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Кіріспе
Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша
құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша
пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады.
Студент мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны
компонентінің
пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау
бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс.
Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Студент эдвайзермен
бірлесе отырып, студенттің жеке оқу жоспарын құру үшін пәндерге жазылу
нысанын толтырады.
Құрметті студенттер! Білім беру траекториясының біртұтастығының
ойластырылуы Сіздің болашақта маман ретінде кәсіби дайындығыңыздың
деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек.
Введение
При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог
элективных дисциплин, который представляет собой систематизированный
перечень дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание.
Наряду с изучением дисциплин обязательного / вузовского компонента,
студент должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.
Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с
ним студент заполняет форму записи студентов на дисциплины для
составления ИУП (индивидуального учебного плана).
Уважаемые студенты! Важно помнить, что от того, насколько
продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит
уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.
Introduction
With credit technology, a catalog of elective courses is developed. A catalog is a
systematic list of elective component courses and contains a brief description of
them.
Along with studying the required / university component courses, the student
must choose an elective course.
Advisers help students make choices of elective courses. Together with their
adviser, the student fills out a form to register for courses for an ICP (individual
curriculum plan).
Dear students! It is important to remember that the level of your professional
training as a future specialist depends on how considered and complete your
educational trajectory will be.
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Семестр бойынша элективті пәндерді бӛлу / Распределение элективных
дисциплин по семестрам / Distribution of elective courses by semester

Пәннің атауы / Наименование дисциплины /Course name

Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность
жизнедеятельности / Ecology and Life Safety
Cыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы
антикоррупционной культуры / Basics of Anti-Corruption Culture
Экономика және кәсіпкерлік негіздері / Основы экономики и
предпринимательства / Basics of economics and business
Кӛшбасшылық негіздері / Основы лидерства / Basics of Leadership
Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы / Всеобщая история
государства и права / History of state and law of foreign countries
Латын тілі / Латинский язык / Latin language
Қазақстан Республикасы еңбек құқығы / Трудовое право Республики
Казахстан / Labor law of the Republic of Kazakhstan
Халықаралық коммерциялық тӛрелік / Международный коммерческий
арбитраж / International commercial arbitration
Қазақстан Республикасының және шет елдердің әкімшілік құқығы /
Административное право Республики Казахстан и зарубежных стран /
Administrative law of the Republic of Kazakhstan and of the foreign
countries
Қазақстан Республикасының кеден құқығы / Таможенное право
Республики Казахстан / Customs law of the Republic of Kazakhstan
Салыстырмалы құқықтану / Сравнительное правоведение / Comparative
law
Орталық Азия және әлемдік қауымдастық / Центральная Азия и
мировое сообщество / Central Asia and the world community
Шет елдердегі әкімшілік және әкімшілік-сот ісін жүргізу /
Административное и административно-судебное производство в
зарубежных странах / Administrative and administrative-judicial
proceedings in foreign countries
Мемлекеттік қызмет және басқару / Государственная служба и
управление / Public service and administration
Халықаралық құқық тарихы / История международного права / History
of international law
Халықаралық құқықтың қайнар кӛздері / Источники международного
права / Sources of international law
Халықаралық қатынастар тарихы / История международных
отношений / History of the international relationship
Халықаралық құқықтағы құқық субъектілік мәселелері және тұлғаның
халықаралық - құқықтық мәртебесі / Вопросы правосубъектности в
международном праве и
международно-правовой статус личности
/ Issues of legal personality in international law and personal status in
international law
Шет елдердің конституциялық құқығы / Конституционное право
зарубежных стран / Constitutional law of foreign countries
Қазақстан Республикасының конституциялық органдары /
Конституционные органы Республики Казахстан / Constitutional bodies
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of the Republic of Kazakhstan
Модуль 1 Балалардың құқықтарын қорғау жүйесі: халықаралық
және ұлттық деңгейлері / Система защиты прав детей:
международные и национальные уровни / The system of protection
of children's rights: international and national levels:
Балалардың құқықтарын қорғаудың халықаралық және ұлттық
механизмдері / Международные и национальные механизмы защиты
прав детей / International and national mechanisms for the protection of
children's rights
Қазақстан Республикасының әділет органдарының жүйесі / Система
органов юстиции Республики Казахстан / System of Jastice of of the
Republic of Kazakhstan
Модуль 2 Ұлттық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету /
Правовое обеспечение национальной безопасности / Legal support
of national security:
Ұлттық қауіпсіздікті нығайту мәселелері / Проблемы укрепления
национальной безопасности / Problems of strengthening national security
Халықаралық қауіпсіздік құқығы /Право международной безопасности
/ International security law
Модуль 3 Minor
Азаматтық институты халықаралық-құқықтық реттеу / Международноправовое регулирование института гражданства / International legal
regulation of the Institute of citizenship
Кӛші-қон үдерісінің халықаралық-құқықтық және ұлттық-құқықтық
аспектілері / Международно-правовые и национально-правовые
аспекты миграционного процесса / International legal and national legal
aspects of the migration process
Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы /
Гражданское процессуальное право Республики Казахстан / Civil
procedural law of the Republic of Kazakhstan
Халықаралық процесс / Международный процесс / International process
Модуль 1 Халықаралық-гуманитарлық құқық және
халықаралық жеке құқық субъектілері / Международногуманитарное право и субъекты международного частного права
International humanitarian law and subjects of private international
law:
Ақпараттық технологиялар саласындағы халықаралық гуманитарлық
және кӛші-қон құқығы / Межународное гуманитарное и миграционное
право в области информационных технологий / International
humanitarian and migration law in the field of information technology
Сауда - экономикалық қатынастар саласындағы халықаралық жеке
құқық субъектілері / Субъекты международного частного права в
области торгово- экономических отношений / Subjects of private
international law in the field of trade and economic relations
Модуль 2 Аумақ мәселелерін халықаралық-құқықтық реттеу
және оларды мемлекет функцияларында реттеу / Международноправовое регулирование вопросов территорий и их
регулирование в функциях государства / International legal
regulation of territorial issues and their regulation in the functions of
the State:
Әкімшілік сот ісін жүргізудегі аумақтың мәселелері / Вопросы
территории в административном судопроизводстве / Territorial issues
in administrative proceedings
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Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі /
Административная деятельность органов внутренних дел Республики
Казахстан / Administrative activities of the internal affairs bodies of the
Republic of Kazakhstan
Модуль 3 Minor
Дипломатиялық және консулдық құқық / Дипломатическое и
консульское право / Diplomatic and consular law
БҰҰ құқығы / Право ООН / The United Nations law
Адамдардың жекелеген санаттарының құқықтарын қорғаудың
халықаралық стандарттары / Международные стандарты защиты прав
отдельных категорий лиц / International standards for the protection of the
rights of certain categories of persons
Адам құқықтары бойынша БҰҰ жүйесінің бақылау мерзімі /
Механизмы контроля системы ООН по защите прав человека /
Monitoring mechanisms of the UN system for the protection of human rights
Халықаралық келісім-шарттар құқығы / Право международных
договоров / International Treaties Law
Халықаралық экономикалық құқық негіздері және Еуразиялық
экономикалық одақ құқығы / Основы международного экономического
права и право Евразийского экономического союза / Bases of
international economic law and law of Eurasian Economic Union
Халықаралық қылмыстық құқық және қылмыспен күрес бойынша
мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығы / Международное
уголовное право и международно-правовое сотрудничество государств
по борьбе с преступностью / International criminal law and international
legal cooperation of States in combating crime
Қарулы қақтығыстар құқығы / Право вооруженных конфликтов / Law
of armed conflict
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы /
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан / Criminal
procedural law of the Republic of Kazakhstan
Қақтығыстарды реттеудің халықаралық-құқықтық тәсілдері /
Международно-правовые способы урегулирования конфликтов /
International legal means of conflict
Халықаралық валюта және қаржы ұйымдары мен институттары /
Международные валютно-финансовые организаций и институты /
International monetary and financial
Халықаралық жеке құқықтағы сыртқы экономикалық мәмлелерді
материалдық-құқықтық және коллизиялық реттеу / Материально
правовое и коллизионное регулирование внешнеэкономических сделок
в международном частном праве / Substantive legal and conflict
regulation of foreign economic transactions in private international law
Халықаралық жауапкершілік / Международная ответственность /
International responsibility
Қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық кӛмек /
Международно-правовая помощь по уголовным делам / International
legal assistance in criminal matters
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1 1 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для студентов 1 курса/ Elective

subjects for 1st year students
Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность жизнедеятельности/ Ecology and Life Safety
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Техносфера мен табиғи экожүйелер
Формирование экозащитного мышления и the formation of eco-protective thinking and
қызметіндегі қауіпті және тӛтенше қауіпті
способности предупреждения опасных и the ability to prevent dangerous and emergency
жағдайларда ескерту қабілеттері және
чрезвычайных
ситуаций
в situations at the functioning of natural ecosystems
экоқорғау ойлауды қалыптастыру.
функционировании природных экосистем и and the technosphere.
техносферы.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
-экологияның, тіршілік қауіпсіздігі мен - понимать основные концепции экологии, - understand the basic concepts of ecology, life
тұрақты
дамудың
негізгі безопасности
жизнедеятельности, safety, sustainable development; social and
тұжырымдамаларын,
антропогендік устойчивого
развития;
социально- environmental consequences of anthropogenic
қызметтің
әлеуметтік-экологиялық экологические последствия антропогенной activities;
салдарын түсіну;
деятельности;
- apply the studied patterns of development and
- олардың жай-күйінің қауіпті деңгейінің - применять изученные закономерности stability of natural and man-made systems to
туындауының алдын алу үшін табиғи және развития и устойчивости природных и prevent the occurrence of a dangerous level of their
техногендік
жүйелердің
дамуы
мен техногенных систем для предупреждения condition
орнықтылығының
зерделенген возникновения
опасного
уровня
их - assess the negative impact of realized and
заңдылықтарын қолдану;
состояния;
potential hazards and their levels, risks of
- іске асырылған және ықтимал қауіптердің оценивать
негативное
воздействие anthropogenic activities;
теріс әсерін және олардың деңгейлерін, реализованных
и
потенциальных - plan measures to improve the safety of the
антропогендік қызмет тәуекелдерін бағалау; опасностей
и
их
уровни,
риски technosphere;
- техносфераның қауіпсіздігін арттыру антропогенной деятельности;
- have the skills of independent work, teamwork,
бойынша іс - шараларды жоспарлау;
- планировать мероприятия по повышению decision-making, critical thinking, the use of
-ӛз бетінше жұмыс істеу, командада жұмыс безопасности техносферы;
digital and information and computer technologies,
істеу, шешім қабылдау, сыни ойлау, - обладать навыками самостоятельной
working with information.
цифрлық және ақпараттық-компьютерлік работы, работы в команде, принятия
технологияларды
қолдану,
ақпаратпен решений, критического мышления,
жұмыс істеу дағдыларына ие болу.
применения цифровых и информационнокомпьютерных технологий, работы с
информацией.
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Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Аутэкология. Демэкология. Синэкология. Аутэкология. Демэкология. Синэкология. Autecology. Demecology. Synecology.
Биосфера-ноосфералық
концепциясы. Биосферно-ноосферная
концепция. Biosphere-noosphere concept. Natural resources
Табиғи ресурстары және оларды тиімді Природные ресурсы и рациональное and environmental management. Current global
пайдалану. Қазіргі жаһанды экологиялық природопользование.
Глобальные environmental problems, current social and
және әлеуметтік -экологиялық мәселелер. экологические и социально-экологические environmental problems. Environment and
Қоршаған орта және тұрақты даму. проблемы современности. Окружающая sustainable development. Kazakhstan on the
Қазақстан тұрақты даму жолында. Жасыл среда и устойчивое развитие. Казахстан на way to sustainable development. Green economy.
экономика.
Қолайлы
тәуекелдің пути к устойчивому развитию. Зеленая The concept of acceptable risk. Classification
концепциясы.
Қауіпті
және
зиянды экономика. Концепция приемлемого риска. of dangerous and harmful factors.
факторлардың жіктелуі. Тӛтенше жағдайлар Классификация
опасных
и
вредных The order of actions in emergency situations.
кезіндегі іс-қимылдар реттігі.
факторов.
Порядок
действий
при
чрезвычайных ситуациях.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Жокушева З.Г
Кожевников С.К.
Kozhevnikov S. K.
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Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы антикоррупционной культуры / Basics of Anti-Corruption Culture
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Сформировать систему правовых знаний и To form a system of legal knowledge and civil
бойынша құқықтық білім мен азаматтық гражданской позиции по противодействию position on combating corruption.
ұстаным жүйесін қалыптастыру.
коррупции.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
-Қазақстанның қолданыстағы
понимать
основные
положения - understand the main provisions of the current
заңнамасының
негізгі
ережелерін, действующего
законодательства legislation of Kazakhstan, the system of public
Мемлекеттік
басқару
органдарының Казахстана,
систему
органов administration, as well as the essence, causes and
жүйесін, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа государственного управления, а также measures to combat corruption;
қарсы іс-қимылдың мәнін, себептері мен сущность,
причины
и
меры - analyze events and actions from the point of
шараларын түсінетін болады;
противодействия коррупции;
view of law,
-оқиғалар мен әрекеттерді заң
- анализировать события и действия с точки - apply regulations as well as to strengthen spiritual
тұрғысынан талдайды;
зрения права,
and moral mechanisms for prevention of
-нормативтік актілерді қолдану,
- применять нормативные акты, а также corruption;
сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын задействовать
духовно-нравственные - possess the skills of conducting legal analysis of
алудың рухани-адамгершілік тетіктерін механизмы предотвращения коррупции;
various documents, skills of improving the antiқолданады;
- владеть навыками ведения правового corruption culture;
-меңгеруі тиіс: түрлі құжаттарға құқықтық анализа различных документов, навыками - apply legal knowledge against corruption in their
талдау жүргізу дағдылары, сыбайлас совершенствования
антикоррупционной life activities;
жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру культуры;
- know the essence of corruption and the reasons
дағдылары;
- применять в своей жизнедеятельности for its origin; the measure of moral and legal
-ӛз ӛмірінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы правовые знания против коррупции;
responsibility for corruption offenses;
құқықтық білімді қолдану;
- знать сущность коррупции и причины еѐ - to implement the values of moral consciousness
-білуге тиіс: сыбайлас жемқорлықтың мәні происхождения;
меру
морально- and follow moral norms in everyday practice; to
және оның пайда болу себептері; сыбайлас нравственной и правовой ответственности work to increase the level of anti-corruption culture
жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін за коррупционные правонарушения;
among young people.
моральдық-адамгершілік және құқықтық - реализовывать ценности морального
жауапкершілік шаралары;
сознания и следовать нравственным нормам
-меңгеруі
керек:
моральдық
сана в повседневной практике; работать над
құндылықтарын іске асыру және күнделікті повышением уровня антикоррупционной
практикада
адамгершілік
нормаларын культуры в молодежной среде.
ұстану;
жастар
арасында
сыбайлас
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жемқорлыққа қарсы мәдениет деңгейін
арттыру бойынша жұмыс жасау.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
"Сыбайлас
жемқорлық"
ұғымының Теоретико-методологические
основы Theoretical and methodological foundations of the
теориялық-әдіснамалық негіздері. Сыбайлас понятия «коррупции». Совершенствование concept of "corruption". Improving the socioжемқорлыққа қарсы іс-қимыл шарты социально-экономических
отношений economic relations of the Kazakh society as a
ретінде қазақстандық қоғамның әлеуметтік- казахстанского общества как условия condition for combating corruption.
экономикалық қатынастарын жетілдіру. противодействию
коррупции. Psychological features of the nature of corrupt
Сыбайлас
жемқорлық
мінез-құлық Психологические особенности природы behavior. Formation of an anti-corruption culture.
табиғатының психологиялық ерекшеліктері. коррупционного поведения. Формирование Formation of an anti-corruption culture. Interaction
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті антикоррупционной
культуры. of the state and public organizations in the fight
қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлыққа Взаимодействие
государства
и against corruption.
қарсы іс-қимыл мәселелерінде мемлекет пен общественных организаций в вопросах
қоғамдық ұйымдардың ӛзара іс-қимылы.
противодействия коррупции.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Байтасова М.Ж.
Аубакирова З.Б.
Batyrbekova D.S.
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Экономика және кәсіпкерлік негіздері / Основы экономики и предпринимательства / Basics of economics and business
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Cалауатты
экономикалық
ойды, Формирование
экономического
образа Formation of an economic way of thinking,
бәсекелестік
ортада
кәсіпорындардың мышления, теоретических и практических theoretical and practical skills of organization of
табысты
кәсіпкерлік
қызметін навыков
организации
успешной successful entrepreneurial activity of enterprises in
ұйымдастырудың
теориялық
және предпринимательской
деятельности a competitive environment.
тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.
предприятий в конкурентной среде.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После завершения курса обучающиеся
After successful completion of the course,
білімалушылар
students will be
будут
- қазіргі заманғы экономика принциптері понимать
принципы
и
законы - understand the principles and laws of the
мен заңдылықтардың қызмет етілуін, функционирования
современной functioning of the modern economy, economic
экономикалық категориялар, микро және экономики,
экономические
категории, categories, conceptual apparatus at the micro and
макродеңгейдегі
ұғымдық
аппаратты понятийный
аппарат
на
микро- и macro levels;
түсінеді;
- analyze the economic situation;
макроуровнях;
- экономикалық жағдайды талдайды;
- identify the basic processes of a particular type of
- анализировать экономическую ситуацию;
- кәсіпкерлік қызметтің осы немесе басқа - выделять базовые процессы того или business activity;
түрлерінің базалық процестерін белгілейді; иного
вида
предпринимательской - give a description of the success of
- табысты кәсіпкерлік қызметіне мінездеме деятельности;
entrepreneurial activity;
береді;
- давать характеристику успешности - create and present business plans;
- бизнес-жоспарды құрады және ұсынады;
- apply the acquired knowledge to build a
предпринимательской деятельности;
- алған білімдерін пайдалы кәсіпкерлік - составлять и презентовать бизнес-планы;
profitable business activity
қызмет үшін қолданады;
- применять полученные знания для -make the right decisions in the field of economic
- кәсіпкерлік қызметті экономикалық және построения
прибыльной and social management of business activities.
әлеуметтік басқару саласында дұрыс шешім предпринимательской деятельности
қабылдай алады.
-принимать правильные решения в области
экономического и социального управления
предпринимательской деятельности.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Экономика
қызмет
етуінің
іргелі Фундаментальные
проблемы Fundamental problems of the functioning of the
мәселелері. Капитал. Сұраныс пен ұсыныс функционирования экономики. Капитал. economy. Capital. Market Supply and demand.
нарығы. Бәсекелестік және монополия. Рынок Спрос и предложение. Конкуренция Competition and monopoly. Entrepreneurship: the
Кәсіпкерлік: түсінігі, мәні, негізгі түрлері и монополия.
Предпринимательство: concept, essence, main types and forms of
және
ұйымдастыру
нысандары. понятие, сущность, основные виды и формы organization. Risks in business activities. Trade
Кәсіпкерлік
қызметтегі
тәуекелдер. организации. Риски в предпринимательской secrets and ways to protect them. Financing of
12

