

Халықаралық құқықтың гуманитарлық-тарихи 
аспектілері 

Адам құқықтарын халықаралық қорғау  
5 
 Халықаралық құқықты имплементациялау 

Кәмелетке толмағандар құқықтарының заңды кепілдіктері 
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ОН12,ОН13, ОН15 Құқық антропологиясы  
 

5 
 

Қазақтардың әдет-ғұрып құқығы: тарихы және қазіргі заман 

Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы 

Халықаралық әуе және ғарыш құқығы  
 

4 
 

Халықаралық гуманитарлық құқық 

Аумақтардың құқықтық режимі 

Азаматтық институтын халықаралық-құқықтық реттеу  
 

4 
 

Көші-қон процесінің халықаралық-құқықтық және ұлттық-құқықтық аспектілері 

Визалық саясат пен құжаттаудың құқықтық негіздері 

 
ОН 1, ОН 2, ОН 3, 
ОН 4, ОН 5, ОН 6, 

ОН 8, ОН 9, ОН 10, 
ОН 11, ОН 12, ОН 
13, ОН 14 

Халықаралық әлеуметтік-экономикалық 
қатынастардың құқықтық негіздері 

Халықаралық экономикалық ұйымдар  
 

5 

 

Еуразиялық экономикалық одақтың құқығы 

Кеден құқығы 

Халықаралық құқық субъектілік  
 

4 
 

Электрондық үкімет 

Мемлекеттік бақылау және қадағалау 

Әкімшілік рәсімдер  
 

6 
 

Шет мемлекеттердің конституциялық құқығы  

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызмет 

Салық құқығы және халықаралық салық салу  
 

6 Қазақстан Республикасындағы пробациялық бақылау 

Лицензиялық-рұқсат беру жүйесі 

 
ОН1, 
ОН2,ОН3,ОН4, 
ОН5,ОН6, ОН9, 
ОН10, 
ОН11,ОН12,ОН13 

Құқықтық конвергенция 
(MINOR) 

Қарым-қатынас жағдайындағы екінші шет тілі (қытай, неміс, француз)  
5 

Екінші шет тілі (А1-А2, қытай, неміс, француз) 

Constitutional foundations of legal proceedings in the USA and Great Britain   
5 

Administrative justice of foreign countries  

Legal system  of  IFC “Astana”  
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International arbitration bodies 5 

Case law in English law   
5 English law system 

 
ОН1, 
ОН2,ОН3,ОН4, 
ОН5,ОН6, ОН7, ОН 
8, ОН9, ОН10, 
ОН11,ОН12,ОН13, 
ОН14, ОН15 

Жалпы халықаралық-құқықтық реттеу Law of  International organization  
 

5 Diplomatic protocol 

Diplomatic and consular law 

International trade law  
 

5 Legal regulation of import export 

WTO law 

Legal system of the European Union  
 

5 International banking law and currency regulation 

International economic law 

 

ОН1, 
ОН2,ОН3,ОН4, 
ОН5,ОН6, ОН7, ОН 
8, ОН9, ОН10, 
ОН11,ОН12,ОН13, 
ОН14 ОН15 

Халықаралық құқық тәртібін қамтамасыз ету Халықаралық құқықтық жауапкершілік  

 
6 Халықаралық теңіз құқығы 

Халықаралық экологиялық құқық 

Қылмыстық істер бойынша халықаралық құқықтық көмек 

 
6 
 

Халықаралық Сот төрелігі 

Қылмысқа қарсы күрестегі халықаралық ынтымақтастық 

Ақпараттық қауіпсіздіктің құқықтық негіздері 
 

5 
 

Ұлттық және халықаралық қауіпсіздік 

Авиациялық қауіпсіздіктің құқықтық негіздері 

Legal basis for bilateral diplomacy  
6 
 

International legal regulation of labor migration 

International legal assistance in civil matters 

 Қорытынды  Дипломдық жұмысты / дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кешенді емтиханды 
дайындау және тапсыру 

12 
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4 Нысан 

 

Оқу нәтижелеріне қол жеткізу матрицасы 
NN 
п/п 

Пәндер атауы Пәннің қысқаша сипаттамасы  
(30-40 сөз) 

 
Ккр
едит
тер 
сан
ы 

Қалыптастырылатын оқыту нәтижелері (кодтар) 

О
Н

 1
 

О
Н

 2
 

О
Н

 3
 

О
Н

 4
 

О
Н

 5
 

О
Н

 6
 

О
Н

 7
 

О
Н

 8
 

О
Н

 9
 

О
Н

 1
0
 

О
Н

 1
1
 

О
Н

 1
2
 

О
Н

 1
3
 

О
Н

 1
4
 

О
Н

 1
5
 

Жалпы білім беретін пәндер циклі (бакалавриат үшін) 
Таңдау бойынша компонент 

D1 Экология және тіршілік 
қауіпсіздігі негіздері 

Қоғам мен табиғатты дамыту негіздері, табиғи 
ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі 
заманғы тәсілдері, өмір сүру қауіпсіздігін 
құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын 
болжау және төтенше жағдайлардың салдарын 
бағалау. Тірі организмдер популяцияларының жай-
күйін, экожүйелер тұтастығының дәрежесін, 
популяциялардың құрылымы мен серпінін, 
адамның тіршілік ету ортасымен қауіпсіз өзара іс-

қимылын, аса қауіпті жағдайларда теріс 
факторлардан қорғауды, тұрмыстық, әлеуметтік, 
өндірістік салалардағы ықтимал экстремалды 
жағдайларды болжауды, табиғи және техногендік 
сипаттағы ТЖ туындаған кезде сауатты шешімдер 
қабылдауды бағалайды. 

5   + +     +       

Қолданбалы бизнес Өткізу нарығын талдау әдістерін зерделеу, өнімді 

сипаттау, бизнес-жоспарды жасаудың әдіснамалық 
негіздерін, бизнес-жоспардың негізгі 
көрсеткіштерін есептеу дағдыларын меңгеру. Білу 
және түсіну: бизнесті құру мен жүргізудің 
құқықтық және экономикалық негіздері саласында. 
Құрылтай құжаттарын дайындау, келісім-шарт 
жобаларын жасау. Тиімді және табысты бизнесті 
ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру. 

5    +  + +  + +     +   

Құқық негіздері және 
сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениет 

Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық 
құбылыстар туралы негізгі ұғымдар.  Қазақстан 
Республикасының конституциялық құрылысының 
негіздері және мемлекеттік билік органдары. ҚР-
дағы азаматтық құқық және отбасылық құқық 
негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік 
қамсыздандыру құқығы.ҚР Қылмыстық құқығы. 
"Сыбайлас жемқорлық" ұғымының теориялық-

5 + +      +      +  
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әдіснамалық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыру. Сыбайлас 

жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық 
жауапкершілік. Лауазымды адамдардың құқықтық 
нормалары мен іс-әрекеттерінің сыбайлас 
жемқорлық белгілерін таниды. 

Негізгі пәндер циклі 
ЖОО компоненті 

D2 Мемлекет және құқық 
теориясы 

Мемлекеттің түсінігі, мәні, функциялары. 
Мемлекеттің типологиясы мен формалары. 
Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет құқық 
түсінігі, мәні және әлеуметтік мақсаты. Құқықтың 
нормалары мен нысандары (көздері). Құқықтық 
жүйе, құқық жүйесі және заңнама жүйесі. Құқық 
шығармашылығы және нормативтік құқықтық 
актілерді жүйелеу. Құқықтық техниканы түсіндіру. 
Құқықтық қарым-қатынастар. Заңды мінез-құлық, 

құқық бұзушылық, заңды жауапкершілік. Құқықтық 
реттеу тетігі мемлекеттік-құқықтық құбылыстарды 
бағалау; құқықтық нормаларды түсіндіру және 
қолдану білігі; кәсіби құқықтық терминологияны 
қолдану. 

5 +     +  +     +    + + + 

D3 Қазақстан 
Республикасының 

конституциялық 
құқығы 

Конституцияның түсінігі және заңды қасиеттері. 
Конституциялық-құқықтық нормалар, институттар 

мен қатынастар, Қазақстан Республикасының 
конституциялық даму тарихы, мемлекеттің 
конституциялық құрылысының негіздері, жеке 
адамның құқықтық жағдайы, мемлекет және 
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құқықтық 
мәртебесі, сайлау жүйесі, Қазақстан 
Республикасының конституциялық құқығы саласы 
мен ғылымының негізгі даму үрдістері. 

6 +     +   +  +  + + + 

D4 Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық құқығы 

Ұлттық қылмыстық құқықтың негізгі қағидаттары 
мен санаттары. Қылмыс ұғымы және құрамы. 
Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарға 
қолданылатын жазалау жүйесі және қылмыстық-
құқықтық Ықпал етудің өзге де шаралары. 
Біледі және іс жүзінде қолданады: қылмыстық құқық 
бұзушылық деп танылған әрекеттердің заңды 
белгілері қылмыстарды қол сұғу объектілері 

бойынша жіктейді. Қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың заңгерлік біліктілік тәсілдерін 
меңгерген. 