Коммерциялық құпия және оны қорғау деятельности. Коммерческая тайна и business activities. Culture and
тәсілдері.
Кәсіпкерлік
қызметті способы ее защиты. Финансирование entrepreneurship.
қаржыландыру. Кәсіпкерлік мәдениеті және предпринимательской
деятельности.
этикасы.
Культура и этика предпринимательства.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Тurezhanov S.U.
Баязитова И.А.
Шмидт В.А.
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Көшбасшылық негіздері / Основы лидерства / Basics of Leadership
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
студенттердің кӛшбасшылық қасиеттерді, овладение студентами методологией и mastering the methodology and practice of
стильдерді, кәсіпорын, аймақ және жалпы практикой
эффективного
управления effective management of people's behavior and
ел деңгейінде әсер ету әдістерін тиімді поведением и взаимодействием людей interaction by effective use of leadership qualities,
пайдалану арқылы адамдардың мінез- путем
эффективного
использования styles, methods of influence at the level of the
құлқын және ӛзара әрекеттесуін тиімді лидерских качеств, стилей, методов влияния enterprise, region and country as a whole.
басқару әдістемесі мен практикасын на уровне предприятия, региона и страны в
меңгеру.
целом.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
- басқарудың барлық деңгейлеріндегі - понимать сущность и методы научного - understand the essence and methods of the
ұйымдардағы кӛшбасшылық мәселелерін подхода к теоретическому и практическому scientific approach to the theoretical and practical
теориялық және практикалық шешуге решению
проблем
лидерства
в solution of leadership problems in organizations at
ғылыми кӛзқарастың мәні мен әдістерін организациях на всех уровнях управления;
all levels of management;
түсіну;
-использовать основные теории лидерства и - use the basic theories of leadership and power to
- басқарушылық міндеттерді шешу үшін власти для решения управленческих задач;
solve management problems;
кӛшбасшылық
пен
биліктің
негізгі - критически оценивать личные достоинства - critically evaluate personal strengths and
теорияларын қолдану;
и недостатки;
weaknesses;
- жеке басының артықшылықтары мен - работать в коллективе; анализировать - work in a team; analyze socially significant
кемшіліктерін сыни бағалау;
социально значимые проблемы и процессы, problems and processes, effectively organize group
- ұжымда жұмыс істеу; әлеуметтік маңызды эффективно организовать групповую работу work based on knowledge of the processes of
мәселелер мен үдерістерді талдау, топтық на основе знания процессов групповой group dynamics and the principles of team
динамика үдерістерін және команданы динамики и принципов формирования formation;
қалыптастыру қағидаттарын білу негізінде команды;
- analyze and design interpersonal, group and
топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру;
анализировать
и
проектировать organizational communications;
тұлғааралық,
топтық
және межличностные,
групповые
и - possess business communication skills; diverse
ұйымдастырушылық коммуникацияларды организационные коммуникации
management styles depending on different
талдау және жобалау
- обладать навыками делового общения; situations; methods and techniques for studying
- іскерлік қарым-қатынас дағдыларына ие многообразными стилями управления в leadership qualities, technologies for developing
болу; әр түрлі жағдайларға байланысты зависимости от различных ситуаций; leadership abilities.
басқарудың алуан түрлі стильдеріне ие методами и методиками исследования
болу; кӛшбасшылық қасиеттерді зерттеу лидерских качеств, технологиями развития
әдістері мен әдістемелеріне, кӛшбасшылық лидерских способностей.
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қабілеттерді дамыту технологияларына ие
болу.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Кӛшбасшылықтың табиғаты мен мәні. Природа и сущность лидерства. Лидерство и The nature and essence of leadership. Leadership
Кӛшбасшылық
және
менеджмент. менеджмент. Традиционные концепции and management. The traditional concept of
Кӛшбасшылықтың дәстүрлі концепциялары. лидерства.
Инновационные
концепции leadership. The innovative concept of leadership.
Кӛшбасшылықтың
инновациялық лидерства.
Группы,
команды
и groups, teams, and team building. The
концепциялары. Топтар, командалар және командообразование. Развитие лидера.
development of a leader. leadership in
команда құру. Кӛшбасшының дамуы.
Лидерство при осуществлении изменений. implementing change. The issue of leadership.
Ӛзгерістерді
жүзеге
асыру
кезіндегі Проблемы лидерства.
кӛшбасшылық. Кӛшбасшылық мәселелері.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Есімхан Г.Е.
Тобылов К.Т.
Toвilov K. T.
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Мемлекет пен құқықтың жалпы тарихы / Всеобщая история государства и права / History of state and law of foreign countries
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Құқықтық процестер мен құбылыстардың Формирование знаний по становлению и Shaping of a knowledge on the formation and
генезисі
мен
дамуының
әлемдік эволюции государственных и правовых evolution of state and legal institutions of countries
практикасына барынша әсер еткен елдердің институтов стран, оказавших наибольшее that have had the greatest impact on the world
мемлекеттік
және
құқықтық воздействие
на
мировую
практику practice of the genesis and development of legal
институттарының
қалыптасуы
мен генезиса и развития правовых процессов и processes and phenomena.
эволюциясы жӛнінде білімді қалыптастыру.
явлений.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
мемлекет
пен
құқықтың
даму
заңдылықтарын, мемлекеттің түрлері мен
нысандарын біледі;
- шет елдер мен Ресейдің тарихи
ескерткіштеріне
құқықтың
негізгі
нормаларын, әр тарихи кезеңдегі қоғамның
құқықтық мәдениетінің жалпы деңгейін білу;
- мемлекет пен құқық дамуының негізгі
тарихи кезеңдерін анықтайды;
- шетелдік және ресейлік мемлекеттіліктің
және қоғамдағы құқықтық қатынастардың
бүкіл
тарихында
болған
маңызды
процестерді
түсінуге
шығармашылық
тұрғыдан қарай біледі:
- тарихи-құқықтық құжаттық материалды
ғылыми талдаудың қажетті тәсілдерін
меңгереді;
- тарихи-құқықтық ғылымдардың алған
білімдері мен әдістерін кәсіби қызметте
пайдалану дағдыларын меңгереді.

После успешного завершения курса
After successful completion of the course,
обучающиеся будут
students will be
знать
закономерности
развития - to know the laws of the development of the state
государства и права, типы и формы and law, the types and forms of the state;
государства;
- to know the fundamental norms of law for
- знать основополагающие нормы права historical monuments of foreign countries and
историческим памятникам зарубежных Russia, the general level of legal culture of the
стран и России, общий уровень правовой society of each historical period;
культуры
общества
каждого - to determine the main historical stages of the
исторического периода;
development of the state and law.:
- определять основные исторические этапы - to be able to creatively approach the
развития государства и права.:
understanding of the most important processes that
- творчески подходить к осмыслению took place throughout the history of foreign and
важнейших процессов, происходивших на Russian statehood and legal relations in society:
протяжении всей истории зарубежной и - to have the necessary techniques of scientific
российской государственности и правовых analysis of historical and legal documentary
отношений в обществе:
material;
- владеть необходимыми приѐмами - to have the skills of using the acquired knowledge
научного анализа историко-правового and methods of historical and legal sciences in
документального материала;
professional activities and research work.
- владеть
навыками
использования
полученных знаний и методов историкоправовых наук в профессиональной
деятельности исследовательской работе.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
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Ежелгі дүниежүзілік және Ортағасыр
мемлекеті мен құқығы. Ежелгі Мысыр
мемлекеті
мен
құқығының
даму
ерекшеліктері. Ежелгі Вавилон мемлекеті
мен құқығының даму ерекшеліктері. Ежелгі
Үнді мемлекеті мен құқығының даму
ерекшеліктері. Ежелгі Қытай мемлекеті мен
құқығының даму ерекшеліктері.
Ежелгі
Грекия мемлекеті мен құқығы. Ежелгі Рим
мемлекетінің пайда болуымен дамуы. Франк
мемлекеті мен құқығының пайда болуы және
дамуы. Франциядағы феодалдық мемлекет
пен құқық.
Германиядағы феодалдық
мемлекет пен құқық. Англиядағы феодалдық
мемлекет пен құқық. Араб Халифатының
мемлекеті мен құқығы.
Жаңа дәуірдегі
Англия мемлекеті мен құқығының тарихы.
Жаңа дәуірдегі АҚШ мемлекеті және
құқығының тарихы. Жаңа дәуірдегі Франция
мемлекеті мен құқығының тарихы. Жаңа
дәуірдегі
Германия
мемлекеті
мен
құқығының тарихы. Жаңа дәуірдегі Жапон
және Қытай мемлекеті мен құқығының
тарихы.

Государство и право Древнего мира и State and Law of the Ancient World and the
средневековья.
Особенности Middle Ages. Features of the origin and
возникновения и развития государства и development of the state and law of Ancient Egypt.
права Древнего Египта.
Особенности Features of the origin and development of the state
возникновения и развития государства и and law of Ancient Babylon. Features of the origin
права Древнего Вавилона. Особенности and development of the state and law of Ancient
возникновения и развития государства и India. The development of the State and law in
права
Древней
Индии.
Развитие Ancient China. State and Law of Ancient Greece.
государства и права в Древнем Китае. The origin and development of the state in Ancient
Государство и право Древней Греции. Rome. The emergence and development of the
Возникновение и развитие государства в Frankish State and law. The State and law of feudal
Древнем Риме. Возникновение и развитие France. State and law of feudal Germany. The
франкского
государства
и
права. State and law of feudal England. State and law of
Государство и право феодальной Франции. the Arab Caliphate. History of the State and Law of
Государство
и
право
феодальной England in Modern times. History of the State and
Германии.
Государство
и
право Law of the United States in modern times. History
феодальной Англии. Государство и право of the State and Law of France in modern times.
Арабского Халифата. История государства History of the State and Law of Germany in
и права Англии в новое время. История modern times. History of the State and Law of
государства и права США в новое время. Japan and China in Modern Times.
История государства и права Франции в
новое время. История государства и права
Германии в новое время. История
государства и права Японии и Китая в
новое время.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Халықаралық бұқаралық құқық
Международное публичное право
Public international law
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Байтасова М.Ж.
Данекенова А.Б.
Batyrbekova D.S.
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Латын тілі / Латинский язык / Latin language
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Рим құқығы туралы қиын емес түпнұсқалық Усвоение
грамматического
и Аssimilation of the grammatical and lexical
мәтіндерді аудару үшін грамматикалық және лексического минимума, необходимого minimum necessary for reading and translating
лексикалық
минимумды меңгеру;
заң для чтения и перевода несложных simple original texts according to Roman law;
әдебиетінде
кездесетін
латын
құқықтық подлинных текстов по Римскому праву; study of Latin legal terminology used in legal
терминологиясын зерттеу; заң практикасында изучение
латинской
юридической practice and found in legal literature.
қолданылатын және заң әдебиетінде кездесетін терминологии,
употребляющейся
в
латын құқықтық терминологиясын зерттеу.
юридической практике и встречающейся
в юридической литературе.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- латын грамматикасы бойынша латын
сӛздерінің, мақал-мәтелдердің, қанатты сӛздер
мен сӛз тіркестерінің қажетті минимумын біледі
(жатқа 100 мақал);
- мәтіндегі мағынасы бойынша логикалықграмматикалық байланыстарды түзейді және
талдайды;
оқытылған
курс
аясында
ұғымдықтерминологиялық аппаратты меңгереді;
- сӛздің грамматикалық категориялары мен
сӛзжасамдық құрылымын меңгереді;
- Ежелгі Рим дәуірінің құқықтық және тарихимәдени мәнмәтінін меңгереді.

После завершения курса обучающиеся After successful completion of the course,
будут
students will be
ориентироваться в латинской - navigate Latin grammar, know the required
грамматике,
знать
необходимый minimum of Latin words, proverbs, sayings,
минимум латинских слов, пословиц, winged words and expressions (100 proverbs by
поговорок, крылатых слов и выражений heart);
(наизусть 100 пословиц);
- analyze and build logical and grammatical
- анализировать и выстраивать по смыслу connections in the text according to the meaning;
логико-грамматические связи в тексте;
- master the conceptual and terminological
- владеть понятийно-терминологическим apparatus within the framework of the course
аппаратом в рамках изученного курса;
studied;
- владеть грамматическими категориями - master the grammatical categories and wordи
словообразовательной
структурой formation structure of the word;
слова;
- possess the legal and historical and cultural
- владеть правовым и историко- context of the ancient Roman era.
культурным контекстом эпохи античного
Рима.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Латын тілі мен қазіргі заманғы құқықтану. Латын Латинский
язык
и
современная Latin language and modern jurisprudence. The
тілінің грамматикалық жүйесі: зат есім, етістік, юриспруденция. Грамматическая система grammatical system of the Latin language:
супин,
перфект.
Латын
құқықтық латинского
языка:
склонение declension of nouns, verb tenses, supin, perfect,
терминологиясы, мақал-мәтелдер.
существительных, времена глаголов, subjunctive mood. Latin legal terminology,
супин,
перфект,
сослагательное expressions and proverbs.
наклонение. Латинская юридическая
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Ағылшын тілі
Медетова Э.Б.

терминология, выражения и пословицы.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Иностранный язык
Foreign language
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Медетова Э.Б.
Medetova E.B.
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2 2 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для студентов 2 курса / Elective
subjects for 2 st year students
Қазақстан Республикасының еңбек құқығы / Трудовое право Республики Казахстан / Labour law of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Еңбек қатынастарын және еңбек қатынастарымен Формирование навыков правоприменения в Тo form of law enforcement skills in the regulation
тікелей байланысты ӛзге де, жұмыскер мен регулировании трудовых отношений и of labour relations and other, directly related to
жұмыс берушінің құқықтары мен мүдделерін иных, непосредственно связанных
с labour, aimed at protecting the rights and interests
қорғауға бағытталған құқық қолдану дағдыларын трудовыми, направленных на защиту прав и of the employee and employer.
қалыптастыру.
интересов работника и работодателя.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- Қазақстан Республикасының және БЭЖ
елдерінің қолданыстағы еңбек заңнамасына
бағдарлану;
- оны әртүрлі ӛмірлік жағдайларда (ТЖ режимі,
карантин, локдаун), сондай-ақ азаматтардың
әртүрлі санаттары үшін қолдану ерекшеліктерін
ажырата біледі;
- қолданыстағы еңбек құқығының құқықтық
нормаларын талдау және түсіндіру;
- ұжымдық және еңбек шарттарын құру;
- алынған білімді практикалық жағдайларды
шешуде қолдануы;
- оқытылған курс шеңберінде ұғымдықтерминологиялық аппаратты меңгеру;
- еңбек құқығы нормаларын ӛз бетінше талдау
және қолдану дағдыларын біледі;
- Қазақстанның ДСҰ-ға және БЭЖ-ге мүшелігі
жағдайында еңбек қатынастары тараптары
мүдделерінің
теңгеріміне,
әлеуметтік
тұрақтылыққа қол жеткізуге бағытталған қажетті
құқықтық жағдайлар жасау бойынша жеке

После завершения курса обучающиеся
будут
ориентироваться в действующем
трудовом законодательстве РК и стран ЕЭС;
- различать особенности его применения в
различных жизненных ситуациях (режим
ЧП, карантин, локдаун), а также для
различных категорий граждан;
- анализировать и толковать правовые
нормы действующего трудового права;
- cоставлять коллективный и трудовой
договоры;
- применять получаемые знания при
решении практических ситуаций;
- владеть понятийно-терминологическим
аппаратом в рамках изученного курса;
- навыками самостоятельного анализа и
применения норм трудового права;
- интерпретировать правовую информацию
об организации личного труда по созданию
необходимых правовых условий,
направленных на достижение баланса
интересов сторон трудовых отношений,
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After successful completion of the course,
students will be
- to be guided in the current labor legislation of
Kazakhstan and the EEU countries;
- distinguish the features of its application in various
life situations (emergency mode, quarantine,
lockdown), as well as for various categories of citizens;

- analyse and interpret the legal provisions of the
labour law in force;
- draw up collective and employment contracts;
- apply knowledge to practical situations;
- to know the conceptual and terminological
glossary within the course studied;
- skills of self-analysis and application of labour
law;
- interpret legal information on the organization of
personal labor to create the necessary legal
conditions aimed at achieving the balance of
interests of the parties to labor relations, social
stability, in the conditions of Kazakhstan's
membership in the WTO and the EEU.

еңбекті
ұйымдастыру
туралы
ақпаратты түсіндіруі қажет.

құқықтық социальной стабильности, в условиях
членства Казахстана в ВТО и ЕЭС.

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Теория государства и права
Theory of state and law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Еңбек құқығының түсінігі, пәні, әдісі. Қазақстан Понятие, предмет, метод трудового права. Concept, subject, method of a labor law. Principles
Республикасы еңбек құқығының қағидалары. Принципы трудового права Республики of a labor law of the Republic of Kazakhstan.
Еңбек құқығының субъектілері. Әлеуметтік Казахстан. Субъекты трудового права. Subjects of a labor law. Social partnership.
әріптестік. Ұжымдық шарт. Еңбек шарты. Жұмыс Социальное партнерства. Коллективный Collective agreement. Employment contract.
уақыты және тынығу уақыты. Жалақы. договор. Трудовой договор. Рабочее время и Working hours and time of rest. Salary. Guarantees
Қызметкерлерге
кепілдіктер
беру
мен время отдыха. Заработная плата. Гарантии и and compensation payments to workers. Labor
ӛтемақылар тӛлеу. Еңбекті қорғау. Еңбек компенсационные выплаты работникам. protection. Labor disputes. International labor law.
даулары.
Халықаралық
еңбек
құқығы. Охрана
труда.
Трудовые
споры. Legal regulation of work countries of the EEU and
Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы құқық Международное трудовое право. Правовое beyond. The social security law as a branch of
саласы ретінде, басқа құқық салаларынан регулирование труда странах ближнего и law, its difference from other branches of law.
айырмашылығы. Әлеуметтік қамсыздандыру дальнего зарубежья. Право социального Financing of actions for the social security law..
құқығы жӛніндегі шараларды қаржыландыру. обеспечения как отрасль права, его отличие Labour experience in the rsocial security law, its
Әлеуметтік қамсыздандыру құқығындағы еңбек от других отраслей права. Финансирование types, an order of calculation. Retirement insurance
ӛтілі, оның түрлері, есептеу, растау тәртібі. мероприятий
по
праву
социального of disabled citizens from the Center. Retirement
Орталықтан еңбекке қабілетсіз азаматтарды обеспечения. Трудовой стаж в праве insurance of
disabled citizens from the
зейнетақымен қамсыздандыру. Жинақтаушы социального обеспечения, его виды, Accumulative pension funds.
зейнетақы қорларынан еңбекке қабілетсіз порядок
исчисления,
подтверждения.
азаматтарды зейнетақымен қамсыздандыру.
Пенсионное обеспечение граждан.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Қазақстан Республикасының азаматтық
Гражданское
процессуальное
право Civil procedural law of the Republic of Kazakhstan
іс жүргізу құқығы
Республики Казахстан
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға
Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups
арналған
полиязычных групп на английском языке
in English
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Тажибаева А.Х.
Симинин Ю.Г.
Аldabergenova A.I.
Мемлекет және құқық теориясы
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Халықаралық коммерциялық төрелік / Международный коммерческий арбитраж / International Commercial Arbitration
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Білім
алушыларда
халықаралық Сформировать у обучающихся навыки Тo form of dispute resolution in international
коммерциялық тӛреліктегі дауларды қарау порядка
разбирательства
споров
в commercial arbitration.
тәртібі бойынша дағдылар мен қабілеттерді международном коммерческом арбитраже.
қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
- халықаралық коммерциялық тӛреліктің
- понимать сущность международного
- understand the essence of international
маңызын түсіне біледі;
коммерческого арбитража
commercial arbitration
- шет елдердің тәжірибесін зерттеу;
- исследовать опыт зарубежных стран
- to study the experience of foreign countries
- халықаралық коммерциялық тӛрелік
- анализировать законодательство в сфере
- review international commercial arbitration
саласындағы заңнаманы талдай біледі;
международного коммерческого
legislation
- тӛрелікте азаматтық істер бойынша
арбитража
- to argue the need to consider disputes in
дауларды қарау қажеттілігін негіздей алу
- аргументировать необходимость
arbitration.
орын алады.
рассмотрения споров в арбитраже.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық
коммерциялық тӛреліктің Понятие и сущность международного
The concept and substance of international
түсінігі және маңызы. Халықаралық тӛрелік коммерческого арбитража. Принципы
commercial arbitration. Principles of international
қағидаттары. Аралық сотта қаралатын істер. международного арбитража. Дела,
arbitration. Cases before the arbitral tribunal.
Тӛрелік құрамы. Тӛрелік талқылауды жүргізу рассматриваемые в третейском суде.
Composition of arbitration. Conduct of arbitration
тәртібі. Тӛрелік талқылаудың тараптары. Состав арбитража. Ведение арбитражного proceedings. Parties to arbitration. Rights and
Тӛрелік процестегі тараптардың құқықтары разбирательства. Стороны арбитражного
obligations of the parties in the arbitration process.
мен міндеттері. Тӛрелік шешім. Тӛрелік разбирательства. Права и обязанности
Award. Procedure for revision of the award.
шешімнің қайта қарау тәртібі.
сторон в арбитражном процессе.
Арбитражное решение. Порядок
пересмотра арбитражного решения.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Халықаралық процесс
Международный процесс
International process
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға
Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups
арналған.
полиязычных групп на английском языке.
in English.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Макубаева Г.А.
Алдабергенова А.К..
Korytnikova N. A.
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Қазақстан Республикасының және шет елдердің әкімшілік құқығы / Административное право Республики Казахстан и зарубежных
стран / Administrative law of the Republic of Kazakhstan and of the foreign countries
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Қазақстан Республикасының және шет Сформировать
представление
о To form an idea of the state executive power of the
елдердің мемлекеттік атқарушы билігі государственной исполнительной власти РК и Republic of Kazakhstan and foreign countries, on
туралы, таяу шет елдердің, континенттік зарубежных стран, об основах и механизме the foundations and mechanism of administrative
Еуропаның, Американың және Жапонияның административно-правового
регулирования and legal regulation of relations with the
мемлекеттік
атқарушы
органдарының отношений с участием государственных participation of state executive bodies of the
қатысуымен
қатынастарды
әкімшілік- исполнительных органов стран ближнего neighboring countries, continental Europe,
құқықтық реттеудің негіздері мен тетігі зарубежья, континентальной Европы, Америки America and Japan, and to acquire certain skills in
туралы
түсінік
қалыптастыру
және и Японии и получить определѐнные навыки в conducting a comparative legal analysis.
салыстырмалы - құқықтық талдау жүргізуде проведении сравнительно - правового анализа.
қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса Upon successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
trainees will
- Қазақстан Республикасының және шет ориентироваться
в
действующем - be able to navigate in the current administrative
елдердің
қолданыстағы
әкімшілік административном законодательстве РК и legislation of the Republic of Kazakhstan and
заңнамаларын басшылыққа алуды игереді;
зарубежных стран;
foreign countries;
- ҚР және шет елдердің әкімшілік құқық - толковать нормы административного права
- be able to interpret the norms of administrative
нормаларын түсіндіруді игереді;
РК и зарубежных стран;
law of the Republic of Kazakhstan and foreign
- осы елдердегі мемлекеттік басқару - анализировать и применять законы и иные countries;
саласындағы қатынастарды реттейтін ҚР нормативные правовые акты РК и зарубежных - be able to analyze and apply laws and other
және шет елдердің заңдары мен ӛзге де стран, регулирующие отношения в сфере normative legal acts of the Republic of Kazakhstan
нормативтік құқықтық актілерін талдай государственного управления в этих странах;
and foreign countries that regulate relations in the
және қолдана біледі;
юридически
грамотно
осуществлять field of public administration in these countries;
- мемлекеттік басқару саласында шет экспертизу нормативных правовых актов - legally competently carry out the examination of
елдердің нормативтік құқықтық актілеріне зарубежных стран в сфере государственного normative legal acts of foreign countries in the
сараптаманы заңды сауатты жүзеге асыруды управления;
field of public administration;
игереді;
- владеть навыками работы с нормативными - possess the skills of working with regulatory
- нормативтік құжаттармен жұмыс істеу документами.
documents.
дағдыларын.
Мемлекет және құқық теориясы

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Теория государства и права
Theory of state and law
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Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Қазақстан Республикасының әкімшілік Административное
право
Республики Administrative law of the Republic of
құқығы.Шет елдердегі әкімшілік құқық Казахстан.
Административное
право
в Kazakhstan.Administrative
law
in
foreign
құқық және ғылым саласы ретінде. Америка зарубежных странах как отрасль права и наука. countries
as
a
branch
of
law
and
Құрама Штаттарының әкімшілік құқығы. Административное право соединенных штатов science.Administrative law of the United States of
Ұлыбританияның
әкімшілік
құқығы. Америки.
Административное
право America.UK Administrative Law.Administrative
Францияның
әкімшілік
құқығы. Великобритании. Административное право law
of
France.Administrative
law
of
Германияның әкімшілік құқығы. Италияның Франции. Административное право Германии. Germany.Administrative
law
of
әкімшілік құқығы. Жапонияның әкімшілік Административное
право
Италии. Italy.Administrative law of Japan.Administrative
құқығы. Қытай Халық Республикасының Административное
право
Японии. law
of
the
People's
Republic
of
әкімшілік құқығы. Болгарияның әкімшілік Административное право Китайской Народной China.Administrative
law
of
құқығы. Египеттің әкімшілік құқығы.
Республики.
Административное
право Bulgaria.Administrative law of Egypt.
Болгарии. Административное право Египта.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Шет елдердегі әкімшілік және әкімшілік-сот Административное
и
административно- Administrative law of the Republic of Kazakhstan
ӛндірісі/
Мемлекеттік
қызмет
және судебное производство
в
зарубежных and of the foreign countries/ Civil service and
басқару/Халықаралық құқықтағы құқық странах/ Государственная служба и управление management/ Questions of legal personality in
субьектілік мәселелері және тұлғаның /
Вопросы
правосубьектности
в international law and the international legal status
халықаралық - құқықтық мәртебесі /
междунарадном праве и международно - of the individual
правовой статус личности
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programmemanager
Жумабаева А.М.
Жусупова Г.Б.
Batyrbekova D.S.
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Қазақстан Республикасының кеден құқығы / Таможенное право Республики Казахстан / Customs law of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Нақты ӛмірлік жағдайларда кеден құқығы Формирование навыков и умений правильно Тo form а skills and skills to correctly interpret and
нормаларын дұрыс талқылау және қолдану толковать и применять нормы таможенного apply customs law in specific life situations.
бойынша қабілеттер мен дағдыларды права в конкретных жизненных ситуациях.
қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- кеден құқығының негізгі түсініктері
жӛнінде, кедендік-құқықтық нормалары мен
кедендік құқық қатынастары туралы толық
мағлұматтың болуы;
- кедендік әкімшілік етуге қатысты
нормативтік материалдарды меңгеру және
талдайды;
- кедендік заңнаманы бағалау және
салыстыру, сондай-ақ оны тәжірибеде
қолдана біледі;
- мемлекетте белгіленіп алынатын кеден
тӛлемдері мен салықтардың жүйесі мен
түрлерін қалыптастырады;
- кеден құқығының теориясын, кеден
заңнамасының қағидаттары мен ережелерін,
кеден құқықбұзушылықтардың түрлерін
және кеден заңнамасын бұзған үшін
жауаптылық шараларын меңгеру және
түсіндіру орын алады.

После успешного завершения курса
After successful completion of the course,
обучающиеся будут
students will be
- иметь полное представление об основных
- to know the basic concepts of customs law and
понятиях таможенного права, о
the peculiarities of customs legal relations;
таможенноправовых нормах и таможенных - understand and analyse regulations relating to
правоотношениях;
customs administration;
- анализировать нормативные материалы,
-assess and compare the nature of customs
касающиеся таможенного
legislation and be able to apply it in practice;
администрирования;
-formulate a system and types of customs
- оценивать и сравнивать характер
payments and taxes established and levied in the
таможенного законодательства и уметь
State;
применять его на практике;
- understand and explain the theory of customs
- формулировать систему и виды
law, basic principles and provisions of customs
таможенных платежей и налогов,
legislation, types of customs offenses and measures
установленных и взимаемых в государстве; of responsibility for violations of customs
- объяснять теорию таможенного права,
legislation.
основные принципы и положения
таможенного законодательства виды
таможенных правонарушений и меры
ответственности за нарушения таможенного
законодательства.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының
Конституционное право Республики
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan
конституциялық құқығы
Казахстан
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Кеден құқығының пәні, әдісі, түсінігі. Кеден Предмет, метод, понятие таможенного Subject, method, concept of customs law. Customs
құқықтық
қатынастары
және
кеден права.
Таможенные правоотношения и legal relations and customs regulations. Subjects of
нормалары. Кеден құқығының субъектілері. таможенные нормы. Субъекты таможенного customs law. Forms of activity of customs
Кеден органдары қызметінің нысандары. права. Формы деятельности таможенных authorities. Liability under customs law. Legal
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Кеден құқығы бойынша жауаптылық.
Кедендік шекара арқылы тауарлар мен кӛлік
құралдарды ӛткізуді құқықтық реттеу.
Кедендік ресімдеу мен кедендік бақылауды
құқықтық реттеу. Кедендік-тарифтік реттеу
және кедендік тӛлемдерді алу. Кедендік
статистика мен сыртқы сауданы жүргізудің
құқықтық негіздері. Кеден органдары
анықтау органдары ретінде. КЕБ туралы
істерді қарау. КЕБ туралы істер бойынша іс
жүргізу.
Қазақстан
Республикасы
халықаралық-құқықтық ынтымақтаста.