6 +     + +  +  +    + 

D5 Қазақстан Азаматтық құқықтық қатынастардың субъектілері 6  +    + + +  + +     
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Республикасының 
азаматтық құқығы 

мен объектілері. Мәмілелер. Меншік құқығы. 
Міндеттеме. Шарт. Жұмыстарды жүргізу бойынша 

міндеттемелер. Қызмет көрсету бойынша 
міндеттемелер. Шарттан тыс міндеттемелер. 
Зияткерлік меншік құқығы. Мұрагерлік құқық. 
Азаматтық-құқықтық міндеттемелер бойынша 
қатынастарды реттейтін азаматтық заңнама 
нормаларын қолдана білу; 
Азаматтық-құқықтық шарттар жасау саласындағы 
заңнаманы практикада қолдану; заң құжаттарын 

жасау, азаматтық-құқықтық мәмілелерді 
құжаттамалық ресімдеу бойынша практикалық 
дағдылар. 

D6 Қазақстан 
Республикасының 
және шет елдердің 
әкімшілік құқығы 

Атқарушы билік органдарының жүйесі, олардың 
қызметінің нысандары мен әдістері, Мемлекеттік 
басқару саласындағы азаматтың құқықтық мәртебесі, 
атқарушы билікті іске асыру саласындағы заңдылық 

пен тәртіпті қамтамасыз ету жүйесі; мемлекеттік 
басқару салалары мен аяларында басқаруды 
ұйымдастыру. Әкімшілік жауапкершілік түрлері, 
Әкімшілік рәсімдер, әкімшілік құқықтық 
қатынастардағы іс жүргізу нормалары. Пән білім 
алушыларда басқарушылық шешімдерді дайындау 
және құқықтық ресімдеу дағдыларын, орталық және 
жергілікті атқарушы билік органдарының жүйесін 
білуді қалыптастырады. Әкімшілік құқық 

бұзушылықтарды дұрыс саралауды білу. 

5 +     +  + + +      

D7 Қазақстан 
Республикасының 
қылмыстық-
процессуалдық құқығы  

ҚР Қылмыстық іс жүргізу заңнамасы туралы білімді 
жүйелеу. Қылмыстық іс жүргізу актілерін 
құрастырудың практикалық дағдылары. Қылмыстық 
процесс үшін заңды маңызы бар жағдайды кәсіби 
бағалау және қылмыстық процесті жүргізетін 
органның өкілі ретінде оған сәйкес құқық қолдану 

шешімін қабылдау қабілетін дамыту. Теориялық 
білім алу және тергеуші, судья немесе қылмыстық 
процеске қатысушының кәсіби өкілі ретінде сотқа 
дейінгі және сот ісін жүргізуге қатысудың 
практикалық тәжірибесін қалыптастыру. 

5 + +    + +  + + + + +   

D8 Қазақстан 
Республикасының 
азаматтық іс жүргізу 

құқығы 

Азаматтық сот ісін жүргізу ұғымы мен принциптері. 
Азаматтық сот ісін жүргізуге қатысушылар. 
Дәлелдемелер. Талап қоюды қамтамасыз ету. Сот 

талқылауы. Соттың шешімі мен ұйғарымы. Сот 
актілерін қайта қарау азаматтық сот ісін жүргізудің 
жекелеген түрлерінің ерекше ерекшеліктерін 

5 + +   + + +  + + + + +  + 
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анықтай білу; іс жүргізу құжаттарын жасай білу. 
Азаматтық сот процесінде істерді жүргізу 

дағдыларын қалыптастыру. 

D9 Public international law Халықаралық жария құқық мемлекеттердің, 
халықаралық үкіметаралық ұйымдардың және осы 
құқықтың басқа да субъектілерінің практикалық 
қызметі процесінде қалыптасқан құқықтық 
нормалардың жиынтығы ретінде. Халықаралық 
құқық ұғымы және оның ерекшеліктері, 

халықаралық шарттардың ережелерін, халықаралық 
әдет-ғұрып нормаларын және халықаралық 
құқықтың жалпы қағидаттарын сақтау және қолдану, 
ең алдымен, халықаралық құқықта толық немесе 
шектеулі заңды тұлғаға ие субъектілер.  
Халықаралық жария құқықтың салалық құрылымы. 

5 + +    + +  +   + +   

D10 Private international law  Түсінігі, пәні, жүйесі, әдісі, көздері. Коллизиялық 
құқық және халықаралық жеке құқықтағы құқық 

қолдану ерекшелігі. Халықаралық жеке құқықтың 
арнайы институттары мен кіші салалары – 
адамдардың құқығы, Халықаралық заттық құқық, 
халықаралық шарттық құқық, халықаралық жеке 
көлік құқығы, Халықаралық мұрагерлік құқық, 
Халықаралық Отбасы құқығы. Халықаралық жеке 
құқық жүйесіндегі іс жүргізу және материалдық іс 
жүргізу салалары: Халықаралық азаматтық процесс 

және халықаралық коммерциялық арбитраж 
мәселелері. 

5 + +    + +    +  + +  

  Негізгі пәндер циклі 
Таңдау бойынша компонент 

D11 Адам құқықтарын 
халықаралық қорғау 
 

Адам құқықтары жүйесінің табиғи-құқықтық 
негіздері адам құқықтарын жіктеу, адам құқықтары 
туралы халықаралық Билл, ұжымдық құқықтар, 

қамауға алынған немесе түрмеге жабылған 
адамдардың құқықтары, әйелдер мен балалардың 
құқықтары, экономикалық, әлеуметтік, мәдени 
құқықтар. Адам құқықтары саласындағы 
халықаралық бақылауды ұйымдастыру, 
Халықаралық құқық қорғау органдарына 
шағымдардың қабылдану шарттары және жеке 
шағымдарды қарау рәсімдері. 

Білімдер мен түсініктерді қолдану: адам құқықтарын 
бұзу құрбандарының халықаралық құқық қорғау 
органдарына өтініштерінің мәтіндерін жасау кезінде; 
адам құқықтарының бұзылуының мәнін және оларды 

5 + + + +  +  + + + + +   + 



16 
 

мемлекетішілік және халықаралық деңгейлерде 
қорғау мүмкіндіктерін алдын ала бағалау кезінде. 

Халықаралық құқықты 
имплементациялау 

Бұл пән халықаралық-құқықтық нормаларды ұлттық 
заңнамаға енгізу түсінігі мен тәсілдерін, 
халықаралық және ұлттық құқықтың арақатынас 
теорияларын зерттейді. Халықаралық құқықты 
салалық имплементациялау тәртібі, мемлекетішілік 
қатынастарды реттеу кезінде халықаралық-құқықтық 
нормаларды қолдану және тікелей қолдану туралы 

білімді қалыптастырады. 

5 + +    +   +  + + +   

Кәмелетке 
толмағандар 
құқықтарының заңды 
кепілдіктері 

Кәмелетке толмағандардың құқықтары: теориялық 
және тарихи аспектілер. Қазақстан 
Республикасындағы кәмелетке толмағандардың 
құқықтық мәртебесін заңнамалық реттеу тарихы. 
Кәмелетке толмағанның құқықтық мәртебесі. ҚР-
дағы мемлекеттік ювеналдық саясат. ҚР ювеналды 
әділет құру. Ұлттық құқықтағы кәмелетке 

толмағандардың құқықтарына кепілдік беру және 
қорғау. Халықаралық-құқықтық кепілдіктер және 
кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау 
саласындағы құзыреттер. 

5 + + + +  +   +       

D12 Құқық 
антропологиясы  
 

Құқық антропологиясының түсінігі, әдіснамалары 
және принциптері. Мемлекеттің құқықтық жүйесін 
дамытудағы және адам құқықтарын қорғаудағы 

құқық антропологиясының рөлі. Заңның пайда 
болуы және құқықтық антропологияның негізгі 
ұғымдары. Тыйымдар реттеуші ретінде. Африка 
мемлекеттерінің қазіргі құқықтық жүйелері. Әдеттегі 
құқық және жаңа заңнама. Қытайдың дәстүрлі 
құқықтық жүйесі. Конфуцийшілдік. Мұсылман 
құқығы. Үнді құқығы. Гендерлік құқықтар. Жеке 
(соматикалық құқықтар). Бала құқығы. Ювенальная 

юстиция. Құқықтық жаһандану. 

5 + +    +   +       

Қазақтардың әдет-
ғұрып құқығы: тарих 
және қазіргі заман  
 

Қазақтардың әдеттегі құқығының қайнар көздері: 
құқықтық әдет-ғұрып (әдеп, заң); сот прецеденті 
(бидін билігі); билер съездерінің ережелері 
(ереже).Кәдімгі құқықты кодтау әрекеттері. "Қосым 
ханның қасқа жолы", "Есімханың ескі жолы". Тәуке 
ханның "Жеті Жарғы"кодексі. Сот және сот процесі. 
Анттың екі түрі-дәлелді және тазартқыш. Қатысу 

түрлері. Қазақтың әдеттегі құқығындағы жазалардың 
түрлері. Айыппұлдар жүйесі. Отбасы-неке құқығы. 
Неке формалары 

5 + +  +  +   +       

Шет елдердің Қазіргі өркениеттің құбылыстары ретінде мемлекет 5 + +  +  +   +    +   
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мемлекет және құқық 
тарихы 

 

пен құқықтың қалыптасуының маңызды тарихи 
кезеңдеріне айналған негізгі тарихи құбылыстарды, 

фактілер мен оқиғаларды зерттеу. Оқу курсында 
ежелгі Египетте, ежелгі Үндістанда, Ежелгі 
Грецияда, Ежелгі Римде мемлекет пен құқықтың 
пайда болуы қарастырылады.Шет мемлекеттердің 
даму кезеңдері және олардың құқық жүйелері.  
Құқық пен мемлекеттің қазіргі қызметінде маңызды 
рөл атқаратын маңызды саяси-құқықтық тарихи 
оқиғалар мен фактілерді талдау қабілетін 

қалыптастырады. 