органов. Ответственность по таможенному regulation of the movement of goods and vehicles
праву.
Правовое
регулирование across the customs border. Legal regulation of
перемещения через таможенную границу customs clearance and control. Customs and tariff
товаров и транспортных средств. Правовое regulation and collection of customs payments.
регулирование таможенного оформления и Legal framework for customs statistics and foreign
таможенного
контроля.
Таможенно- trade. Customs authorities as bodies of inquiry.
тарифное регулирование и взимание Consideration of cases of CLV. Proceedings in
таможенных платежей. Правовые основы these cases. Republic of Kazakhstan in
ведения таможенной статистики и внешней international legal cooperation.
торговли. Таможенные органы как органы
дознания. Рассмотрение дел о НТП.
Производство по делам о НТП. Республика
Казахстан
в
международно-правовом
сотрудничестве.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Кӛші-қон үдерісінің халықаралық-құқықтық Международно-правовые и национально- International legal and national legal aspects of the
және ұлттық-құқықтық аспектілері
правовые аспекты миграционного процесса migration process
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Макубаева Г.А.
Елемисова А.Н.
-
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Салыстырмалы құқықтану / Сравнительное правоведение / Comparative law
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Әлемнің негізгі құқықтық жүйелеріне кең Формирование представлений об основных It seeks to expose students to a broad overview of
шолумен таныстыру, әртүрлі құқықтық правовых системах мира, предоставить the major legal systems of the world, to provide
жүйелерді тиімді салыстыруға арналған инструменты для эффективного сравнения students with the tools to carry out an efficient
құралдарды ұсынуға бағытталған және различных правовых систем, предполагает comparison between different legal systems. Also,
салыстырмалы әдіске соңғы оқиғалардың рассмотрение влияния последних событий this course invites students to consider the impact
(соның ішінде жаһандық және аймақтық (включая глобальную и региональную of recent developments (including global and
интеграция,
сондай-ақ
трансұлттық интеграцию,
а
также
появление regional integration, as well as the emergence of
коммерциялық құқықтың пайда болуы) транснационального коммерческого права) transnational business law) upon the traditional
қалыптастыру.
на традиционный сравнительный метод.
comparative method.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут
students will be
- біледі- қазіргі құқықтық жүйелер және
- знать
существующие
правовые - to know existing legal systems and stories of their
олардың пайда болу тарихы; қазіргі заманғы системы и истории их возникновения; origin; similarities and differences of legal systems
құқықтық жүйелердің ұқсастықтары мен сходства и различия правовых систем of modernity; features of the interaction of legal
айырмашылықтары;
қазіргі
заманғы современности;
особенности systems of modernity;
құқықтық жүйелердің ӛзара іс-қимылының взаимодействия
правовых
систем - to be able to conduct a comparative analysis of
ерекшеліктерні;
современности;
legal systems, highlight common and common
- құқықтық жүйелерге салыстырмалы
- проводить сравнительный анализ features; to determine the origin of one or another
талдау жүргізу, ортақ және ортақ белгілерді правовых систем, выделять общие и общие legal institution in the legal system of Kazakhstan;
айқындау;
Қазақстанның
құқықтық черты; определять происхождение того или to analyze the mutual influence of legal systems on
жүйесінде қандай да бір құқықтық иного правового института в правовой each other;
институттың пайда болуын анықтау; системе
Казахстана;
анализировать - own skills: analysis of experience in the
құқықтық жүйелердің бір-біріне ӛзара взаимное влияние правовых систем друг на development of rights, legal institutions of foreign
әсерін талдайды.
друга.
legal systems most suitable for the legal system of
- Қазақстан Республикасының құқықтық
- владеть навыками: анализа опыта the Republic of Kazakhstan; systematization of the
жүйесіне неғұрлым сәйкес келетін шетелдік развития прав, правовых институтов knowledge gained and their application in practice.
құқықтық
жүйелердің
құқықтарын, зарубежных правовых систем, наиболее
құқықтық
институттарын
дамыту подходящих
для
правовой
системы
тәжірибесін талдау;
алынған білімді Республики Казахстан; систематизации
жүйелеу және оларды практикада қолдану полученных знаний и их применение на
дағдыларын меңгереді.
практике.
Пререквезиттері / Пререквизиты / Prerequisites
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Мемлекет және құқық теориясы
Теория государства и права
Theory of State and Law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Салыстырмалы
құқықтану
ұғымы. Понятие сравнительного правоведения. What is comparative law. The concept of the
Салыстырмалы
құқықтану
әдіснамасы Понятие о методологии сравнительного methodology of comparative law. Classification of
туралы түсінік. Құқықтық жүйелердің правоведения. Классификация правовых the legal system. Continental legal system (the civil
жіктелуі. Құрлықтық құқықтық жүйе систем. Континентальная правовая система law system). The legal system of Kazakh law in the
(азаматтық құқық жүйесі). Қазіргі әлемдегі (система гражданского права). Правовая modern world. Functioning of the Astana
қазақстандық құқықтың құқықтық жүйесі. система
казахстанского
права
в International Financial Center based on the
"Астана" халықаралық қаржы орталығының современном мире. Функционирование
principles, norms and precedents of the law of
жұмыс істеуі Қазақстан Республикасының Международного
финансового
центра
құқықтық жүйесі контексінде Англия мен «Астана» основано на принципах, нормах и England and Wales in the context of the legal
Уэльс
құқығының
принциптеріне, прецедентах права Англии и Уэльса в system of the Republic of Kazakhstan. Angloнормалары
мен
прецеденттеріне контексте правовой системы Республики Sасssonian legal system (common law system).
негізделген. Англо-саксон құқықтық жүйесі Казахстан.
Англо-саксонская
правовая The place and role of the common law in the
(Жалпы құқық жүйесі). Аралас юрисдикция система (система общего права). Место и modern world. Mixed Jurisdictions (Hybrid legal
(гибридті құқықтық жүйелер). Қазіргі роль общего права в современном мире. systems). The law of Quebec.Codification of civil
әлемдегі жалпы құқықтың орны мен рӛлі. Смешанная
юрисдикция
(гибридные law in 1866 and 1991, the interplay of the laws of
Квебек Заңы, 1866 және 1991 жылдардағы правовые
системы).
Право
Квебека, Quebec with the federal law of Canada.
азаматтық
құқықтың
кодификациясы, кодификация гражданского права 1866 и
Квебек заңдарының Канада федералды 1991 годов, взаимосвязь законов Квебека с
Заңымен байланысы.
федеральным законом Канады.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Post-requirements
Шет елдердің конституциялық құқығы/ Конституционное право зарубежных стран/ Constitutional law of foreign countries/ History of
Халықаралық құқық тарихы /Халықаралық История международного права/ Источники international law / Sources of international law
құқықтын қайнар кӛздері
международного права
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups
арналған
полиязычных групп на английском языке
in English
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Батырбекова Д.С.
Батырбекова Д.С.
Batyrbekova D.S.
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Орталық Азия және әлемдік қауымдастық / Центральная Азия и мировое сообщество / Central Asia and the world community
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Орталық Азия мемлекеттері мен әлемдік Формирование системы знаний в области To shape a system of knowledge in the field of
қоғамдастықтың
халықаралық-құқықтық международно-правовых
отношений international legal relations between the Central
қатынастары саласында білім жүйесін государств Центральной Азии и мирового Asian states and the world community.
қалыптастыру.
сообщества.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
Орталық
Азиядағы
халықаралық -знать правовые аспекты международных - to know the legal aspects of international
қатынастардың құқықтық аспектілерін білу; отношений в Центральной Азии;
relations in Central Asia;
- халықаралық құқық мемлекеттердің -понимать, что международное право как - to understand that international law as the most
сыртқы саясатын жүзеге асырудың маңызды важнейшее
средство
осуществления important means of implementing the foreign
құралы, қазіргі әлемдік тәртіпті сақтаудың внешней политики государств, основа policy of states, the basis for maintaining the
негізі ретінде түсінеді;
поддержания современного миропорядка;
modern world order;
- XXI ғасырдың халықаралық-құқықтық -знать,
что
международно-правовые - to know that international legal relations of the
қатынастары мемлекеттердің халықаралық отношения XXI века сложный комплекс XXI century are a complex set of legal principles
қатынастар субъектілері ретіндегі мінез- правовых принципов и норм, определяющих and norms that determine the algorithm of behavior
құлық алгоритмін айқындайтын Құқықтық алгоритм
поведения
государств
как of states as subjects of international relations;
қағидаттар мен нормалардың күрделі субъектов международных отношений;
- to analyze international legal relations between
кешені екенін біледі;
-анализировать
международно-правовые Central Asian countries and world powers;
- Орталық Азия елдері мен әлемдік отношения стран Центральной Азии и - to know about the normative-legal and
державалардың
халықаралық-құқықтық мировых держав;
organizational-legal mechanism for ensuring peace
қатынастарын талдайды;
знать
о
нормативно-правовом
и and security of states and peoples, about the
-мемлекеттер мен халықтардың бейбітшілігі организационно-правовом
механизме development of mutually beneficial and equal
мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудің обеспечения
мира
и
безопасности cooperation;
нормативтік-құқықтық
және государств и народов, о развитии - to apply the acquired knowledge in the
ұйымдастырушылық-құқықтық
тетігі взаимовыгодного
и
равноправного assessment of the international legal situation in
туралы, ӛзара тиімді және тең құқықты сотрудничества;
everyday life.
ынтымақтастықты дамыту туралы біледі;
- применять полученные знания в оценке
- алған білімдерін күнделікті ӛмірдегі международно-правовой
ситуации
в
халықаралық-құқықтық жағдайды бағалауда повседневной жизни.
қолданады.
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Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Мемлекет және құқық теориясы
Теория государства и права
Theory of State and law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
90-жылдардың басындағы Орталық Азия Страны Цетральной Азии в начале 90-х Central Asian countries in the early 90s. Central
елдері. Орталық Азия және ядролық қаруды годов XX в.. Центральная Азия и Договор Asia and the Treaty on the Non-Proliferation of
таратпау туралы шарт, МАГАТЭ-мен о нераспространении ядерного оружия, Nuclear Weapons, agreements with the IAEA.
келісімдер. Кеден одағын құру. Орталық соглашений
с
МАГАТЭ.
Создание Creation of the Customs Union. Central Asian
Азия елдері және Ресей, Қытай, АҚШ, Таможенного союза. Страны Цетральной countries and international relations with Russia,
Еуропалық
Одақпен
халықаралық Азии и международные отношения с China, the United States, and the European Union.
қатынастар. Орталық Азия және мұсылман Россией, Китаем, США, Европейским Central Asia and the countries of the Muslim
әлемі елдері. Иран, Пәкістан және Түркия, Союзом. Центральная Азия
и страны world. Iran, Pakistan and Turkey, Saudi Arabia,
Сауд Арабиясы, Ауғанстан. Орталық Азия мусульманского мира. Иран, Пакистан и Afghanistan. Central Asia and the ASEAN
және АСЕАН елдер.ИКБ-ИБК. Орталық Турция, Саудовская Аравия, Афгаанистан countries. UIC- UIA. Central Asia and modern
Азия және қазіргі халықаралық қатынастар. ОИК-ОИС. Центральная Азия и страны international relations.
АСЕАН.Центральная Азия и совремнные
международные отношения.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Халықаралық бұқаралық құқық
Международное публичное право
Public international law
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups
арналған.
полиязычных групп на английском языке.
in English.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Байтасова М.Ж.
Айтмагамбетов А.А.
Аitmagambetov А.А.
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Шет елдердегі әкімшілік және әкімшілік-сот ісін жүргізу / Административное и административно-судебное производство в
зарубежных странах / Administrative and administrative-judicial proceedings in foreign countries
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Әкімшілік және әкімшілік-сот ӛндірісі Формирование
системы
знаний
по Shape of students' knowledge system on
бойынша білім жүйесін қалыптастыру.
административному
и административно- administrative
and
administrative-judicial
судебному производству.
proceedings.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
- оқылатын курс шеңберінде құқықтық - знать классификацию и систематизацию - to know the classification and systematization of
институттардың жіктелуін және жүйеленуін, правовых институтов в рамках изучаемого legal institutions within the framework of the
тиісті саладағы құқықтық құбылыстарды курса, основные методы изучения правовых course under study, the main methods of studying
зерттеудің негізгі әдістерін; әкімшілік және явлений
в
соответствующей
сфере, legal phenomena in the relevant field; legal
әкімшілік-сот
ӛндірісін
реттейтін юридическую
характеристику
норм, characteristics
of
the
norms
governing
нормалардың заңдық сипаттамасын білетін регулирующих
административное
и administrative
and
administrative-judicial
болады;
административно-судебное производство;
proceedings;
- нормативтік құқықтық актілермен жұмыс - анализировать и толковать правовые нормы - to be able to analyze and interpret legal norms
істеу кезінде
құқықтық
нормаларды при работе с нормативными правовыми актами, when working with regulatory legal acts, to make
талдауды және түсіндіруді, қарастырылған составлять и решать различные задачи и and solve various tasks and exercises within the
тақырып аясында әртүрлі тапсыомалар мен упражнения в рамках изученной тематики; framework of the studied topic; to comment on the
жаттығуларды құрастыруды және шешуді;
комментировать нормы Кодекса Республики norms of the Code of the Republic of Kazakhstan
- Қазақстан Республикасының Әкімшілік Казахстан
об
Административных on Administrative Offenses
құқық бұзушылық туралы кодексінің правонарушениях;
- to possess the conceptual and terminological
нормаларына түсініктеме беруді меңгеретін владеть
понятийно-терминологическим apparatus within the framework of the studied
болады;
аппаратом в рамках изученного курса;
course;
- оқылған курс шеңберінде ұғымдық- навыками
работы
с
нормативными - skills of working with normative documents;
терминологиялық аппаратпен;
документами;
- skills of analyzing the knowledge obtained in the
- нормативтік құжаттармен жұмыс істеу - навыками анализа получаемых знаний в course of studying the discipline;
дағдыларын;
процессе изучения дисциплины;
- skills of legal registration of documents in the
- пәнді оқу барысында алған білімдерін навыками
юридического
оформления field of administrative and administrative-judicial
талдау дағдыларын;
документов в области административного и proceedings.
- әкімшілік және әкімшілік-сот ӛндірісі административно - судебного производства.
саласындағы құжаттарды заңды ресімдеу
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дағдыларын игеретін болады.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
шет Административное право Республики Казахстан Administrative law of the Republic of Kazakhstan
и зарубежных стран
and of the foreign countries
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Шет елдердегі әкімшілік Әділет модельдері. Модели
административной
юстиции
в Models of administrative justice in foreign
Шет елдер заңнамаларындағы әкімшілік зарубежных странах. Виды административных countries. Types of administrative claims in the
талап қою түрлері. Бұрынғы КСРО исков в законодательстве зарубежных стран. legislation of foreign countries. Administrative
елдеріндегі әкімшілік Әділет. Шетелдік Административная юстиция в странах бывшего justice in the countries of the former USSR. The
құқықтық Доктринадағы әкімшілік Әділет СССР. Понятие административной юстиции в concept of administrative justice in foreign legal
ұғымы.
Әкімшілік
әділеттің зарубежной правовой доктрине. Сравнительная doctrine.
Comparative
characteristics
of
континентальды және ағылшынсаксондық характеристика
континентальной
и continental and Anglo-Saxon models of
үлгілерінің салыстырмалы сипаттамасы. англосаксонской моделей административной administrative justice. The main European
Әкімшілік сот ісін жүргізу саласындағы юстиции. Основные европейские стандарты standards (principles) in the field of administrative
негізгі еуропалық стандарттар (қағидаттар). (принципы)
в
сфере
административного proceedings. Legal regulation of judicial norm
Сот нормаларын бақылауды құқықтық судопроизводства. Правовое регулирование control.
Professional
representation
in
реттеу. Шет елдердегі әкімшілік сот ісін судебного нормоконтроля. Профессиональное administrative proceedings in foreign countries.
жүргізудегі кәсіби ӛкілдік. Шетелдерде представительство
в административном Consideration in administrative proceedings of
зиянды ӛтеу туралы талаптарды әкімшілік судопроизводстве
в зарубежных странах. claims for damages in foreign countries.
сот ісін жүргізуде қарау.
Рассмотрение
в
административном
судопроизводстве требований о возмещении
вреда в зарубежных странах.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Халықаралық процесс/ Халықаралық
Международный процесс/ Вопросы территории International process / Тerritorial issues in
құқықтағы аумақ мәселелері/ Әкімшілік сот в административном судопроизводстве /
administrative proceedings/ Territorial issues in
ісін жүргізудегі аумақтын мәселелері
Вопросы территории в административном
administrative proceedings
судопроизводстве
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Жумабаева А.М.
Ахметкали Г.В.
Қазақстан Республикасының
елдердің әкімшілік құқығы

және
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Мемлекеттік қызмет және басқару / Государственная служба и управление / Civil service and management
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Mемлекеттік қызмет саласындағы басқару
Овладение основами и навыками управления в Mastering the basics and skills
негіздері мен дағдыларын меңгеру.
сфере государственной службы.
of management in the field of public service.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
- Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік
- руководствоваться нормативными актами, - be guided by the regulations governing the
қызмет институтын реттейтін нормативтік актіле регулирующими институт государственной institution of public service in the Republic of
рді басшылыққа алу;
службы в Республике Казахстан;
Kazakhstan;
-мемлекеттік қызметке кіру және ӛткеру тәртібін - знать порядок поступления и прохождения - know the procedure for admission and
білу;
государственной службы;
passage of public service;
мемлекеттік қызметшілердің құқықтық мәртебесі - знать особенности правового статуса - know the specifics of the legal status of civil
нің ерекшеліктерін білу;
государственных служащих;
servants;
- мемлекеттік қызметте ӛз мансабын жоспарлау;
планировать
свою
карьеру
на - plan your career in public service;
- ҚР заңнамасымен қойылатын этикалық
государственной службе;
- comply with the ethical requirements of the
талаптарды сақтау;
соблюдать
этические
требования, legislation of the Republic of Kazakhstan;
- мемлекеттік қызмет саласында қалыптасқан
предъявляемые законодательством РК;
- competently assess the current situation in
жағдайларды сауатты бағалау және ӛз
- грамотно оценивать сложившиеся ситуации the field of public service and logically express
кӛзқарасын логикалық түрде білдіру;
в сфере государственной службы и логически your point of view;
мемлекеттік қызмет саласында жүргізіліп жатқан выражать свою точку зрения;
- to understand the significance of the ongoing
реформалардың маңыздылығын түсіну.
- понимать значимость проводимых реформ в reforms in the field of public service.
области государственной службы.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының Конституциялық құ Конституционное право Республики
Constitutional law of the Republic of
қығы, Қазақстан Республикасының және шет
Казахстан, Административное право
Kazakhstan, Administrative law of the
елдердің әкімшілік құқығы.
Республики Казахстан и зарубежных стран.
Republic of Kazakhstan and of the foreign
countries.
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Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік
Понятие и принципы государственной службы The concept and principles of public service
қызмет және басқару ұғымы мен қағидалары.
и управления в Республике Казахстан. Статус
and management in the Republic of
Мемлекеттік қызметшілердің мәртебесі және
государственных служащих и их правовые
Kazakhstan. The status of civil servants and
олардың құқықтық кепілдіктері. Мемлекеттік
гарантии. Поступление на государственную
their legal guarantees. Joining the civil service.
қызметке кіру. «А» корпусының әкімшілік
службу. Особенности занятия
Features of occupying the administrative
лауазымына орналасу ерекшеліктері. «Б»
административной должности корпуса «А».
position of corps "A". Features of occupying
корпусының әкімшілік лауазымына орналасу
Особенности занятия административной
the administrative position of Corps "B".
ерекшеліктері. Қазақстан Республикасы
должности корпуса «Б». Профессиональная
Professional adaptation of civil servants of the
мемлекеттік қызметшілерінің кәсіптік
адаптация государственных служащих
Republic of Kazakhstan. Passage of public
бейімделуі. Мемлекеттік қызметті ӛткеру.
Республики Казахстан. Прохождение
service. Labor motivation of civil servants of
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
государственной службы. Мотивация труда
the Republic of Kazakhstan. Features of
қызметшілерінің еңбегін ынталандыру.
государственных служащих Республики
bringing civil servants to disciplinary
Мемлекеттік қызметшілерді тәртіптік
Казахстан. Особенности привлечения к
responsibility. Service ethics of civil servants.
жауапкершілікке тарту ерекшеліктері.
дисциплинарной ответственности
Conflict of interests in the civil service:
Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік этикасы. государственных служащих. Служебная этика problems and solutions. Social security of civil
Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі мүдделер
государственных служащих. Конфликт
servants of the Republic of Kazakhstan.
қақтығысы: мәселелер мен шешу жолдары.
интересов в системе государственной службы: Termination of civil service by civil servants.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
проблемы и пути решения. Социальное
Integrity is one of the professional
қызметшілерін әлеуметтік қамсыздандыру.
обеспечение государственных служащих
competencies of civil servants. Theoretical and
Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік
Республики Казахстан. Прекращение
methodological foundations for studying the
қызметті тоқтатуы. Парасаттылық государственной службы государственными
reputation and image of a civil servant. Basic
мемлекеттік қызметшілердің кәсіби құзыреттерін служащими. Добропорядочность - одна из
concepts used in the Law "On public services".
ің бірі. Мемлекеттік қызметшінің беделі мен
профессиональных компетенций
Basics of providing public services.
имиджін зерттеудің теориялық әдіснамалық
государственных служащих. Теоретиконегіздері.
методологические основы изучения репутации
"Мемлекеттік кӛрсетілетін қызметтер туралы"
и имиджа государственного служащего.
заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар.
Основные понятия, используемые в Законе «О
Мемлекеттік қызмет кӛрсету негіздері.
государственных услугах». Основы
предоставления государственных услуг.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Қазақстан Республикасының конституциялық
Конституционные органы Республики
Constitutional bodies of the
органдары/Қазақстан Республикасы Ішкі істер
Казахстан /Административная деятельность
Republic of Kazakhstan/ Administrative
органдарының әкімшілік қызметі
органов внутренних дел Республики Казахстан activities of the internal affairs bodies of the
Republic of Kazakhstan
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Байтасова М.Ж.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Талтанова И.К.

-

Халықаралық құқық тарихы / История международного права / History of international law
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Халықаралық құқықтың тарихы мен, Формирование
фундаментального Shaping of a fundamental comprehensive
маңызды халықаралық шарттарды жасасу комплексного
знания
об
истории knowledge of the history of international law, the
және оларды түсіндіру процесі жайлы іргелі международного права,
о процессе process of concluding important international
кешенді білімді қалыптастыру.
заключения
важных
международных treaties and their interpretation.
договоров и их толкования.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
- халықаралық құқық кӛздерін, қызметі - знать источники международного права, - to know the sources of international law, the
халықаралық құқықты қалыптастыруға современную систему органов ООН, других modern system of UN bodies, and other
бағытталған БҰҰ органдарының, басқа да международных
организаций,
чья international organizations whose activities are
халықаралық
ұйымдардың
заманауи деятельность направлена на формирование aimed at the formation of international law;
жүйесін біледі;
международного права;
- to understand the codification of modern
қазіргі
халықаралық
құқықтың - понимать кодификацию современного international law as the cumulative result of the
кодификациясын
әртүрлі
ұлттардың международного права как совокупного activities of the most qualified specialists in public
қоғамдық құқығы бойынша ең білікті результата
деятельности
наиболее law of various nations.
мамандар қызметінің жиынтық нәтижесі квалифицированных
специалистов
по - to analyze and apply the norms of current
ретінде түсінуі қажет.
публичному праву различных наций.
international and national law;
- қолданыстағы халықаралық және ұлттық - анализировать и применять нормы - to assess the effectiveness of international legal
құқық нормаларын талдап және қолдануы действующего
международного
и regulation; - analyze documents of the UN and
қажет;
национального права;
other international organizations; - have the skills
халықаралық-құқықтық
реттеудің оценивать
степень
эффективности to work with international legal documents and
тиімділік дәрежесін бағалап; - БҰҰ және международно-правового регулирования;
national legal acts;
басқа
да
халықаралық
ұйымдардың -анализировать документы ООН и других - to be able to analyze various legal phenomena,
құжаттарын талдау қажет;
международных организаций;
legal facts, legal norms and legal relations;
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- халықаралық-құқықтық құжаттармен
және
ұлттық
нормативтік-құқықтық
актілермен жұмыс істеу дағдыларын
меңгеруі қажет;
әртүрлі
құқықтық
құбылыстарды,
құқықтық фактілерді, құқықтық нормалар
мен құқықтық қатынастарды талдай білуге
тиіс;
- құқықтық мәселелер мен коллизияларды
шешу, материалдық және процессуалдық
құқық нормаларын іске асыру әдістерін
меңгерген жӛн.

владеть
навыками
работы
с - to possess methods of resolving legal problems
международно-правовыми документами и and conflicts, implementing the norms of
национальными
нормативно-правовыми substantive and procedural law.
актами;
- уметь анализировать различные правовые
явления, юридические факты, правовые
нормы и правовые отношения;
- владеть методами разрешения правовых
проблем и коллизий, реализации норм
материального и процессуального права.

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Сравнительное правоведение
Comparative law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық құқықтың пайда болуы, оның Возникновение международного права, The emergence of international law, the
тарихы мен ғылымының кезеңділігі. периодизация его истории и науки. История periodization of its history and science. History of
Халықаралық құқықты кодификациялау развития
института
кодификации the development of the Institute for the
институтының
даму
тарихы.
Ежелгі международного права. Международное Codification of International Law. International
әлемдегі халықаралық құқық. Ежелгі право в Древнем мире. Древний Египет, law in the Ancient World. Ancient Egypt, Ancient
Египет, Ежелгі Греция, Ежелгі Рим. Древняя
Греция,
Древний
Рим. Greece, Ancient Rome. International Law in the
Ғасырдың кӛзқарасындағы халықаралық Международное право в средние века. Middle Ages. International Law in Modern Times.
құқық. Жаңа уақыттағы халықаралық Международное право в Новое время.
International law in Modern times
құқық. Қазіргі уақыттағы халықаралық Международное право в Новейшее время.
құқық.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Халықаралық қатынастар тарихы,
История международных отношений,
History of international relations, Public
Халықаралық бұқаралық құқық
Международное публичное право
International law
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Байтасова М.Ж.
Шунаева С.М.
Batyrbekova D.S.
Салыстырмалы құқықтану
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Халықаралық құқықтын қайнар көздері / Источники международного права / Sources of international law
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Халықаралық құқық кӛздерінің түсінігі мен Формирование представлений о понятии и To shape understanding of the concept and types of
түрлері туралы және халықаралық құқық видах источников международного права, sources of international law, as well as their
нормаларын
қолдану
дағдыларын приобретение навыков применения норм acquisition of skills in the application of
қалыптастыру.
международного права.
international law.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут
students will be
- халықаралық құқық кӛздерінің түсінігі мен - знать понятие и виды источников - know: the concept and types of sources of
түрлерін білу;
международного права;
international law; features of the use of sources of
- халықаралық жария және жеке құқық - знать особенности применения источников international public and private law; the role and
кӛздерін қолдану ерекшеліктерін біледі;
международного публичного и частного importance of sources of international law in the
- ҚР құқықтық жүйесіндегі халықаралық права;
legal system of the Republic of Kazakhstan.
құқық кӛздерінің рӛлі мен маңызын біледі.
- знать роль и значение источников - be able to: navigate the sources of international
- халықаралық құқық кӛздері мен международного права в правовой системе law and current legislation; understand the varieties
қолданыстағы заңнаманы басшылыққа ала РК.
of sources of international law;
біледі;
ориентироваться
в
источниках - have the skills: skills in applying the obtained
- халықаралық құқық кӛздерінің түрлерін международного права и действующем theoretical and practical knowledge; knowledge of
түсіне біледі;
законодательстве;
the basic terminology of the course; knowledge of
- алынған теориялық және практикалық - разбираться в разновидностях источников the main types of sources of international law.
білімді қолдану дағдыларын меңгереді;
международного права;
- курстың негізгі терминологиясын меңгеру; - владеть навыками применения полученных
- халықаралық құқық кӛздерінің негізгі теоретических и практических знаний;
түрлерін меңгереді.
- владеть знанием основной терминологии
курса;
- владеть знанием основных видов
источников международного права.
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Пререквезиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Салыстырмалы құқықтану
Сравнительное правоведение
Comparative law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық құқық кӛздерінің түсінігі Понятие
и
виды
источников The concept and types of sources of international
және
түрлері.
Халықаралық
шарт международного права. Международный law. International treaty as the main source of
халықаралық құқықтың негізгі кӛзі ретінде. договор
как
основной
источник international law. Decisions of international
Халықаралық ұйымдар мен олардың международного
права.
Решения organizations and their bodies and national
органдарының шешімдері және ҚР ұлттық международных организаций и их органов и legislation of the Republic of Kazakhstan: legal
заңнамасы:
құқықтық
негізі
мен национальное
законодательство
РК: basis and correlation. Sources of MPI. Place and
арақатынасы. MCHP кӛздері. Халықаралық правовая основа и соотношение. Источники role of sources of international law.
құқық кӛздерінің орны мен рӛлі.
МЧП.
Место
и
роль
источников
международного права.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Шет елдердің конституциялық құқығы Конституционное право зарубежных стран/ Constitutional law of foreign countries/
Халықаралық қауіпсіздік құқығы
Право международной безопасности
International security law
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Батырбекова Д.С.
Батырбекова Д.С.
Batyrbekova D.S.
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3 3 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для студентов 3 курса/ Elective
subjects for 3 st year students
Халықаралық қатынастар тарихы / История международных отношений / History of international relations
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Халықаралық
қатынастардың
заманауи Сформировать
представление
о То study modern processes of international
үдерістерін, халықаралық саяси, әскери, современных процессах международных relations, international political, military, economic
экономикалық қақтығыстарды, халықаралық отношений,
о
международных conflicts, activities of international organizations,
ұйымдардың қызметін, әлемдік саясаттың политических, военных, экономических problems and trends in the development of world
мәселелері мен даму үрдістерін, ҚР ұлттық конфликтах,
о
деятельности politics, issues of national security of the Republic
қауіпсіздік мәселелерін қалыптастыру.
международных организаций, о проблемах of Kazakhstan.
и тенденциях
развития
мировой
политики, о вопросах национальной
безопасности РК.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- халықаралық қатынастардың негізгі
жүйелерінің
қалыптасуы
мен
эволюциясының ерекшеліктерін біледі;
- халықаралық қатынастардың жаһандық
жүйесінің қалыптасуы мен даму үдерісінің
логикасы мен заңдылықтарын түсінеді;
- халықаралық қатынастар тарихының
негізгі күндерін біледі;
- Негізгі тарихи тұлғаларды және олардың
халықаралық қатынастарға әсерін біледі;

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать особенности формирования и
эволюции
основных
систем
международных отношений;
- понимать логику и закономерности
процесса
становления
и
развития
глобальной
системы
международных
отношений;
- знать
ключевые
даты
истории
международных отношений;
- знать основных исторических личностей и
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After successful completion of the course,
students will be
- to know the peculiarities of the formation and
evolution of the main systems of international
relations;
- to understand the logic and regularities of the
process of formation and development of the
global system of international relations;
- to know the key dates of the history of
international relations;
- to know the main historical figures and their
influence on international relations;

- әлемдік саяси үдерістердің негізгі
факторлары мен даму үрдістерін анықтай
біледі;
халықаралық
қатынастар
тарихын
зерттеудің негізгі тәсілдеріне бағдарлай білу.

их влияние на международные отношения;
- выявлять основные факторы и тенденции
развития мировых политических процессов;
- ориентироваться в основных подходах к
изучению
истории
международных
отношений.

- be able to identify the main factors and trends in
the development of global political processes;
- to be able to navigate the main approaches to the
study of the history of international relations.

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Халықаралық құқық тарихы
История международного права
History of international law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
«Халықаралық қатынастар тарихы» пәніне Введение
в
дисциплину
«История Introduction to the discipline «History of
кіріспе. Ежелгі Шығыстағы халықаралық международных
отношений». International Relations». Formation of the
қатынастардың негіздерін қалыптастыру. Формирование основ международных foundations of international relations in the
Ежелгі грек халықаралық қатынастар жүйесі. отношений
на
Древнем
Востоке. Ancient East. The Ancient Greek system of
Ежелгі Рим халықаралық қатынастар жүйесі. Древнегреческая система международных international relations. The ancient Roman system
Орта ғасырдағы халықаралық қатынастардың отношений.
Древнеримская
система of international relations. The crisis of systemic
жүйелік дағдарысы. Қайта ӛрлеу дәуіріндегі международных
отношений.
Кризис international relations in the Middle Ages. . The
итальяндық халықаралық қатынастар жүйесі. системности международных отношений в Italian system of international relations in the
Вестфалия халықаралық қатынастар жүйесі. эпоху
Средневековья.
Итальянская Renaissance. The Westphalian system of
Вена халықаралық қатынастар жүйесі. система международных отношений в International Relations. Vienna System of
Версаль-Вашингтон
Халықаралық эпоху Возрождения. Вестфальская система International Relations. The Versailles-Washington
қатынастар
жүйесі.
Ялта-Потсдам международных
отношений.
Венская system of international relations. The Yalta(биполярлық)
халықаралық
қатынастар система
международных
отношений. Potsdam (bipolar) system of international relations.
жүйесі. ХХ ғасырдың аяғы - ХХІ ғасырдың Версальско-вашингтонская
система Post-bipolar system of international relations in the
басындағы халықаралық қатынастардың международных отношений. Ялтинско- late XX-early XXI centuries.
постбиполярлық жүйесі.
потсдамская
(биполярная)
система
международных
отношений.
Постбиполярная система международных
отношений в конце XX - начале XXI веков.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Азаматтық институтын халықаралықМеждународно-правовое регулирование
International legal regulation of the institution of
құқықтық реттеу
института гражданства
citizenship
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән кӛптілді топтарға арналған, оқыту екінші Дисциплина предназначена для полиязычных The discipline is intended for multilingual
тілде жүргізіледі.
групп, ведется на втором языке обучения.
groups and is taught in the second language of
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Байтасова М.Ж.

instruction.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Шунаева С.М.