D13 Международное 
воздушное и 
космическое право 
 

Пән әуе кеңістігі мен ұшу аппараттарының құқықтық 
режимін зерттейді. Азаматтық авиация мақсаттары 
үшін әуе кеңістігін пайдалану тәртібі. Әуе 
кеңістігіндегі коммерциялық операциялар және ұшу 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Халықаралық 
Азаматтық авиация ұйымы.  Халықаралық ғарыш 

құқығының тұжырымдамасы мен көздері. 
Ғарышкерлердің құқықтық мәртебесі. Ғарыш 
объектілері мен аспан денелерінің құқықтық 
режимі.халықаралық әуе және ғарыш құқығындағы 
жауапкершіліктің жалпы мәселелері. 

4 +     +   +   +   + 

Международное 
гуманитарное право 
 

Халықаралық гуманитарлық құқықтың қолданылу 
аясы. "Женева" және "Гаага" құқығы. Соғыс 
қимылдарын жүргізуге тыйым салынған құралдар 

мен әдістер. Комбатанты және некомбатанты. 
Әскери тұтқындардың құқықтық мәртебесі. 
Интернирлеу режимі. Қызыл Крест пен Қызыл 
жарты айды ұйымдастыру. Соғыс құрбандарын 
қорғау. Балалардың қарулы қақтығыстарға қатысуы. 
Халықаралық және Халықаралық емес сипаттағы 
жанжалдарды саралау дағдылары, қарулы қақтығыс 
кезіндегі гуманитарлық жағдайды талдау және 

бағалау 

4 + +  +  +       +  + 

Правовой режим 
территорий 
 

Мемлекеттік шекаралардың мәртебесін белгілеудің 
халықаралық-құқықтық тәсілдері. Бейбітшілік пен 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мемлекеттердің 
шекаралары мен аумақтық тұтастығының 
мызғымастығы қағидаттарының заңды маңызы.  
Теңіз кеңістігінің құқықтық режимдері. Мемлекеттік 
егемендікті таратудың аумақтық аспектілері. Каспий 

теңізінің мәртебесі және мемлекетаралық арнайы 
жұмыс тобы қызметінің құқықтық аспектілері. 
Мемлекеттердің аумақтық келіспеушіліктерін 

4 +     +   +  +     
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реттеуде халықаралық құқық қағидаттары мен 
нормаларын қолдану дағдылары. 

D14 Международно-
правовое 
регулирование 
института гражданства 
 

Азаматтық түсінігі мен принциптері. Азаматтықты 
алу және жоғалту тәсілдері. Азаматтық мәселелері 
жөніндегі халықаралық конвенциялар. ҚР 
"Азаматтық туралы" Заңы. Басқа мемлекеттердегі 
Азаматтық туралы заңдар. Отырықшылықа цензі. 
Ата-анасының азаматтығы өзгерген кезде 
балалардың азаматтығын анықтау. Азаматтық істер 

бойынша іс жүргізу. Мемлекеттің шетелдік 
органдарының Азаматтық мәселелері жөніндегі 
құзыреті. Азаматтыққа жататындығын растайтын 
құжаттар. 

4 + + +   +    +   +  + 

Международно-
правовые и 
национально-правовые 
аспекты 

миграционного 
процесса 
 

Көші-қон ұғымы және түрлері. Еңбек көші-қонының 
түрлері. Босқындар мен мәжбүрлі қоныс 
аударушылардың құқықтық мәртебесі. Қазақстан 
аумағындағы шетел азаматтарының құқықтық 

мәртебесі. Кандастардың құқықтық мәртебесі. 
Қазақстанда саяси баспана беру. ҚР азаматтығына 
қабылдау. ҚР азаматтығынан шығу және оны 
жоғалту. Қазақстан Республикасының келу және 
кету визаларын беру тәртібі. ҚР-нан әкімшілік 
жолмен шығарып жіберу тәртібі. 

4 + + +   +  +     +   

Правовые основы 

визовой политики и 
документирования 
 

Құжаттау құқық субъектілігін жүзеге асырудың 

маңызды құралы ретінде. ҚР азаматтары мен 
азаматтығы жоқ адамдардың жеке басын 
куәландыратын құжаттар; ҚР мемлекеттік 
органдарының құжаттандыру және виза саласындағы 
құзыреті; ҚР виза саясатының түсінігі және 
принциптері; ҚР-ға келу және кету визаларын беру 
ережелері; ҚР-да халықты тіркеу тәртібі; 
құжаттандыру және виза саласындағы заңды 

жауапкершілік 

4 + + +   +  +     +   

D15 Международные 
экономические 
организации 
 

Халықаралық экономикалық қатынастардың мәні 
мен заңды табиғаты, Халықаралық экономикалық 
ұйымдардың жіктелуі, Халықаралық экономикалық 
ұйымдардың негізгі органдарының құрылымы мен 
құзыреті. Қазақстан Республикасының Халықаралық 
экономикалық құқықтың дербес субъектісі ретінде 
әмбебап және өңірлік Халықаралық экономикалық 

ұйымдарға қатысуы. 
Халықаралық экономикалық ұйымдардың қызметіне 
қатысты пән бойынша ғылыми материалды түсіндіру 
және жүйелеу білігі. 

5 +   +  +  +  + + + + +  
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Право Евразийского 
экономического союза 

 

Еуразиялық экономикалық одақтың құрылуы. 
ЕАЭО-ның ұлттықтан жоғары және Мемлекетаралық 

жұмыс істеуі: институттың институционалдық 
құрылымы, (ішінара) ұлттықтан жоғары болуы. 
ЕАЭО құқық көздерінің ішкі иерархиясы. ЕАЭО-да 
шешімдер қабылдау. ЕАЭО сот қорғау құралдары; 
ЕАЭО Соты шешімдерінің міндеттілігі және 
олардың орындалуын шектеу; ЕАЭО контексіндегі 
ДСҰ құқығы. Еуропалық Одақ пен Еуразиялық 
экономикалық одақтың құқықтық режимдерінің 

ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Еуразиялық 
экономикалық одақтың құрылуына байланысты 
Қазақстанның сауда саясатындағы өзгерістер. 

5 +   + + +  +  + +   +  

Таможенное право 
 

Қазақстан Республикасы мен ЕАЭО кеден саясаты. 
Кедендік бақылау және кедендік рәсімдер ұғымы 
және түрлері. Тауарларды жіктеу. Тауарлардың 
шығарылған елін және кедендік құнын айқындау. 

Кедендік декларациялау және кедендік операциялар 
жекелеген тауарлар мен көлік құралдарын кедендік 
шекара арқылы өткізу тәртібінің ерекшеліктері. 
Кедендік бақылаудың нысандары мен түрлері. Кеден 
органдарының құқықтық мәртебесі және қызметі. 
Қазақстан Республикасының кеден саясатын 
кедендік ресімдеу және талдау дағдылары 

5 +     +  +  + + +    

D16 Халықаралық құқық 

субъектілік 
 

Құқық субъектілігі ұғымы және белгілері. 

Халықаралық құқық субъектілерінің түрлері. 
Құқықтық мирасқорлық. Конституциялық және 
декларативті тану теориялары. Мемлекеттердің 
халықаралық құқық субъектілері ретіндегі белгілері. 
Халықаралық ұйымдар. Үкіметтік емес ұйымдардың 
құқықтық мәртебесі. Халықаралық интеграциялық 
құрылымдардың түрлері. Халықаралық мекемелер 
мен халықаралық лауазымды тұлғалардың құқықтық 

мәртебесі.мемлекеттердің иммунитеті. ҚР 
халықаралық құқық субъектісі. 
Мемлекеттің халықаралық құқық субъектілігінің 
мазмұнын талдайды және оның даму үрдістерін 
анықтайды. 

4 +   + + +   +       

Электрондық үкімет 
 

Мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанда 
ұсыну. Мемлекеттік қызмет көрсетудің құқықтық 
және ұйымдастырушылық аспектілері.  Азаматтар 

мен заңды тұлғаларға мемлекеттік қызмет көрсету 
сапасы мониторингінің нәтижелерін пайдалану. IT 
арқылы мемлекеттік қызметтерді ұсыну саласындағы 
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дағдылар. Сайттың құрылымы мен жұмыс тәртібі E-
gov.kz. мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту 

мақсатында мемлекеттік билік және жергілікті өзін-
өзі басқару органдарында жаңа ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды пайдалану 
дағдыларын қалыптастырады, 

Мемлекеттік бақылау 
және қадағалау 
 

Бақылау мен қадағалаудың нысандары мен әдістері. 
Мемлекеттің бақылау-қадағалау органдары. 
Уәкілетті және реттеуші органдар. Техникалық 

реттеу. Бағалар мен тарифтерді мемлекеттік реттеу. 
Қоғамдық маңызы бар нарықтар. Тексеру түрлері. 
Бәсекелестікті қорғау және экономикалық 
шоғырлану. Жедел ден қою шаралары. 
Тексерулердің стратегиясы мен тактикасын әзірлеу 
және жедел ден қою шараларын қабылдау. 
Мемлекеттік бақылау мен қадағалаудың түрлерін, 
нысандары мен әдістерін білу. Тексеру жоспарын 

құру дағдылары. 