-

Халықаралық құқықтағы құқық субьектілік мәселелері және тұлғаның халықаралық - құқықтық мәртебесі / Вопросы правосубьектности в
междунарадном праве и международно - правовой статус личности / Questions of legal personality in international law and the international legal
status of the individual
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Халықаралық құқықтағы тұлғаның халықаралық - Формирование системы правовых знаний и To shape a system of legal knowledge and civil
құқықтық мәртебесі және құқықтық субъектілік
гражданской
позиции
о
проблемах position on the problems of legal personality
мәселелері туралы құқықтық білім жүйесін мен
правосубьектности и международно - правовом and the international legal status of the
азаматтық ұстаным қалыптастыру.
статусе личности в международном праве.
individual in international law.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- - халықаралық құқық субъектісі бойынша жеке
тұлғаның мәртебесіне қатысты қолданыстағы
халықаралық актілердің негізгі ережелерін,
сондай-ақ халықаралық құқық пен ұлттық
құқықтың арақатынасын, сондай-ақ халықаралық
құқық пен ұлттық құқықтың арақатынасын
ажыратады;
- халықаралық және мемлекетішілік қатынастар
саласында жүзеге асырылатын халықаралық
құқықтар мен міндеттерді қамтитын құқықтық
жеке мәртебе ұғымын біледі;
-халықаралық құқықтағы құқық субъектілігі
мәселелерінде
жеке
адамның
мәртебесін
халықаралық-құқықтық және мемлекетішілік
реттеудің ӛзара іс-қимылында мемлекетішілік
нормативтік актілерді қолданады;

После
успешного
завершения
курса
обучающиеся будут
- различать основные положения действующих
международных актов, касающиеся статуса
личности по субъекту международного права, а
также соотношение международного права и
национального права, а также соотношение
международного права и национального права;
- знать понятие правового личного статуса
включающего в себя международные права и
обязанности, осуществляемые в сфере
международных и внутригосударственных
отношений;
- применять внутригосударственные нормативные
акты во взаимодействии международно-правового и
внутригосударственного регулирования статуса
личности в вопросах правосубъектности в
международном праве;
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After successful completion of the course,
students will
- to be able to distinguish between the main
provisions of existing international acts
concerning the status of an individual as a
subject of international law, as well as the ratio
of international law and national law, as well as
the ratio of international law and national law;
- to know the concept of legal personal status,
which includes international rights and
obligations carried out in the field of
international and domestic relations;
- to apply domestic normative acts in the
interaction of international law and domestic
regulation of the status of the individual in
matters of legal personality in international
law;
- to be able to analyze international and

- жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін реттейтін
халықаралық және мемлекетішілік құжаттарды
талдай біледі;
- күнделікті ӛмірде халықаралық құқықта құқық
бұзушылық мәселелері бойынша құқықтық
білімді жүзеге асырады.

- анализировать международные и
domestic documents regulating the legal status
внутригосударственные документы, регулирующие
of an individual;
правовой статус личности;
- to implement legal knowledge on issues of
- реализовывать правовые знания по вопросам
legal subjectivity in international law in
правосубьектности в междунарадном праве в
everyday life.
повседневной жизни.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының және шет елдердің
Административное право Республики Казахстан и
Administrative law of the Republic of
әкімшілік құқығы
зарубежных стран
Kazakhstan and foreign countries
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық құқықтағы құқық субьектілік Проблемы субъектности права в международном Problems of subjectivity of law in international
мәселелері.
Халықаралық құқықтағы жеке праве. Понятие правового статуса личности в law. The concept of the legal status of an
тұлғаның құқықтық мәртебесі туралы түсінік. международном праве. Виды правового статуса individual in international law. Types of legal
Тұлғаның құқықтық мәртебесінің түрлері және личности и международно-правовые принципы. status of the individual and international legal
халықаралық-құқықтық
принциптері. Историческая изменчивость круга субъектов principles. Historical variability of the range of
Халықаралық құқық субъектілері шеңберінің международного права на предмет статуса личности subjects of international law on the subject of
халықаралық құқық бойынша жеке тұлға по международному праву. Всеобщая декларация the status of an individual under international
мәртебесі мәніндегі тарихи ӛзгермелілігі. 1948 прав человека 1948 года.
law. Universal Declaration of Human Rights,
жылғы Адам құқықтарының жалпыға бірдей Гражданство и правовой статус физического лица в 1948.
декларациясы.
международном праве. Международные стандарты Citizenship and legal status of an individual in
Халықаралық
құқықтағы
жеке
тұлғаның по правам и свободам человека. Механизмы защиты international law. International standards on
азаматтығы және құқықтық мәртебесі. Адам прав человека в международном праве. Правовое human rights and freedoms. Mechanisms for
құқықтары
мен
бостандықтары
бойынша положение иностранных граждан и лиц без the protection of human rights in international
халықаралық
стандарттар.
Халықаралық гражданства на территории Республики Казахстан.
law. Legal status of foreign citizens and
құқықтағы адам құқықтарын қорғау тетіктері.
stateless persons in the territory of the Republic
Қазақстан Республикасының аумағындағы шетел
of Kazakhstan.
азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың
құқықтық жағдайы.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Адамдардың
жекелеген
санаттарының Международные стандарты защиты прав отдельных International standards for the protection of the
құқықтарын
қорғаудың
халықаралық категорий
лиц/
Международно-правовое rights of certain categories of persons/
стандарттары/
Азаматтық
институты регулирование института гражданства/ Механизмы International legal regulation of the institution
халықаралық-құқықтық
реттеу/
Адам контроля системы ООН по защите прав человека
of citizenship/ Monitoring mechanisms of the
құқықтары бойынша БҰҰ жүйесінің бақылау
UN system for the protection of human rights
мерзімі
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Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән кӛптілді топтарға арналған, оқыту екінші
Дисциплина предназначена для полиязычных групп, The discipline is intended for multilingual
тілде жүргізіледі.
ведется на втором языке обучения.
groups and is taught in the second language of
instruction.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Мукашева Г.К.
Укин С.К.
-

Шет елдердің конституциялық құқығы / Конституционное право зарубежных стран / Constitutional law of foreign countries
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Шет елдердің саяси және құқықтық Формирование
основополагающих To shape fundamental ideas about the place and
жүйесіндегі
институционалдық представлений
о
месте
и
роли role of institutional institutions in the political and
институттардың орны мен рӛлі туралы институциональных
институтов
в legal system of foreign countries and to acquire
негізгі түсініктерді қалыптастыру және политической
и
правовой
системе certain skills of a research approach to complex
күрделі
мемлекеттік
құқықтық зарубежных стран и получить определѐнные state and legal problems.
проблемаларға
ғылыми
зерттеу навыки научно-исследовательского подхода
кӛзқарасының белгілі бір дағдыларын алу.
к
сложным
государственно-правовым
проблемам.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут
students will be
- құқықтық ұғымдарды біледі;
- знать правовые понятия;
- to know legal concepts;
- шет елдердің мемлекеттік-құқықтық және знать
государственно-правовое
и - to know the state-legal and constitutional
конституциялық дамуын біледі;
конституционное развитие зарубежных development of foreign countries;
- шет елдердің құқықтық жүйесі мен стран;
- to know the peculiarities of the functioning of the
мемлекеттік механизмінің жұмыс істеу - знать особенности функционирования legal system and the state mechanism of foreign
ерекшеліктерін біледі;
правовой системы и государственного countries;
- шет елдердің конституциялық құрылымын механизма зарубежных стран;
- know the constitutional structure of foreign
біледі;
- знать конституционное устройство countries;
- құқықтық ұғымдар мен категорияларды зарубежных стран;
- to be able to freely operate with legal concepts
еркін қолдана біледі;
- свободно оперировать юридическими and categories;
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- шет елдердің нормативтік-құқықтық
актілерімен жұмыс істей біледі;
- зерттеу жұмысының дағдыларын меңгеру;
- шет елдердегі мемлекеттік құрылымды,
құқықтық
нормалар
мен
құқықтық
қатынастарды
талдау
дағдыларын
меңгереді.

понятиями и категориями;
- to be able to work with regulatory legal acts of
- работать с нормативно-правовыми актами foreign countries;
зарубежных стран;
- to possess the skills of research work;
- владеть навыками исследовательской - to possess the skills of analyzing the state
работы;
structure, legal norms and legal relations in foreign
владеть
навыками
анализа countries.
государственного устройства, юридических
норм и правовых отношений в зарубежных
странах.
Пререквезиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Салыстырмалы құқықтану /Халықаралық Сравнительное правоведение/ Источники Comparative law/ Sources of international law
құқықтын қайнар кӛздері
международного права
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Шет елдердің конституциялық құқығының Предмет,
источники
и
система Subject, sources and system of constitutional law
пәні, қайнар кӛздері және жүйесі. Шет конституционного права зарубежных стран. of foreign countries. Constitutions of foreign
елдердің конституциялары. Шет елдердегі Конституции зарубежных стран. Форма countries. The form of the state in foreign
мемлекет нысаны. Шет елдердегі саяси государства
в
зарубежных
странах. countries. Political parties and party systems in
партиялар мен партиялық жүйелер. Шет Политические партии и партийные системы foreign countries. Suffrage and electoral systems in
елдердегі сайлау құқығы және сайлау в зарубежных странах. Избирательное право foreign countries. Fundamentals of the legal status
жүйелері. Шет елдердегі адам мен и избирательные системы в зарубежных of a person and a citizen in foreign countries. The
азаматтың құқықтық мәртебесінің негіздері. странах. Основы правового статуса человека legal status of the head of state in foreign countries.
Шет елдердегі мемлекет басшысының и гражданина в зарубежных странах. Parliament in foreign countries. The legal status of
құқықтық
мәртебесі.
Шет
елдердегі Правовой статус главы государства в members of Parliament. Government in foreign
парламент.
Парламент
мүшелерінің зарубежных
странах.
Парламент
в countries. Constitutional foundations of the
құқықтық мәртебесі. Шет елдердегі үкімет. зарубежных странах. Правовое положение judiciary in foreign countries. Bodies of local
Шет
елдердегі
сот
билігінің депутатов Парламента. Правительство в government and self-government of foreign
конституциялық негіздері. Шет елдердің зарубежных странах. Конституционные countries. Constitutional system of the United
жергілікті басқару және ӛзін-ӛзі басқару основы судебной власти в зарубежных States. Fundamentals of UK Constitutional Law.
органдары. Америка Құрама Штаттарының странах. Органы местного управления и
конституциялық жүйесі. Ұлыбританияның самоуправления
зарубежных
стран.
конституциялық құқығының негіздері.
Конституционный строй США. Основы
конституционного права Великобритании.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups
арналған.
полиязычных групп на английском языке.
in English.
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Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Батырбекова Д.С.
Батырбекова Д.С.
Batyrbekova D.S.

Қазақстан Республикасының конституциялық органдары / Конституционные органы Республики Казахстан
/ Constitutional bodies of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Конституциялық
органдар
қызметінің Сформировать представление о вопросах Тo shape idea about the issues of the activities of
мәселелері туралы, ӛз қызметін жүзеге деятельности конституционных органов, об constitutional bodies, about the features of the
асыру кезінде органдар, жеке және заңды особенностях взаимоотношений между relationship between bodies, individuals and legal
тұлғалар
арасындағы
ӛзара
қарым- органами, физическими и юридическими entities in the implementation of their activities.
қатынастардың
ерекшеліктері
туралы лицами
при
осуществлении
своей
түсінік қалыптастыру.
деятельности.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут
students will be
Қазақстан
Республикасының - знать конституционное устройство - to know the constitutional structure of the
конституциялық құрылысын біледі;
Республики Казахстан;
Republic of Kazakhstan;
- Конституциялық органдардың құзыреті - знать компентенцию и особенности - to know the competence and features of the
мен жұмыс істеу ерекшеліктерін біледі;
функционирования
конституционных functioning of constitutional bodies.
- құқықтық ұғымдар мен категорияларды органов;
- be able to freely operate with legal concepts and
еркін қолдана біледі;
- свободно оперировать юридическими categories;
- мемлекеттік, оның ішінде құқық қорғау понятиями и категориями;
- to be able to navigate in the system, structure,
органдарының жүйесінде, құрылымында, - ориентироваться в системе, структуре, competence of state, including law enforcement
құзыретінде бағдарлана біледі;
компетенции государственных, в том числе agencies;
- кәсіби қызметте нормативтік құқықтық правоохранительных органов;
- be able to use normative legal acts in professional
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актілерді қолдана біледі;
- зерттеу жұмысының дағдыларын меңгеру;
Конституциялық
органдардың
құзыреттерінің
аражігін
ажырату
дағдыларын меңгереді;
- заңи маңызды жағдайларды бағалауда
құзыретті болады.

- использовать нормативные правовые акты activity;
в профессиональной деятельности;
- to possess the skills of research work;
- владеть навыками исследовательской - to possess the skills to develop the competences
работы;
of constitutional bodies;
владеть
навыками
разграничения - be competent in assessing legally significant
компетенций конституционных органов;
circumstances.
- быть компетентными в оценивании
юридически значимых обстоятельств.
Пререквезиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан
Республикасының Конституционное
право
Республики Constitutional law of the Republic of Kazakhstan,
конституциялық
құқығы,
Мемлекеттік Казахстан, Государственная служба и Public service and administration
қызмет және басқару
управление
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Қазақстан Республикасы конституциялық Основы
конституционного
строя Fundamentals of the constitutional system of the
құрылысының
негіздері.
Қазақстан Республики Казахстан. Конституционно- Republic of Kazakhstan. Constitutional and legal
Республикасы
Президентінің правовой статус Президента Республики status of the President of the Republic of
конституциялық-құқықтық
мәртебесі. Казахстан.
Конституционно-правовой Kazakhstan. Constitutional and legal status and
Қазақстан Республикасы Парламентінің статус и особенности функционирования features of the functioning of the Parliament of the
конституциялық-құқықтық мәртебесі және Паламента
Республики
Казахстан. Republic of Kazakhstan. Constitutional and legal
қызметінің
ерекшеліктері.
Қазақстан Конституционно-правовой
статус
и status and the functioning of the Government of the
Республикасы Үкіметінің конституциялық- особенности
функционирования Republic of Kazakhstan. Constitutional control in
құқықтық мәртебесі және қызметінің Правительства
Республики
Казахстан. the Republic of Kazakhstan. Constitutional and
ерекшеліктері.
Қазақстан Конституционный контроль в Республике legal status and features of the functioning of the
Республикасындағы
конституциялық Казахстан.
Конституционно-правовой Constitutional Council. Constitutional foundations
бақылау.
Конституциялық
Кеңестің статус и особенности функционирования of the judiciary in the Republic of Kazakhstan.
конституциялық-құқықтық мәртебесі және Конституционного
совета. Bodies of the Prosecutor's Office of the Republic
қызметінің
ерекшеліктері.
Қазақстан Конституционные основы судебной власти
of Kazakhstan. Constitutional and legal
Республикасындағы
Сот
билігінің в
Республике
Казахстан.
Органы foundations of local State administration and local
конституциялық
негіздері.
Қазақстан прокуратуры
Республики
Казахстан. self-government in the Republic of Kazakhstan.
Республикасының прокуратура органдары. Конституционно-правовые основы местного
Қазақстан Республикасындағы жергілікті Государственного управления и местного
мемлекеттік басқарудың және жергілікті самоуправления в Республике Казахстан.
ӛзін-ӛзі
басқарудың
конституциялыққұқықтық негіздері.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features
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Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups
арналған.
полиязычных групп на английском языке.
in English.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Батырбекова Д.С.
Батырбекова Д.С.
Batyrbekova D.S.

Балалардың құқықтарын қорғаудың халықаралық және ұлттық механизмдері / Международные и национальные механизмы
защиты прав детей / International and national mechanisms for the protection of children's rights
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Халықаралық,
ӛңірлік
және
ұлттық Сформировать
четкое
и
полное To create a clear and complete understanding of
деңгейлерде баланың құқықтарын қазіргі представление о современной защите прав the current protection of the rights of the child at
заманғы қорғау туралы нақты әрі толық ребенка на международном, региональном и the international, regional and national levels.
түсінік қалыптастыру.
национальном уровнях.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут
students will be
- бала құқықтарын қорғау саласындағы понимать
основные
положения - to understand the main provisions of international
халықаралық заңнаманың негізгі ережелерін международного
законодательства
в legislation in the field of protection of the rights of
декларацияларды,
пактілерді, области защиты прав ребенка - Декларации, the child-Declarations, covenants, protocols;
хаттамаларды түсінеді;
пакты, протоколы;
- to know the provisions of the current legislation
- баланың құқықтарын қорғауға бағытталған знать
положения
действующего at the regional level aimed at protecting the rights
аймақтық
деңгейдегі
қолданыстағы закондательства
регионального уровня, of the child;
заңнаманың ережелерін біледі;
направленные на защиту прав ребенка;
- to know the current legislation at the national
- баланың құқықтарын қорғауды реттейтін - знать действующее законодательство level regulating the protection of the rights of the
ұлттық деңгейдегі қолданыстағы заңнаманы национального
уровня,
регулирующих child;
біледі;
защиту прав ребенка;
- to possess a conceptual and categorical apparatus
- адам және азамат құқықтарын қорғау владеть
понятийно-категориальным in the field of protection of human and civil rights;
саласындағы
ұғымдық-категориялық аппаратом в сфере защиты прав человека и - have the skills to apply laws aimed at protecting
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аппаратты меңгереді;
- баланың құқықтарын күнделікті ӛмірде
қорғауға бағытталған заңдарды қолдану
дағдыларын меңгереді;
- барлық деңгейде баланың құқықтарын
қорғау механизмін біледі;
- баланың құқықтарын қорғау бойынша
профилактикалық
іс-шараларды
дұрыс
жүргізе біледі;
- бала құқықтарын қазіргі заманғы
халықаралық
қорғау
саласындағы
заңнаманы сауатты талдай және қолдана
біледі;
- алған білімдерін тәжірибеде сапалы жүзеге
асыру.

гражданина;
- владеть навыками приминения законов,
направленных на защиту прав ребенка в
повседневной жизни;
- знать механизм защиты прав ребенка на
всех уровнях;
- правильно проводить профилактичскую
деятельность по защите прав ребенка;
- грамотно анализировать и применять
законодательство в области современной
международной защиты прав ребенка;
- качественно реализовывать полученные
знания на практике.

the rights of the child in everyday life;
- to know the mechanism for protecting the rights
of the child at all levels;
- to be able to properly carry out preventive
activities to protect the rights of the child;
- to be able to correctly analyze and apply
legislation in the field of modern international
protection of the rights of the child;
- qualitatively implement the acquired knowledge
in practice.

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Конституционное
право
Республики Constitutional law of the Republic of Kazakhstan
Казахстан
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Адам құқықтарының пайда болу және даму История появления и развития прав History of the emergence and development of
тарихы. Бала құқықтары саласына жалпы человека. Общее введение в сферу прав human rights. General introduction to the rights of
кіріспе. Бала құқықтары. Халықаралық ребенка. Права ребенка. Международные the child. Rights of the child international
стандарттар. Адам құқықтары туралы стандарты. Международные документы о standards International human rights instruments.
халықаралық
құжаттар.
Құқық правах человека. Характеристика категорий Characteristics of categories of rights. Weeding of
категорияларының сипаттамасы. Балалар прав. Искоренение наихудших форм the worst forms of child labour. Special protection
еңбегінің ең нашар түрлерін жою. Арнайы детского труда. Меры специальной защиты. measures. The trafficking of children. The juvenile
қорғау
шаралары.
Балалар
саудасы. Торговля детьми. Ювенальная юстиция. justice system. Children of the victim and
Ювеналды юстиция. Балалар қылмыстың Дети жертвы и свидетели преступления. witnesses of the crime. International protection of
құрбандары
және
куәгерлері.
Бала Международная защита прав ребенка. the rights of the child. National system for the
құқықтарын халықаралық қорғау. Бала Национальная система защиты
прав protection of the rights of the child. Legal status of
құқықтарын қорғаудың ұлттық жүйесі. ребенка. Правовой статус ребенка в a child in adverse conditions and emergency
Қолайсыз
жағдайлар
мен
тӛтенше неблагоприятных условиях и чрезвычайных situations.
жағдайлардағы
баланың
құқықтық ситуациях.
мәртебесі.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Қазақстан Республикасының
конституциялық құқығы
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Адамдардың
жекелеген
санаттарының Международные стандарты защиты прав International standards for the protection of the
құқықтарын
қорғаудың
халықаралық отдельных категорий лиц, Механизмы rights of certain categories of persons, Monitoring
стандарттары, Адам құқықтары бойынша контроля системы ООН по защите прав mechanisms of the UN system for the protection of
БҰҰ жүйесінің бақылау мерзімі.
человека.
human rights.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Жумабаева А.М.
Данекенова А.Б.
-

Қазақстан Республикасының әділет органдарының жүйесі / Система органов юстиции Республики Казахстан / System of Jastice of of
the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Нормативтік материалдармен жұмыс
Сформировать практические навыки работы с Тo develop practical skills in working with
істеудің практикалық дағдыларын
нормативными
материалами,
овладение regulatory materials, mastering the concepts
қалыптастыру, әділет органдарында
понятиями, необходимыми для прохождения necessary for service in the justice bodies.
қызмет ӛткеру үшін қажетті ұғымдарды
службы в органах юстиции.
меңгеру.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
білімалушылар
Әділет
орнандары
қызметінің
нормативтік-құқықтық базасын білу;
- ҚР Әділет органдары құқық қорғау
қызметінің теориялық және практикалық
бағытын ажырата білу;
- әділет органдарының құрылымын,
ӛкілеттіктерін, құқықтық мәнін, олардың
ҚР Құқық қорғау органдары жүйесіндегі
орнын егжей-тегжейлі талдау;
- ҚР Әділет органдарының қызметін

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
знать
нормативно-правовую
базу
деятельности орнанов юстиции;
- различать теоретическую и практическую
направленность
правоохранительной
деятельности органов юстиции РК;
- детально
разбираться в структуре,
полномочиях, правовом значении органов
юстиции,
их
месте
в
системе
правоохранительных органов РК;
применять
нормативные
акты,
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After successful completion of the course,
students will be
- to know the legal framework for the activities of
the courts of justice;
- distinguish between the theoretical and practical
orientation of law enforcement activities of the
justice bodies of the Republic of Kazakhstan;
- to understand in detail the structure, powers, legal
significance of justice bodies, their place in the
system of law enforcement agencies of the
Republic of Kazakhstan;
- to apply regulatory acts regulating the activities

реттейтін нормативтік актілерді толық
кӛлемде қолдану;
- кәсіби қызметтегі оқиғалар мен ісәрекеттерге
құқықтық
баға
беру,
құқықтық мәдениеттің жоғары деңгейіне
ие болу;
- мемлекеттік билік органдарының әділет
саласына қатысты жүйесін, құрылымын,
ӛкілеттігін білу;
- ҚР Әділет органдарының қызметімен
байланысты кәсіби қызметте алған
білімдерін жүзеге асыру.

регламентирующие
деятельность
органов of the justice bodies of the Republic of Kazakhstan
юстиции РК в полном объеме;
in full;
- давать
правовую оценку событиям и - to give a legal assessment of events and actions in
действиям в профессиональной деятельности, professional activity, to have a high level of legal
обладать высоким уровнем
правовой culture;
культуры;
- to know the system, structure, and powers of
- знать систему, структуру,
полномочия public authorities related to justice;
органов государственной власти, относящиеся - to implement the acquired knowledge in
к юстиции;
professional activities related to the activities of
- реализовывать полученные знания в the justice authorities of the Republic of
профессиональной деятельности, сопряженные Kazakhstan.
с деятельностью органов юстиции РК.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
ҚР Конституциялық құқығы
Конституционное право РК
Constitutional law of the Republic of Kazakhstan
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Әділет органдарының негізгі міндеттері Основные задачи и система органов юстиции. The main tasks and system of justice bodies. The
мен жүйесі. Әділет органдарының негізгі Основные функции органов юстиции. Права и main functions of the judicial authorities. Rights
функциясы. Әділет органының және обязанности
органов
юстиции
и
их and obligations of justice bodies and their officials.
оның
лауазымдық
тұлғаларының должностных лиц. Функции органов юстиции Functions of the judicial authorities in the field of
құқықтары мен міндеттері. Заңды в сфере осуществления государственной state registration. Notaries in the system of activity
тұлғаларды
мемлекеттік
тіркеу регистрации. Нотариат в системе деятельности of justice bodies. Functions of the judicial
аумағындағы әділет органының қызметі. органов юстиции. Функции органов юстиции в authorities in the field of forensic expertise.
Нотариат әділет органының қызметінің сфере
судебно-экспертной
деятельности. Activities of the Committee for the Execution of
жүйесінде.
Сот-сараптама қызметi Деятельность комитета по исполнению Court decisions of the Ministry of Justice of the
жүзеге асыру кезiндегi Қазақстан судебных
постановлений
министерства Republic of Kazakhstan.
Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң Юстиции Республики Казахстан.
құзыры. Қазақстан Республикасы Әділет
министрлігінің сот қаулыларын орындау
комитетінің қызметі.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Мукашева Г.К.
Едигенова А.Б.
-
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Ұлттық қауіпсіздікті нығайту мәселелері / Проблемы укрепления национальной безопасности / Problems of strengthening national
security
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Білім алушыларда ұлттық қауіпсіздікті нығайту Формирование у обучающихся комплекса Formation of students ' complex of actual
заңдылықтары мен тетіктері туралы ӛзекті актуальных
представлений
о ideas about the laws and mechanisms of
түсініктер кешенін қалыптастыру.
закономерностях
и
механизмах strengthening national security.
укрепления национальной безопасности.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар
После успешного завершения курса After successful completion of the
- әлемдегі, елдегі және оның жекелеген обучающиеся будут
course, students will be
аймақтарындағы
саяси
және
әлеуметтік- знать
методики
анализа
и - know the methods of analyzing and
экономикалық жағдайдың дамуын талдау және прогнозирования развития политической и forecasting the development of the
болжау әдістерін, азаматтардың, қоғам мен социально-экономической обстановки в political and socio-economic situation in
мемлекеттің мүдделеріне қауіп-қатер динамикасын, мире, стране и отдельных ее регионах, the world, the country and its individual
басқарушылық
шешімдерді
әзірлеу
мен динамики угроз интересам граждан, regions, the dynamics of threats to the
қабылдаудың заманауи технологияларын білу;
общества и государства, современные interests of citizens, society and the state,
- жеке адамның, қоғамның және тұтастай технологии
выработки
и
принятия modern technologies for developing and
мемлекеттің қауіпсіздігін нығайтудың аса маңызды управленческих решений;
making managerial decisions;
қағидаты ретінде заңдылықты сақтау қажеттілігін - понимать и аргументированно отстаивать - understand and argue for the need to
түсіну және дәлелді түрде қорғау;
необходимость соблюдения законности, respect the rule of law as the most
- ұлттық қауіпсіздікті нығайту теориясы мәселелері как важнейшего принципа укрепления important principle of strengthening the
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бойынша заңды маңызды ақпаратты талдай, тексере
және бағалай білу;
- ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында
құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер
мен жағдайларды анықтау және ашу;
- ұлттық қауіпсіздікке тӛнетін қатерлерді анықтау,
бағалау,
оқшаулау
және
бейтараптандыру
дағдыларын меңгеру.

безопасности личности, общества и security of the individual, society and the
государства в целом;
state as a whole;
- анализировать, проверять и оценивать - be able to analyze, verify and evaluate
юридически значимую информацию по legally relevant information on the theory
вопросам теории укрепления национальной of strengthening national security;
безопасности;
- establish and disclose the reasons and
- устанавливать и раскрывать причины и conditions that contribute to the
условия, способствующие совершению commission of offenses in the field of
правонарушений в сфере обеспечения national security;
национальной безопасности;
- possess the skills to identify, assess,
- владеть навыками выявления, оценки, localize and neutralize threats to national
локализации и нейтрализации угроз security.
национальной безопасности.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы Конституционное право Республики
Constitutional law of the Republic of
Казахстан
Kazakhstan
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Ұлттық
қауіпсіздікті
қамтамасыз
етудің Концептуальные
основы
обеспечения Conceptual framework for ensuring
тұжырымдамалық
негіздері.
Қазақстан национальной безопасности. Основные national security. The main elements of
Республикасының ұлттық қауіпсіздігін нығайту элементы
системы
укрепления the system of strengthening the national
жүйесінің негізгі элементтері. Мемлекет пен қоғам национальной безопасности Республики security of the Republic of Kazakhstan.
қауіпсіздігінің идеологиялық негіздері. Ұлттық Казахстан.
Идеологические
основы Ideological foundations of the security of
қауіпсіздікті конституциялық-құқықтық қамтамасыз безопасности государства и общества. the state and society. Constitutional and
ету.
Қазақстан
Республикасының
ұлттық Конституционно-правовое
обеспечение legal support of national security. Legal
қауіпсіздікті нығайту саласындағы құқықтық национальной безопасности. Правовая policy of the Republic of Kazakhstan in
саясаты. Қазақстан Республикасының халықаралық политика Республики Казахстан в сфере the field of strengthening national security.
құқығы және Ұлттық қауіпсіздігі. Қазақстан укрепления национальной безопасности. International law and national security of
Республикасының
рухани-адамгершілік
және Международное право и национальная the Republic of Kazakhstan. Topical
мәдени қауіпсіздігін нығайтудың ӛзекті мәселелері. безопасность
Республики
Казахстан. issues of strengthening the spiritual, moral
Қазақстан
Республикасының
кӛші-қон және Актуальные вопросы укрепления духовно- and cultural security of the Republic of
демографиялық қауіпсіздігі: негізгі қатерлер мен нравственной и культурной безопасности Kazakhstan. Migration and demographic
қыр кӛрсетулер. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс- Республики Казахстан. Миграционная и security of the Republic of Kazakhstan:
қимыл және Қазақстан Республикасының ұлттық демографическая безопасность Республики main threats and challenges. Combating
қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Діни қауіпсіздік және Казахстан: основные угрозы и вызовы. corruption and ensuring national security
этносаралық қақтығыстардың алдын алу.
Противодействие коррупции и обеспечение of the Republic of Kazakhstan. Religious
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национальной безопасности Республики security and prevention of inter-ethnic
Казахстан. Религиозная безопасность и conflicts.
предупреждение
межэтнических
конфликтов.
Постреквизиттері / Постреквизиты/ Postrequisites
Қарулы қақтығыстар құқығы
Право вооруженных конфликтов
Law of armed conflict
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Шалгимбаев М.Х.
Аскаров Е.Х.
Тастанов А.М.