4 +  + +  +  +  +      

D17 Әкімшілік рәсімдер 
 
 

Әкімшілік рәсімдердің мақсаттары мен 
функциялары. Әкімшілік рәсімдердің негізгі 
ережелері мен принциптері. Әкімшілік рәсімдердің 
түрлері. Мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру үшін 
әкімшілік рәсімдердің маңызы. Мәжбүрлеуді 
қолданудың әкімшілік рәсімдерінің түсінігі және 
түрлері. 

Әкімшілік рәсімдердің негізгі ережелері мен 
принциптерін, әкімшілік рәсімдердің құқықтық 
маңыздылығын білу. Әкімшілік мәжбүрлеу түрлерін 
жіктейді және қолданады. 

6  + + + + +  +        

Шет мемлекеттердің 
конституциялық 
құқығы  

Қазақстан  

Шет елдердің конституциялық құрылысын 
ұйымдастыру мен оның жұмыс істеуінің құқықтық 
негіздері; адамның және азаматтың құқықтары мен 

бостандықтары, оларды қамтамасыз етудің 
кепілдіктері; сайлау құқығы мен мемлекеттің сайлау 
жүйесінің негізгі ережелері, азаматтық 
институтының құқықтық негіздері. Парламенттер 
мен жергілікті өкілді органдарды құру тәртібі мен 
құзыреті, сайлауды ұйымдастыру мен өткізу тәртібі, 
атқарушы билік органдарының жүйесі және шет 
елдерде жергілікті мемлекеттік басқаруды 
ұйымдастыру. 

6 +   +     +       

Республикасындағы 
мемлекеттік қызмет 

Мемлекеттік қызмет құқықтық институт ретінде. 
Мемлекеттік қызмет және мемлекеттік қызметшілер 
түсінігі және түрлері.  Мемлекеттік қызметшілердің 
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құқықтық мәртебесі 
Мемлекеттік қызметке кіру, өткеру, тоқтату тәртібі. 

Мемлекеттік қызметшілердің тәртіптік 
жауапкершілігі. Мемлекеттік қызмет өткеру 
мемлекеттік-қызметтік қатынастардың туындауы, 
өзгеруі және тоқтатылуы ретінде.. 
ҚР Мемлекеттік қызмет пәні шеңберіндегі негізгі 
заңды ұғымдарды білу . 
Мемлекеттік басқару және Мемлекеттік қызмет 
туралы заңнаманы талдау және оны практикалық 

қызметте қолдану дағдылары; 

D18 Налоговое право и 
международное 
налогообложение 
 

Салық түсінігі, рөлі және түрлері; салық салу 
принциптері; салықтарды ұлттық заңнама бойынша 
жіктеу; шет елдердің салық жүйелерінің құрылымы; 
ҚР және шет елдердегі салық органдарының жүйесі; 
интеграциялық бірлестіктер шеңберінде 
қолданылатын негізгі халықаралық салық 

стандарттары; халықаралық салық салуда 
оффшорлық тетіктерді қолдану тәртібі;  
Халықаралық қосарланған салық салуды және 
салыққа қарсы салық салуды болдырмау бойынша; 
ЕАЭО-да ҚҚС алу практикасы бойынша; резидент 
еместер үшін көзделген салықтарды тіркеу және 
төлеу тәртібі бойынша; халықаралық салық салуда 
жосықсыз салықтық бәсекелестікті болдырмау 
бойынша дағдылар 

6 +     +  +  + +   +  

Пробационный 
контроль в Республике 
Казахстан 
 

Пробациялық бақылаудың түсінігі, міндеттері және 
әлеуметтік мәні. Пробациялық бақылау органдары. 
Жазаларды орындаудың, қылмыстық-құқықтық 
сипаттағы өзге де шараларды қолданудың жалпы 
ережелері мен қағидаттары, жазаларды орындау мен 
өтеудің, сотталғандарды түзеу құралдарын 
қолданудың тәртібі мен шарттары; жазаларды 

орындайтын мекемелер мен органдар қызметінің 
тәртібі; жазадан босату тәртібі; босатылатын 
адамдарға көмек көрсету тәртібі. Сотталғандарға 
түзеу дағдыларын дамыту және құралдарын қолдану. 

6 +  +   +   +       

Лицензионно-
разрешительная 
система 
 

Тіркеу-рұқсат беру жүйесінің ұғымы мен маңызы; 
азаматтарды құжаттандыру және көші-қон 
қатынастары саласындағы; табиғат пайдалану 
саласындағы; Көлік және коммуникация 

саласындағы; қоғамдық қауіпсіздік саласындағы; 
Индустрия және сауда саласындағы; Денсаулық 
сақтау саласындағы; жер қойнауын пайдалану және 
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жер қатынастары саласындағы тіркеу-рұқсат беру 
қызметі.  

Лицензиялау, тіркеу мәселелері бойынша кеңес беру 
дағдылары; лицензия, тіркеу, рұқсат алу үшін 
қажетті құжаттар тізбесін жасау 

D19 Қарым-қатынас 
жағдайындағы Екінші 
шет тілі (қытай, неміс, 
француз) 

Қарым-қатынас жағдайындағы Екінші шет тілі шет 
тіліндегі қарым-қатынас құралдарын, сөйлеу 
әрекеттері мен сөйлеу дағдыларын, шет тіліндегі 
қарым-қатынас жағдайларын зерттеуге бағытталған, 

бұл болашақ заңгерлерге кәсіби қызметіне қажетті 
шет тіліндегі құқықтық ақпаратты өз бетінше табуға 
және жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

5 + +  +      +  +  +  

 Неміс, француз және қытай тілдерін екінші шет тілі 
ретінде оқыту студенттерге арнайы әдебиеттерді оқу 
мен реформалаудың әртүрлі түрлерін үйретуге 
бағытталған, бұл болашақ заңгерлерге кәсіби 
қызметіне қажетті шет тіліндегі құқықтық ақпаратты 

өз бетінше табуға және жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді. 
Студенттердің коммуникативтік және кәсіби іс-
әрекетінде сөздер мен мәтіндерді құрастыру үшін 
оқытылған тілдік құралдарды қолдана білу және білу 

5 + +  +      +  +    

D20 Constitutional 
foundations of legal 

proceedings in the USA 
and Great Britain  
 
 

АҚШ және Ұлыбритания сот жүйелері жалпы және 
арнайы юрисдикция соттары. АҚШ Жоғарғы Соты 

және Ұлыбританиядағы Корона соты. АҚШ-тағы 
федералды және штаттық соттар жүйесі. Судьялар 
корпусын қалыптастыру және судьялардың 
құқықтық мәртебесі. Алқабилер тізімін құру және 
алқабилерді адвокаттармен іріктеу тәртібі. 
Адвокаттар мен адвокаттардың құқықтық мәртебесі. 
АҚШ пен Ұлыбританиядағы сот процесі.  
Сотта тікелей және тоғыспалы жауап алуды жүргізу 

білімі мен дағдылары, 
алқабилердің сот процесіне қатысуы үшін іріктеу 
кезінде оларға сұхбат беру; тікелей және айқаспалы 

5 + +  +  +     + +    

Administrative justice 
of foreign countries 

Әкімшілік Әділет ұғымы мен мазмұнының 
теориялық ерекшеліктері, атқарушы билік 
саласындағы қақтығыстарды шешудегі әкімшілік 
Әділет рөлі, әкімшілік Әділет элементтері, әкімшілік 
әділет жүйесінің түрлері, әкімшілік даулардың 

юрисдикциясы мен юрисдикциясы, әкімшілік сот 
ісін жүргізудің ерекшеліктері, әкімшілік Әділет 
институттандыру мәселелері. 
Әкімшілік әділет саласында басқарманың құқықтық 
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актілерін әзірлеу және іске асыру, іс жүргізу 
құжаттарын жасау дағдыларына ие. 

D21 Legal system  of  IFC 
“Astana” 
 

"Астана" қаржы орталығы туралы негізгі ұғымдар 
мен заңдық табиғаты; Орталықтың аумағында жүзеге 
асырылатын қызмет және оған қатысушылар; 
орталықтың қолданыстағы құқығы; қаржы 
орталығының қызметінде ағылшын құқығы 
нормаларын қолдану практикасы. "Астана" ХФО 
және ХТО соты. 

ХФО сотында сот процесін жүргізу және төрелік 
талқылау дағдылары. Іс жүргізу құжаттарын 
дайындау және ұсыну. 
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International arbitration 
bodies 
 

Халықаралық төрелік органдардың түсінігі және 
түрлері. Төрелік юрисдикция. Төрешілерді 
тағайындау. Негізгі төрелік институттар: ICC 
Халықаралық төрелік соты. Лондон халықаралық 
төрелік соты. Тұрақты төрелік сот. Инвестициялық 

дауларды шешудің халықаралық орталығы 
(ИДРХО). Стокгольм Сауда палатасының Төрелік 
институты; Мемлекетаралық төрелік.  
Төрелік талқылауды жүргізу дағдылары. Іс жүргізу 
құжаттарын дайындау және ұсыну. 

5 + + + + + +    +  +    

D22 Case law in English law  
 

Ағылшын құқығындағы құқық көздері. Жалпы 
құқықтағы ұғымдар: жалпы құқықтағы ұғымдар мен 

заттар: талап пен міндеттеменің себептері. Сот 
шешімінің құрылымын түсіну: ratio decision және 
obiter dictum. Прецедентті түсіну: прецедент пен 
әдет-ғұрып, прецеденттің заңға қатынасы; мүсіндерді 
прецедент және түсіндіру; 
Іс жүргізу және сот негіздемесі: сот негіздемесінде 
шегеру және индукция; ұқсастық бойынша ойлау. 
Істің құрылымы. Әр түрлі мәліметтер базасын 

қолдана отырып, прецеденттерді іздеу дағдылары. 
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English law system 
 

Ағылшын құқығы жүйелері, құқық көздерінің 
түсінігі, құрылымы мен мазмұны, жіктелуі және 
олардың жүйелік-иерархиялық құрылысын, заңдық 
табиғаты мен олардың басқа құқық көздерімен 
арақатынасының сипатын білу, құқық көздері 
жүйесінің англо-саксондық құқықтық отбасының 
қалыптасу және даму ерекшеліктерімен шарттасуы, 

құқықтық жүйелердің конвергенциясы жағдайында 
олардың қазақстандық заңнамаға әсері. 
Сот прецеденттерін іздеу және талдау дағдылары. 
Сот прецедентін қолдану тәжірибесін талдау. 

5 + +  +  +     + +    
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D23 Law of  International 
organization 

 

Халықаралық ұйымдарды құру және олардың 
қызметін реттейтін қағидаттар мен нормалар. 

Халықаралық ұйымдардың құқық көздеріне қатысты 
халықаралық шарттар. Халықаралық ұйымдардың 
құрылтай актілері. Халықаралық ұйымдардың негізгі 
органдарының құрылымы мен құзыреті. Қазақстан 
Республикасының әмбебап және аймақтық 
Халықаралық ұйымдарға қатысуы халықаралық 
ұйымдардың құрылтай құжаттарын талдау 
дағдылары, қазіргі әлемдегі халықаралық 

ұйымдардың рөлін түсіну 

5 + +  +  +   + + +     

Diplomatic protocol 
 

Дипломатиялық хаттаманың түсінігі мен мағынасы. 
ҚР-да және шетелде дипломатиялық рәсімдерді 
өткізу ережелерін білу, дипломатиялық 
қабылдауларды ұйымдастыру ережелерін, 
қонақтарды оларға отырғызу принциптерін білу. 
Дипломатиялық хаттама мен этикеттің арнайы 

терминологиясын пайдалана білу; 
Іскерлік әңгіме жүргізу дағдысы, дипломатиялық 
құжаттарды құрастыру дағдысы, дипломатиялық 
артықшылықтар мен иммунитеттерге қатысты нақты 
жағдайларда халықаралық-құқықтық нормалар мен 
ұлттық заңнаманы қолдана білу.  
 

5 +  + + +     +      

Diplomatic and consular 

law 
 

Дипломатиялық өкілдіктер мен консулдық 

мекемелердің жіктелуі. Дипломатиялық 
персоналдың сыныптары мен дәрежелері. Консулдық 
мекемелер мен консулдық лауазымды адамдардың 
түрлері, дипломатиялық өкілдіктер мен консулдық 
мекемелердің міндеттері мен функциялары. 
Артықшылықтар мен иммунитеттер. 
Сыртқы саясатты жүзеге асырудағы мемлекеттің 
шетелдік органдарының рөлін білу және түсіну. 

Дипломатиялық хат алмасу және консулдық 
функцияларды жүзеге асыру дағдылары. 

5 + + + + + +    +  +  +  

D24 International trade law 
 

Халықаралық сауда құқығының түсінігі және 
көздері. Халықаралық сауда-экономикалық 
интеграция нысандары. Халықаралық сауданы 
тарифтік және тарифтік емес реттеу. Халықаралық 
саудадағы есеп айырысу нысандары. Халықаралық 
сауда мәмілелерін жасасу.Халықаралық лизинг, 

халықаралық франчайзинг. Тауарларды халықаралық 
жеткізу. 
Халықаралық сауданы реттейтін халықаралық 

5 +   + + + + +  + + + + + + 
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конвенцияларды; халықаралық сауданы дамытудың 
негізгі заңдылықтарын; халықаралық сауда 

келісімшарттарын жасау дағдыларын; халықаралық 
сауда келіссөздерін жүргізуді білу және түсіну. 

Legal regulation of 
import export 
 

Көпжақты сауда жүйесінің жұмыс істеуі 
шеңберіндегі Қазақстанның экспорттық-импорттық 
саясатының түсінігі және жалпы сипаттамасы. 
Халықаралық сауда келісім-шартының құрылымы. 
Келісімшарттың негізгі талаптары. Тауарды 

жеткізудің ерекше шарттары. Мәміле паспорты және 
басқа да тауарға ілеспе құжаттар. Халықаралық 
сауда келісімшарттарын валюталық бақылау. 

5 +   + + + + +  + + + + + + 

WTO law 
 

ДСҰ қызметінің ұйымдық-құқықтық негіздері. ДСҰ 
раундтары. ДСҰ құрылымы мен принциптері. 
Санитарлық және фитосанитарлық шаралар туралы 
келісім. Субсидиялар және өтемақы шаралары 
жөніндегі келісім. ДСҰ демпингке қарсы кодексі. 

Сауда саясатын шолу механизмі. ДСҰ-да дауларды 
шешу. 
Сауда саясатын шолу тетігін білу және түсіну; ДСҰ-
ның негізгі құқықтық құжаттарының мазмұны; 
Көпжақты халықаралық сауда жүйесі жағдайында 
ДСҰ құқықтық актілерінің мазмұны мәселелері 
бойынша үкіметтік органдар мен бизнес өкілдеріне 
кеңес беру дағдылары. 

5 +    + +  +  + + +    

D25 Legal system of the 
European Union 
 

Еуропалық Одақтың ұйымдық-құқықтық негіздері. 
Еуропалық Одақ органдарының құрылуы және 
жұмыс істеуі. Жоғары дамыған еуропалық шет 
мемлекеттер одағының ұйымдастырушылық-
құқықтық даму тәжірибесін және Халықаралық 
экономикалық және саяси интеграцияны талдау 
Еуропалық Одақтың қалыптасуының әртүрлі 

кезеңдеріндегі Еуропадағы интеграциялық 
процестердің ерекшеліктерін, Еуропалық Одақ 
құқығының ерекшелігін, оның халықаралық құқық 
пен ұлттық құқықтық жүйелерден айырмашылығын 
білу. Еуропалық Одақтың құқықтық актілерін талдау 
дағдылары. 

5 + +    +   + + +     

International banking 
law and currency 

regulation 
 

MBP ұғымы және пәні. Халықаралық банк 
қатынастары МБП объектісі ретінде. ХКБ-дағы 

кредиттік ұйым түсінігі. МБП реттеу әдістері. ХКБ 
субъектілері ретінде Халықаралық Валюта-қаржы 
ұйымдары, ХВҚ, ХҚДБ, ЕҚДБ құқықтық жағдайы. 
Халықаралық Валюта-қаржы ұйымдарына мүшелік 

5 + +  +  + + +  + +  +   
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институты. Орталық банктер ХКБ субъектілері 
ретінде.  

Халықаралық және Ұлттық банк жүйесінің 
құрылымын, банктердің қаржы ұйымдарынан 
айырмашылықтарын; Халықаралық валюта 
жүйесінің жұмыс істеуін; банктік несиені 
қамтамасыз ету тәсілдерін білу. 
Банктік шарттардың жобаларын; халықаралық 
банктік аударымдар мен өзара есеп айырысуларды 
жасау дағдылары. 

International economic 
law 
 

МЭП принциптері. Халықаралық экономикалық 
интеграцияның ұйымдық-құқықтық нысандары. 
Халықаралық саудадағы тарифтік және тарифтік 
емес реттеу шаралары. Әлемдік нарығы жұмыс 
күшінің. Халықаралық инвестициялық қатынастарды 
құқықтық реттеу. Халықаралық экономикалық 
құқықтағы жауапкершілік. 

Экономиканың түрлі салаларындағы халықаралық 
коммерциялық жобаларға заң сараптамасын 
жүргізуге қатысу. Халықаралық соттар мен 
төреліктерде, оның ішінде халықаралық 
инвестициялар саласындағы даулар бойынша 
мемлекет пен компаниялардың мүдделерін қорғау; 
тиісті заңдық қорытындылар, консультациялар беру. 

5 +    + +  +  + + +  +  

D26 Халықаралық 

құқықтық 
жауапкершілік 
 

ХПО түсінігі, заңды табиғаты, көздері және 

кодификациясы. ХПО субъектілері мен негіздері. 
МПО формалары мен түрлері. Халықаралық-
құқықтық жауапкершілікті болдырмайтын мән-
жайлар. Халықаралық құқықпен тыйым салынбаған 
қызметке байланысты туындайтын мемлекеттердің 
жауапкершілігі. Трансшекаралық ластану үшін 
халықаралық-құқықтық жауапкершілік. 
Халықаралық теңіз құқығындағы жауапкершілік. 

Мемлекеттердің халықаралық әуе және ғарыш 
құқығындағы жауапкершілігі. 
Халықаралық-құқықтық жауапкершілік саласындағы 
халықаралық құжаттардың мазмұнын түсіндіре білу. 

6 + + + +  +   + + + +    

Халықаралық теңіз 
құқығы 
 

Теңіз кеңістігінің құқықтық мәртебесі мен түрлері 
және олардың түрлері. Қазіргі теңіз құқығын 
халықаралық-құқықтық реттеудің негіздері, жүктер 
мен жолаушыларды халықаралық теңіз арқылы 

тасымалдаудың біріздендірілген ережелері, тауарға 
ілеспе құжаттар, атап айтқанда, теңіз коносаменті. 
Теңіз сауда портының құқықтық мәртебесі. 

6 +  + +  +   + + + +    
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Халықаралық теңіз құқығы нормаларын бұзған 
кездегі жауапкершілік мәселелері. 

Теңіз кеңістіктерінің құқықтық режимін білу.  
Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы 
ережелерді түсіндіру дағдылары. 

Халықаралық 
экологиялық құқық 
 

ХПО түсінігі, заңды табиғаты, көздері және 
кодификациясы. ХПО субъектілері мен негіздері. 
МПО формалары мен түрлері. Халықаралық-
құқықтық жауапкершілікті болдырмайтын мән-

жайлар. Халықаралық құқықпен тыйым салынбаған 
қызметке байланысты туындайтын мемлекеттердің 
жауапкершілігі. Трансшекаралық ластану үшін 
халықаралық-құқықтық жауапкершілік. 
Халықаралық теңіз құқығындағы жауапкершілік. 
Мемлекеттердің халықаралық әуе және ғарыш 
құқығындағы жауапкершілігі. 

6 +     +   +  + +    

D27 Международная 

правовая помощь по 
уголовным делам 
 

Халықаралық құқықтық көмек көрсетудің рәсімдік 

мәселелері. Прокуратура органдарының құқықтық 
көмек көрсету кезіндегі құзыреті. Қылмыстық істер 
бойынша құқықтық көмек көрсету туралы өтініштер. 
Экстрадицияны құқықтық реттеу. 
Сұрау салынатын Мемлекеттің құзыретті 
органдарының орындау жөніндегі қызметін, сұрау 
салушы Мемлекеттің құзыретті органдарының сұрау 
салынатын Мемлекеттің аумағында тергеу жүргізіліп 

жатқан қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер алу 
үшін процестік әрекеттерді және жедел-іздестіру іс-
шараларын жүргізу туралы тапсырмаларын білу, 
процестік құжаттарды жасау дағдылары. 

6 + +  + + + +  + + +   + + 

Международное 
правосудие 

Халықаралық процестің түсінігі және заңды 
табиғаты .Адам құқықтарын қорғаудың 
халықаралық-құқықтық рәсімдері.  БҰҰ 

Халықаралық соты рәсімдерінің ережелері. Теңіз 
құқығы жөніндегі халықаралық Трибунал. БҰҰ 
Халықаралық сотының ad hoc камерасы. 
Халықаралық интеграциялық құрылымдар 
аясындағы Сот төрелігі. Халықаралық сот 
мекемелерінің құқық қолдану практикасы.  
Халықаралық құқық қорғау органдарына жеке 
шағымдар беру рәсімдері бойынша кеңес беру 
дағдылары. 

6 + +  + + +   + + +    + 

Международное 
сотрудничество в 
борьбе  

Халықаралық қылмыстық құқық институты ретінде 
қылмысқа қарсы күрестегі халықаралық 
ынтымақтастық. Халықаралық сипаттағы 

6 +   +  + +  +  + +    
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преступностью 
 

қылмыстардың құқықтық сипаттамасы. 
Халықаралық сипаттағы қылмыстардың жекелеген 

түрлеріне қарсы күрес туралы халықаралық шарттар. 
Қылмысқа қарсы халықаралық күрестің ұйымдық-
құқықтық нысандары. БҰҰ-ның қылмыспен күрес 
жөніндегі конгрестері. Халықаралық қылмысқа 
қарсы күрес саласындағы халықаралық ұйымдардың 
қызметі 

D28 Ақпараттық 

қауіпсіздіктің 
құқықтық негіздері 
 

Ақпараттық қауіпсіздік халықаралық және ұлттық 

қауіпсіздіктің құрамдас бөлігі ретінде. Ақпараттық 
қауіпсіздік қауіптерінің түрлері мен көздері. 
Қазақстан Республикасында ақпараттық қауіпсіздікті 
құқықтық қамтамасыз ету. Ақпараттық қауіпсіздік 
саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі 
қағидаттары. Электрондық ақпараттық ресурстарды 
қорғау. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
саласындағы мемлекеттік басқару. Ақпараттық 

қауіпсіздікті дамытудың қазіргі жағдайы мен 
перспективалары. 

5 + 

 

    + + + +  +     

Ұлттық және 
халықаралық 
қауіпсіздік 
 

Қазіргі заманғы қауіпсіздік тұжырымдамалары, 
қазіргі кезеңдегі халықаралық қауіпсіздіктің 
институционалдық және құқықтық мәселелері, 
әртүрлі сипаттамалары мен ерекшеліктері.  Қазіргі 
жағдайда ұлттық және халықаралық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету салалары мен бағыттары. Ұлттық 

және халықаралық қауіпсіздік түсінігі. БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесі. Халықаралық бақылау және 
сенімді нығайту шаралары. Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету жүйесі. Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы. 

5 +    + +   +    +   

Авиациялық 
қауіпсіздіктің 

құқықтық негіздері 
 

Әуе кеңістігін пайдалану, Халықаралық Азаматтық 
авиацияның қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері 

жөніндегі, авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге бағытталған халықаралық конвенциялардың 
нормаларын бұзғаны үшін жауапкершілік туралы 
көпжақты конвенциялар, өңірлік және екіжақты 
келісімдер. Мемлекеттердің авиациялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі ынтымақтастығының 
нысандары. Ұшу аппараттары мен авиациялық 
техниканың конструктивтік және өзге де 
техникалық-пайдалану сенімділігін қамтамасыз ету 

жөнінде шаралар қабылдау. 

5 +     +   +  + +    

D29 Legal basis for bilateral 
diplomacy 

Ортақ проблемаларды шешуде және ортақ 
құндылықтарды білдіруде мемлекеттер үшін негізгі 

6 +  + + +        +   
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 құралға айналған құқықтық қағидаттарды, қағидалар 
мен практиканы білу. Курстың негізгі бағыты 

Халықаралық құқықтың ерекшелігіне, сондай-ақ ол 
дамыған Тарихи, әлеуметтанулық және саяси 
контекстке бағытталған. Сондай-ақ, оған байланысты 
негізгі теориялық тәсілдер ұсынылған. Қазақстан 
Республикасының екіжақты қарым-қатынастарының 
өңірлік және жаһандық деңгейлерде қалыптасуы мен 
дамуы мәселелері зерделенеді. 

International legal 
regulation of labor 
migration 
 

Халықаралық еңбек көші-қоны саласындағы 
құқықтық реттеудің жалпы сипаттамасы және оның 
принциптері. Еңбекші-мигранттардың жекелеген 
санаттарының құқықтық мәртебесі. Еңбекші-
мигранттар мен олардың отбасы мүшелерінің 
құқықтарын бақылаудың халықаралық жүйесі. 
ЕАЭО шеңберіндегі еңбек көші-қоны. Еңбек көші-
қоны саласындағы ҚР саясатының құқықтық 

негіздері. Еңбек көші-қоны саласындағы ҚР 
лицензиялық-рұқсат беру жүйесі. Еңбек көші-қоны 
саласындағы ҚР заңнамасын бұзғаны үшін 
жауапкершілік. 
Шетелдік жұмыс күшін тартуға және шетелдік 
азаматтарды жұмысқа орналастыруға рұқсат алу 
алгоритмдерін жасау дағдылары. 

6 +   +  +  + + + +     

International legal 

assistance in civil 
matters 
 

Азаматтық істер бойынша халықаралық құқықтық 

көмек түсінігі, құқықтық табиғаты және 
принциптері. Шетелдік сыртқы қатынастар 
органдарының құқықтық көмек көрсету жөніндегі 
қызметі. Қамқоршылық және бала асырап алу 
бойынша құқықтық көмек. Құжаттарды заңдастыру 
және талап ету. Апостильдеу. Соттарда азаматтық 
істерді қарау кезінде құқықтық көмек және құқықтық 
қатынастар. Шетелдік соттардың шешімдерін тану 

және орындау тәртібі. Отбасылық істер бойынша 
құқықтық көмек және құқықтық қатынастар. 
Іс жүргізу құжаттарын жасау дағдылары, заңды 
маңызы бар іс-әрекеттер алгоритмін әзірлеу. 

6 + +       + + +   + + 
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5 нысан 

  

«Құқықтық конвергенция»(minor) сертификаттау бағдарламасы 

Құқықтық конвергенция - 20 несие 

Қарым-қатынас жағдайындағы Екінші шет тілі (қытай, неміс, француз) / Екінші шет тілі (А1-А2, қытай неміс, француз -5 кредит 

Constitutional foundations of legal proceedings in the USA and Great Britain  / Administrative justice of foreign countries - 5 кредит 

Legal system  of  IFC "Astana" / International arbitration bodies - 5 кредит 

Case law in English law / English law system - 5 кредит 

 

 

 
Модуль атауы Семестр, пәндер 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Құқықтық конвергенция 
(MINOR) 

     Қарым-қатынас 

жағдайындағы Екінші 

шет тілі (қытай, неміс, 

француз) / Екінші шет 

тілі (А1-А2, қытай 

неміс, француз  
 
Constitutional foundations of 
legal proceedings in the USA and 
Great Britain 
Administrative justice of foreign 
countries 

Legal system  of  IFC "Astana" 
International arbitration bodies 
 
 
Case law in English law 
English law system 
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6-нысан 

Модуль шеңберінде оқыту және бағалау әдістерімен жоспарланған оқыту нәтижелерін келісу 

 
Оқу нәтижелері Модуль бойынша жоспарланған оқыту нәтижелері 

 

Оқыту әдістері Бағалау әдістері 

РО1 Коммуникативтік-тілдік құралдарын және тәсілдерін, нақты 
мән-жайлар заң қызметін таңдау. Сауатты ауызша және 
жазбаша сөйлеу, кәсіби терминологияны меңгерген. Серіктеске 
немесе клиентке барлық қажетті ақпаратты және өкілдік ету 
мен қорғаудың стратегиясы мен тактикасы туралы өз 
көзқарасыңызды жеткізудің ең тиімді құралдарын таңдаңыз. 

дискуссия коллоквиум 

РО2 Халықаралық-құқықтық қатынастардың әр түрлі 

салаларындағы құқықтық шындық фактілерінің шынайы 
табиғатын және олардың арасындағы өзара тәуелділікті түсіну. 
Қарым-қатынастың сөйлеу формаларын жіктеу және саралау: 
сипаттама, баяндау, пайымдау.  Іскерлік қарым-қатынас 
дағдыларын жетілдіру бойынша эксперименттер жүргізу. 

төңкерілген класс (Flipped Class) эссе  

 

РО3 Жеке тұлғаның түрлерін сәйкестендіре білу. Қашықтан 
сәйкестендірудің әдістері мен нәтижелерін қорытындылау.  

Серіктесті түсіну, оның жеке басына қызығушылық таныту, 
оның көзқарасы бойынша тұру, сенімділік пен төзімділік 
атмосферасын құру мүмкіндігі негізінде қарым-қатынас 
моделін жобалау және құру. 

дискуссия жобаны дайындау 

РО4 Клиенттермен және серіктестермен қарым-қатынастағы 
қақтығыстар мен проблемалық жағдайларды талдау. Қарым-
қатынас жағдайлары мен жағдайларына байланысты байланыс 
құралдарын жіктеу және саралау. Коммуникативті көзқарастар 

мен мақсаттарға сәйкес келіссөздер серіктестеріне әсер ету 
арқылы эксперименттер жүргізу. Серіктестердің сыртқы және 
ішкі мінез-құлқын өзгерту үшін сөйлеу әсерінің 
мүмкіндіктерін салыстыру. 

Сократтық диалог  жобаны дайындау 
  

РО5 Таңдалған стратегияны және клиенттермен және келіссөздер 
серіктестерімен қарым-қатынас тактикасын түзету үшін кез-
келген ақпаратқа сыни көзқараспен қарау.  Құқықтық 

қатынастарға қатысушылардың, келіссөз серіктестерінің 
ұстанымдарын олардың ауызша және вербалды емес мінез-
құлқына қарай бағалау. Өзгерген жағдайлар мен ортаға тез 
және икемді реакция көрсете отырып, өз ұстанымын сыни 
тұрғыдан бағалайды және қайта қарайды. Түрлі тәжірибені 
және құқық қолдану, құқық қорғау, кеңес беру қызметінің жеке 
тәжірибесін жинақтау және белсенді пайдалану. 

дөңгелек үстел портфолио 

РО 6 Цифрлық сауаттылықты көрсету, деректер базасымен жұмыс проблемалық дәріс тест  
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істей білу, халықаралық қатысумен жобаларды талдау және 
басқару, әкімшілендіру және жоспарлау дағдылары.  Сандық 

терминологияны жаңғырту. Желідегі алынған цифрлық 
ресурстарды оның барабарлығы, өзектілігі, өзектілігі 
тұрғысынан таңдау, талдау, салыстыру және сыни бағалау. 
Интернет желісіндегі жеке және ұжымдық жұмыста 
коммуникациялық ақпарат алмасуды ұйымдастыру. 

РО 7 Келісім-шарттарды дайындау және жасасу, құқықтық 
ақпаратты беру кезінде ақпараттық технологияларды 

пайдалану білігін көрсету. Сандық ортада ақпаратты қорғау 
құралдарын көрсету. IT-технологиялар мен жасанды 
интеллектті қылмыстық мақсаттарда пайдалануды талдау және 
киберқылмысқа қарсы іс-қимыл әдістерін болжау. Сот 
процестеріне on-line қатысу дағдыларын көрсету. 

іскерлік ойын жобаны дайындау 

РО 8 Қызметкерлердің бейіндерін жүргізу және еңбек шарттарын, Е-
лицензиялау жүйесін есепке алу АЖ тиімділігін бағалау.  
Азаматтар мен заңды тұлғалардың мемлекеттік билік 

органдарына электрондық өтініштерімен және цифрлық 
форматтағы өзге де әкімшілік рәсімдерімен жұмысты талдау, 
болжау және ұйымдастыру. Заңды маңызы бар іс-
қимылдардың цифрлық алгоритмдерін таңдау және талдау 
смарт-келісімшарттарды жобалау және электрондық 
коммерция практикасын қорытындылау (e-commerce) сыртқы 
экономикалық мәмілелерді кедендік ресімдеу кезінде 
электрондық құжат айналымы жөніндегі іс-қимылдарды 

ұйымдастыру және орындау. 

кейс-метод жобаны дайындау 

РО 9 Қоғам, мемлекет және құқық дамуының негізгі заңдылықтарын 
түсіндіру.  Негізгі құқықтық жүйелердің белгілерін атаңыз. 
Негізгі ұғымдарды, салалық терминологияны, халықаралық 
жария құқықтың және ұлттық құқық салаларының жалпы 
қағидаттарын жаңғырту. Халықаралық қоғамдық құқықтың 
салалық құрылымын сипаттаңыз. Құқықтық нормалардың 

мәтіндерін шығару және олардың мазмұнын түсіндіру. Заңды 
және заңсыз әрекеттерді тану. Пайдалы ақпарат көздерін 
табыңыз және оларды ойнатыңыз. Қоршаған ортаға, бизнестің 
сәтті жүргізілуіне және жалпы адам өміріне әсер ететін теріс 
факторларды тізімдейді және сәйкестендіреді.  Қылмыстық 
және азаматтық процестерге қатысушылардың құқықтары мен 
міндеттерін атаңыз және сипаттаңыз. 

проблемалық дәріс тест 

РО 10 Мемлекеттің, заңды және жеке тұлғалардың мүдделерін 

қорғаудың және ұсынудың ең қолайлы әдістері мен тәсілдерін 
таңдау. Ұлттық соттарда, халықаралық сот органдарында, 
арбитраждық мекемелерде және құқық қорғау комитеттерінде 
Ұлттық қылмыстық және азаматтық процестердің рәсімдерін 

кейс-метод іс бойынша талдамалық анықтама 
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көрсету.  Лицензиялау, сыртқы сауда мәмілелерін жасау, 
халықаралық салық салу және банк операциялары, зияткерлік 

меншік объектілерімен мәмілелер жасау саласындағы 
құқықтық қатынастар субъектілерінің заңды ниеттерін іске 
асыру. Қылмыстық және азаматтық істер бойынша құқықтық 
көмек көрсету тәртібінде келіп түскен тапсырмаларды 
орындайды.  Дипломатиялық өкілдіктің құрылымы мен 
міндеттерін анықтау және сипаттау, консулдық функцияларды 
орындау.  Келісім-шарт шарттарына қатысты "ИНКОТЕРМС" 
сауда терминдерін таңдаңыз. 

РО 11 Рұқсаттар мен хабарламаларды, зияткерлік меншік 
объектілерін, адам құқықтарын, салықтарды, Көлік 
құралдарын, теңіз және әуе кеңістігін жіктеу.  Нақты және 
құқықтық ақпараттың үлкен көлемін, халықаралық шарттық-
құқықтық базаны, сот практикасын және құқықтық реттеудің 
әртүрлі салаларындағы ұлттық заңнаманы талдау. Дәлелдерді 
талдау, жіктеу және салыстыру. Дәлелдемелердің 

қатыстылығы мен жарамдылығы туралы қорытынды жасау.  
Тасымалдау шарттарын жасасу кезінде тасымалдау әдістерінің 
тиімділігін есептеңіз және салыстырыңыз, салық төлемдерін, 
кедендік құнды және кедендік баждарды алдын-ала есептеңіз. 
Зияткерлік меншік объектілерін және зияткерлік қызмет 
нәтижелерін саралау. Құқық бұзушылық құрамының 
элементтерін саралау. Халықаралық интеграция формаларын 
салыстыру. 

төңкерілген класс  (Flipped Class) презентация 

РО 12 Халықаралық ортадағы нақты құқықтық жағдайларды шешуде 
құқықтық нормаларды қолданудың құқықтық салдарын 
болжау, халықаралық құқықтық нормаларды қолдану туралы 
өз пікірін қалыптастыру. Теңіз және әуе кеңістігінің құқықтық 
режимінің мазмұнын тұжырымдау. Халықаралық құқық қорғау 
органдары мен төрелік мекемелерде мемлекеттің, заңды және 
жеке тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау және 
білдіру стратегиясын жобалау. Дәлелдемелер жинау 

стратегиясы мен тактикасын жасаңыз. Кедендік ресімдеуді, 
сыртқы сауда келіссөздерін ұйымдастыру. Инвестициялық 
келісімшарттарды жобалау. Төрелік және сот практикасын 
талдау нәтижесінде алынған қорытындыларды тұжырымдау. 
Субсидиялардың сипаты туралы қорытынды жасау. 

кейс-метод жобаны дайындау 

РО 13 Қазақстан Республикасындағы және басқа елдердегі 
кәсіпкерлік, сыртқы экономикалық қызмет саласындағы 
құқықтық реттеудің жай-күйін бағалау. Халықаралық ортадағы 

құқықтық қатынастарға қатысушылардың құқықтары мен 
мүдделерінің қорғалу деңгейін бағалау. Электрондық сауданы 
құқықтық реттеудің тиімділігін бағалау. Қылмыстық және 

кейс-метод аналитикалық анықтама 
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азаматтық процестегі дәлелдемелерді бағалау.  Сот және 
төрелік тәжірибені қорытындылау. Сот және төрелік практика 

материалдарына салыстырмалы талдау жүргізу үшін салалық 
теориялық білімді қолдану. Мемлекет пен құқық дамуының 
тарихи заңдылықтарын қорытындылау.  

РО 14 Сыртқы сауда келіссөздерін, халықаралық заң фирмаларының 
қызметін ұйымдастыру. Халықаралық экономикалық, 
салықтық, инвестициялық, жеке-құқықтық қатынастар, 
халықаралық құқықтық көмек салаларындағы қоғамдық 

қатынастардың құқықтық шындық фактілері мен 
құбылыстарына және құқықтық реттеудің жай-күйіне 
тиімділікті бағалау және сыни қарау. Халықаралық ортадағы 
заң қызметтері нарығының даму динамикасын болжау. 

интерактивті дәріс реферат 

РО 15 Логикалық, заңды негізделген дәлелдер құру, халықаралық 
ортадағы құқықтық қатынастардың кез-келген мәселелері 
бойынша құқықтық сұхбат пен кеңес беруді ұйымдастырады. 
Нормативтік құқықтық актілердің, сыртқы сауда 

келісімшарттарының, талап арыздардың, қарсылықтардың, 
қаулылардың, хаттамалардың, шешімдердің, үкімдердің және 
басқа да заң құжаттарының баптары мен тармақтарының 
мәтіндерін әзірлейді және тұжырымдайды. 

Кейс-метод процестік құжаттарды жасау 
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Білім беру бағдарламасы түлегінің моделі 
Атрибуттар 

Халықаралық құқық саласындағы жоғары кәсібилік 

Жаһандық құқықтық сана 
Кәсіби этика 

Эмоционалды интеллект 
Ғаламдық қауіп-қатерлерге бейімділігі 
Ұйымдастырушылық, ұқыптылық  
Икемділік, шығармашылық 

Жаһандық азаматтық 
Академиялық адалдық қағидалары мен мәдениетінің маңызын түсіну 

 
Құзыреттілік түрлері Құзыреттердің сипаттамасы 

1. Мінез-құлық дағдылары және 
жеке қасиеттер 
(Softskills) 
 
 

Пайымдау қалыптастыру: 
Халықаралық-құқықтық салалардың ұғымдық-категориялық аппаратының ерекшеліктерін білу негізінде ауызша және жазбаша сөйлеу арқылы өз пікірін 
қисынды түрде дұрыс, дәлелді және нақты білдіре алады. Маңызды әлеуметтік-экономикалық, саяси мәселелер бойынша пікір қалыптастырады. Кәсіби 
қызметте әділеттілік, парасаттылық, ақиқатты баяндаудың сөзсіз еркіндігі, патриотизм, адамның ар - намысы мен қадір-қасиетін құрметтеу, адалдық, 
құқық үстемдігі, Тәуелсіздік, толеранттылық, тұрақты өзін-өзі дамыту-бейтараптық қағидаттарын басшылыққа алады. 
Коммуникативті қабілеттер: 
Қазақстандық және халықаралық мекемелер мен ұйымдардағы кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ауызша және 
жазбаша түрде коммуникацияға дайындалған; ұжымда заң қызметі саласында жұмыс істей алады, өз көзқарасын дұрыс қорғай алады, проблемалық 

халықаралық - құқықтық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларда жаңа шешімдер ұсына алады. Этикет ережелеріне сәйкес клиенттің нақты 
құқықтық қатынастардағы позициясының күшті және әлсіз жақтарын анықтайды. 
Оқыту дағдылары: 
Салыстырмалы-құқықтық талдау әдістерін, құқықтық зерттеудің тарихи әдісін, заң логикасы тәсілдерін меңгерген, академиялық жазу дағдыларын 
меңгерген және оларды талдамалық анықтамаларды жасау, құқықтық білімнің жекелеген салаларында ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде қолданады. 

2. Сандық құзыреттер 
    (Digital skills):  
 

 

Ақпаратты алу, сақтау, өңдеу және қорғаудың оңтайлы технологияларын меңгеру, кәсіби коммуникация үшін офистік және желілік технологияларды 
меңгеру дағдылары бар. Сот процестеріне және кәсіби саланың басқа да іс-шараларына online-қатысу үшін ақпараттық технологияларды пайдаланады. 
Бағдарламалау дағдыларын меңгерген. 

3. Кәсіби құзыреттер 
(Hardskills)    
 
 

Халықаралық өмір оқиғаларын мұқият талдау негізінде өзінің кәсіби қызметі саласында шешімдер қабылдайды. Шетелдік және халықаралық 
юрисдикция жағдайындағы мінез-құлық ерекшеліктерін біледі және ескереді.  Құқықтық нормалардың мазмұнын түсіндіру тәсілдерін меңгерген. Келіп 
түскен құқықтық және нақты ақпаратты жаңғыртады және барабар қабылдайды. Құқықтық қатынастарға қатысушыларға Ықпал етудің заңды және 
заңсыз тәсілдері мен құралдарын таниды.  Ұлттық заңнама және сыртқы саясат пен Халықаралық экономика саласындағы қатынастарды халықаралық-
құқықтық реттеу жүйесін біледі және бағдарлайды. 
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Б1Л1М БЕРУ БАГДАРЛАМАСЫН ДАМЫТУ ЖОСПАРЫ 
6В04203-Халыкаральщ кукык

Жоспардыц максаты -  ецбек нарыгыныц взект1 талаптары мен каз1рп замангы гылымньщ жетютжтерш ескере отырып, бшм беру 
багдарламасын icKe асыру жагдайларыныц сапасын арттыруга жэрдемдесу.

Максатты индикаторлар

№ Индикаторлар Олшем
б1рл.

2022-2023
(факН

бойынша)

2023-2024
(жоспар)

2024-2025
(жоспар)

2025-2026
(жоспар)

1 Кадрлык потенциалды дамыту
1.1 Гылыми дэрежес1 бар окытушылар саныныц ecyi Адам саны 8 1
1.2 Окыту бей1н1 бойынша 6iaiKTiaiKxi арттыру Адам саны 7 3 3 3
1.3 Окытуга практик-мамандарды тарту Адам саны 1 1 1
1.4 Баска Адам саны
2 Рейтингтердеп БББ жылжыту
2.1 НАОКО Позициясы 3 2 1
2.2 НААР Позициясы
2.3 Атамекен ’ • Позициясы 11 9 7 5
3. Оку жэне гылыми-эд1стемел1к эдебиеттердк 

электрондык ресурстарды эз1рлеу
3.1 Окулыктар Саны
3.2 Оку куралдары Саны 15 1 1 1
3.3 Од1стемел1к усынымдар / нускау Саны 12 1 1 1
3.4 Электронды окулык • Саны 10 1 1 1
3.5 Видео/аудиодэр1с Саны
3.6 Баска Саны 8 1 1 1
4. Оку жэне зертханалык базаны дамыту Саны
4.1 Баг дарламалык ен1мдерд1 сатып алу 'Саны
4.2 Жабдьщтарды сатып алу Саны
4.3 Баска Саны
5. БББ мазмунын езектенд1ру



5.1 Ецбек нарыгынын, талаптарын, гылым 
жетютштерш, кэсштш стандарттарды ескере 
отырып, ок;ыту нэтижелер1н жэне пэндер тпбесш 
жацарту

Жыл + + +

5.2 БББ-на шет т1лдер1ндег1 оку пэндер1н енпзу* Жыл - - - +
5.3 Одытудьщ жаца эдютерш енпзу Жыл - - - -

5.4 ББ базасында б1рлескен / ею дипломды 
багдарламаны ашу

Жыл - - - -

5.5 Баскд Жыл - - - -

К о н ституцияльщ ж дне халыкаралык к^кык; кафедрасыныц Meprepymici Ботагарин Р.Б.
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