Халықаралық қауіпсіздік құқығы / Право международной безопасности / International security law
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Халықаралық қауіпсіздік құқығының жұмыс Сформировать научное представление о To form a scientific understanding of the
істеу
тетігі,
сондай-ақ
халықаралық механизме
функционирования
права mechanism of functioning of international
қатынастардың
даму
үрдістері
мен международной безопасности, а также security law, as well as trends and prospects
перспективалары туралы ғылыми түсінікті тенденциях и перспективах развития for the development of international
қалыптастыру.
международных отношений.
relations.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- халықаралық қауіпсіздік құқығының пайда
болуының, жұмыс істеуінің және дамуының
негізгі заңдылықтарын түсінеді;
- халықаралық құқықтың, мемлекетішілік
құқықтың және халықаралық қауіпсіздік
құқығының арақатынасы мен ӛзара іс-қимылын
анықтаудың негізгі ережелерін біледі;
- халықаралық қауіпсіздік құқық нормаларын
іске асыру дағдыларын меңгереді;
- қолданыстағы халықаралық-құқықтық
актілерді дұрыс түсіндіре білу және оны

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- понимать основные закономерности
возникновения, функционирования и
развития права международной
безопасности;
- знать основные правила определение
соотношения и взаимодействия
международного права,
внутригосударственного права и права
международной безопасности;
- владеть навыками реализации норм права
международной безопасности;
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After successful completion of the course,
students will be
- to understand the basic laws of the
emergence, functioning and development of
international security law;
- to know the basic rules determining the
relationship and interaction of international
law, domestic law and international security
law;
- to have the skills to implement the norms
of international security law;
- to be able to correctly interpret and apply in
practice existing international legal acts;

тәжірибеде қолдана біледі;
- правильно толковать и применять на
- құқыққолдану және құқыққорғау практикасын,
практике действующие международноғылыми ақпаратты, халықаралық қауіпсіздік
правовые акты;
құқығы бойынша отандық және шетелдік
- анализировать правоприменительную и
тәжірибемен талдайды.
правоохранительную практику, научную
информацию, отечественный и
зарубежный опыт по праву
международной безопасности.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites

- to analyze law enforcement and law
enforcement practices, scientific information,
domestic and foreign experience in
international security law.

Источники международного права
Халықаралық құқықтын қайнар кӛздері
Surces of international law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Formation of the concept of "national security".
"Ұлттық қауіпсіздік" тұжырымдамасын
Формирование понятия "национальная
Theoretical views on security. Theoretical
қалыптастыру Қауіпсіздікке теориялық
безопасность". Теоретические взгляды на
foundations of modern security concepts.
кӛзқарастар. Қазіргі заманғы қауіпсіздік
безопасность. Теоретические основы
Institutional and legal challenges International
тұжырымдамаларының теориялық негіздері.
современных концепций безопасности.
security at the present stage. European Security
Институционалдық және құқықтық мәселелер
Институциональные и правовые проблемы
System. National Security System Security of the
Қазіргі кезеңдегі халықаралық қауіпсіздік.
Международной безопасности на
Republic of Kazakhstan. Military security of the
Еуропалық қауіпсіздік жүйесі. Қазақстан
современном этапе. Европейская система
Republic of Kazakhstan. Problems National
Республикасының Ұлттық Қауіпсіздік жүйесі.
безопасности. Система национальной
Security of the Republic of Kazakhstan at the
ҚР әскери қауіпсіздігі. ҚР Ұлттық
Безопасности Республики Казахстан.
present stage. International regimes for the
Қауіпсіздігінің қазіргі кезеңдегі мәселелері.
Военная безопасность РК. Проблемы
control of weapons of mass destruction. Regional
Жаппай қырып жою қаруларды халықаралық
Национальной безопасности РК на
modes conventional arms control. The problem
режиммен бақылау. Кәдімгі қару-жарақты
современном этапе. Международные
of nuclear proliferation. The role of nuclear
weapons in ensuring security at the global and
аймақтық режиммен бақылау. Ядролық қаруды режимы контроля над оружием массового
regional levels. Space as a new sphere of
тарату мәселесі. Жаһандық және ӛңірлік
уничтожения. Региональные режимы
international security, problems of security in
деңгейлерде қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі
контроля над обычными вооружениями.
space.
ядролық қарудың рӛлі. Ғарыш халықаралық
Проблема распространения ядерного
қауіпсіздіктің жаңа саласы ретінде, ғарыштағы
оружия. Роль ядерного оружия в
қауіпсіздік мәселелері.
обеспечении безопасности на глобальном и
региональном уровнях. Космос как новая
сфера международной безопасности,
проблемы безопасности в космосе.
БҰҰ құқығы

Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Право ООН
The United Nations law
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Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programmemanager
Байтасова М.Ж.
Байтасова М.Ж.

-

Азаматтық институты халықаралық-құқықтық реттеу / Международно-правовое регулирование института гражданства
/ International legal regulation of the institution of citizenship
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Халықаралық-құқықтық және мемлекеттік
Сформировать основополагающие
To form fundamental ideas about the international
нормалардың жиынтығы ретінде
представления о международно-правовом
legal regulation of citizenship as a set of
азаматтықты халықаралық-құқықтық реттеу регулировании гражданства как
international legal and domestic norms and to
туралы негіз қалаушы түсініктерді
совокупности международно-правовых и
instill certain skills of a research approach to
қалыптастыру және азаматтық саласындағы внутригосударственных норм и привитие
interstate relations in the field of citizenship.
мемлекет аралық қатынастарға ғылымиопределѐнных навыков научнозерттеу тәсілінің белгілі бір дағдыларын
исследовательского подхода к
қалыптастыру.
межгосударственным отношениям в сфере
гражданства.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут
students will be
- азаматтықты реттеу түсінігі мен құқықтық - знать понятие и правовую основу
- know the concept and legal basis for regulating
регулирования
гражданства;
негізін біледі;
citizenship;
- знать место интститута гражданства в
- халықаралық және мемлекетішілік
- know the place of the institution of citizenship in
құқықтағы азаматтық институтының орнын международном и внутригосударственном
international and domestic law;
праве;
біледі;
- know the system of interstate relations in the field
- знать систему межгосударственных
- азаматтық саласындағы мемлекетаралық
of citizenship;
отношений
в
сфере
гражданства;
қатынастар жүйесін білу;
- know the grounds for acquiring and terminating
- знать основания приобретения и
- азаматтықты алу және тоқтату негіздерін
citizenship;
прекращения
гражданства;
біледі;
-be able to analyze and interpret international
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- азаматтық мәселелері жӛніндегі
халықаралық шарттар мен келісімдерді
заңды түрде сауатты талдай және түсіндіре
біледі;
- азаматтық институты саласындағы заң
терминологиясын білу және азаматтықты
халықаралық-құқықтық реттеу саласындағы
құқық қолдану практикасын талдайды
дағдыларын меңгереді.

- юридически грамотно анализировать и
толковать международные договора и
соглашения по вопросам гражданства;
- знать юридическую терминологию в сфере
института гражданства и владеть навыками
анализа правоприменительной практики в
сфере международно-правового
регулирования гражданства.

treaties and agreements on citizenship in a legally
competent manner;
- know the legal terminology in the field of the
institute of citizenship and have the skills to
analyze law enforcement practice in the field of
international legal regulation of citizenship.

Пререквезиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Халықаралық құқықтағы құқық субъектілік Вопросы
правосубъектности
в Issues of legal personality in international law and
мәселелері және тұлғаның халықаралық - международном праве и международно- personal status in international law, History of the
құқықтық
мәртебесі,
Халықаралық правовой
статус
личности,
История international relationship
қатынастар тарихы
международных отношений
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Азаматтық ұғымы және мазмұны. Қазіргі
Понятие и содержание гражданства.
The concept and content of citizenship. The legal
кезеңдегі азаматтықтың құқықтық негізі.
Правовая основа гражданства на
basis of citizenship at the present stage. The place
Азаматтық институтының халықаралық
современном этапе. Место института
of the institution of citizenship in international and
және мемлекетішілік (ұлттық) құқықтағы
гражданства в международном и
domestic (national) law. International legal
орны. Азаматтық мәселелерін халықаралық- внутригосударственном (национальном)
regulation of citizenship issues. Acquisition of
құқықтық реттеу. Азаматтық алу.
праве. Международно-правовое
citizenship. Termination of citizenship. Features of
Азаматтықты тоқтату. Қос азаматтықтың
регулирование вопросов гражданства.
dual citizenship. Features of statelessness.
ерекшеліктері. Азаматтығы жоқ
Приобретение гражданства. Прекращение
Questions of citizenship as a result of the
ерекшеліктері. Мемлекеттердің мұрагерлік
гражданства. Особенности двойного
succession of States.
нәтижесінде азаматтық мәселелері.
гражданства. Особенности безгражданства.
Вопросы гражданства в результате
правопреемства государств.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Адам құқықтары бойынша БҰҰ жүйесінің Механизмы контроля системы ООН по Monitoring mechanisms of the UN system for the
бақылау мерзімі
защите прав человека
protection of human rights
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән кӛптілді топтарға арналған, оқыту
Дисциплина предназначена для
The discipline is intended for multilingual groups
екінші тілде жүргізіледі.
полиязычных групп, ведется на втором
and is taught in the second language of instruction.
языке обучения.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
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Мукашева Г.К.

Укин С.К.

-

Көші-қон үдерісінің халықаралық-құқықтық және ұлттық-құқықтық аспектілері / Международно-правовые и национально правовые
аспекты миграционного процесса / International legal and national legal aspects of the migration process
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Халықаралық және Ұлттық аспектілерде кӛші- Сформировать систему правовых знаний о To form a system of legal knowledge about the
қонды әкімшілік-құқықтық реттеудің мәні мен сущности и значении административно- essence and significance of administrative and
маңызы туралы құқықтық білім жүйесін правового регулирования миграции в legal regulation of migration in international and
қалыптастыру, сондай-ақ кӛші-қон процестерін международном и национальном аспектах, national aspects, as well as to be guided by the
реттейтін қолданыстағы заңнамаға қалыптастыру.
также ориентироваться в действующем current legislation regulating migration processes.
законодательстве,
регулирующего
миграционные процессы.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар
- қолданыстағы халықаралық құжаттардың және
ұлттық заңнаманың кӛші-қон процесіне қатысты
негізгі ережелерін біледі;
- кӛші-қон процестерінің саласын анықтайтын
нормативтік құқықтық актілер мен теориялық
тәсілдердің мазмұнын біледі;
- кӛші-қон процестерін басқарудың мемлекеттік
жүйесінің құқықтық және ұйымдастырушылық
негіздерін біледі;
- кӛші-қон процестерін реттеу субъектілері болып
табылатын мемлекеттік органдардың жүйесінде,

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
различать
основные
положения
действующих международных актов и
национальное
законодательство,
касающиеся миграционного процесса;
- знать содержание нормативных правовых
актов
и
теоретических
подходов,
определяющих
сферу
миграционных
процессов;
- знать правовые и организационные основы
государственной
системы
управления
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After successful completion of the course,
students will
- to distinguish between the main provisions of
existing international instruments and national
legislation concerning the migration process;
- to know the content of regulatory legal acts and
theoretical approaches that determine the ratio of
migration processes;
- know the legal and organizational foundations of
the state system of migration processes;
- to navigate in the system, structure, competence
of state bodies, which are subjects of regulation of

құрылымында, құзыреттілігінде бейімделеді;
- Қазақстан Республикасындағы халықтың кӛшіқон үдерістерімен әкімшілік-құқықтық реттеу
саласындағы заңды мәселелерді талдау және
шешеді.

миграционными процессами;
migration processes;
-ориентироваться в системе, структуре, - to analyze and solve legal problems in the field
компетенции государственных органов, как of administrative and legal regulation of population
субъектов регулирования миграционных migration processes in the Republic of Kazakhstan.
процессов;
- анализировать и решать юридические
проблемы в сфере административноправового
регулирования
процессами
миграции
населения
в
Республике
Казахстан.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының кеден құқығы
Таможенное право Республики Казахстан
Customs law of the Republic of Kazakhstan
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Қазақстан
Республикасындағы
кӛші-қонды Понятие, предмет, система курса и The concept, subject, course system and principles
әкімшілік-құқықтық реттеудің түсінігі, пәні, принципы
административно-правового of administrative and legal regulation of migration
курстық жүйесі және принциптері. Қазақстан регулирования миграции в Республике in the Republic of Kazakhstan. State system of
Республикасындағы
кӛші-қон
процестерін Казахстан.
Государственная
система management of migration processes in the
басқарудың мемлекеттік жүйесі. Иммиграцияны управления миграционными процессами в Republic of Kazakhstan. Administrative and legal
әкімшілік-құқықтық
реттеу.
Оралмандардың Республике Казахстан. Административно- regulation of immigration. The legal position of
құқықтық
мәртебесі.
Қазақстан правовое
регулирование
иммиграции. oralmans. Administrative and legal regulation of
Республикасындағы ішкі кӛші-қонды әкімшілік- Правовое
положение
оралманов. internal migration in the Republic of Kazakhstan.
құқықтық
реттеу.
Қазақстан
Республикасы Административно-правовое регулирование Administrative and legal regulation of the order of
азаматтарының елден кету тәртібін әкімшілік- внутренней
миграции
в
Республике departure of citizens of the Republic of Kazakhstan
құқықтық реттеу.Қазақстан Республикасындағы Казахстан.
Административно-правовое for the borders of the country. Current status and
кӛші-қон
процестерін
әкімшілік-құқықтық регулирование порядка выезда граждан trends in the administrative and legal regulation of
реттеудің қазіргі жағдайы мен тенденциялары.
Республики Казахстан за пределы страны. migration processes in the Republic of Kazakhstan.
Современное состояние и тенденции
административно-правового регулирования
миграционных процессов в Республике
Казахстан.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән кӛптілді топтарға арналған, оқыту екінші тілде Дисциплина предназначена для
The discipline is intended for multilingual groups
жүргізіледі.
полиязычных групп, ведется на втором
and is taught in the second language of instruction.
языке обучения.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
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Аубакирова Н.А.

Аубакирова Н.А.

-

Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы / Гражданское процессуальное право Республики Казахстан / Civil
procedural law of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Процестік
құқық
ғылымының
негізгі Формирование системы знаний об основных Тo form a sustainable system of knowledge among
ережелері
бойынша,
азаматтар
мен положениях
науки
гражданского students about the basic provisions of the science
ұйымдардың субъективтік құқықтары мен процессуального
права,
о
механизме of civil procedure law, the mechanism for judicial
заңды мүдделерін сотта қорғау механизмі, судебной защиты субъективных прав и protection of subjective rights and legitimate
азаматтық процестік заңнама құрамы мен законных интересов граждан и организаций, interests of citizens and organizations, the
құрылымы және оны қолдану бойынша сот составе
и
структуре
гражданского composition and structure of civil procedure
тәжірибесі туралы тұрақты білім жүйесін процессуального
законодательства
и legislation and judicial practice for its application.
қалыптастыру.
судебной практике по его применению.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- азаматтық процестік құқығының ғылымитәжірибелік аппараты санаттарының
түсініктері мен категорияларымен еркін
қолдана білу;
- заңнамалық қайнар кӛздері мен сот
тәжірибесінің материалдарымен, соның
ішінде анықтамалық құралдары мен
ақпараттық-анықтамалық құқықтық

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- свободно оперировать понятиями и
категориями научно-практического аппарата
гражданского процессуального права;
- пользоваться законодательными
источниками и материалами судебной
практики, в том числе справочными
пособиями и информационно-справочными
правовыми системами;
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After successful completion of the course,
students will be
- freely operate on concepts and categories of
scientific and practical apparatus of civil procedure
law;
- use legislative sources and jurisprudence,
including reference manuals and reference legal
systems;
- apply legal acts, implement the norms of
substantive and procedural law in professional

жүйелерімен қолдана білу;
- кәсіби қызметте құқықтық актілерді
қолдана білу, материалдық және процестік
құқық нормаларын жүзеге асыра білу;
- азаматтық істер бойынша процестік
құжаттарды құрастыра білу орын алады.

- применять правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности;
- составлять процессуальные документы по
гражданским делам.

activities;
- drafting of procedural documents in civil cases.

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының азаматтық
Гражданское право Республики Казахстан
Civil law of the Republic of Kazakhstan (general
құқығы(жалпы бӛлім), Қазақстан
(общая часть), Гражданское право
part), Civil law of the Republic of Kazakhstan
Республикасының азаматтық құқығы (ерекше Республики Казахстан (особенная часть).
(special part).
бӛлім).
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
Азаматтық іс жүргізу пәні және оның
Предмет, метод и система отрасли ГПП.
Subject, method and system of the GPP industry.
қағидалары. ҚР азаматтық сот ісін жүргізу.
Гражданское судопроизводство. Гражданские Civil proceedings. Civil procedure. Principles,
Азаматтық процессуалдық құқық
процессуальные правоотношения. Принципы, parties, types and stages of the civil process.
қатынастары. Азаматтық процессуалдық
стороны, виды и стадии гражданского
Subordination and jurisdiction of civil cases.
құқық қатынастарының субъектілері.
процесса. Подведомственность и подсудность Judicial evidence and evidence. Lawsuit
Азаматтық істердің ведомстволығы және
гражданских дел. Судебное доказывание и
proceedings. Preparation of the case for trial.
соттылығы. Соттық дәлелдеу және
доказательства. Исковое производство.
Conciliation procedures. Civil proceedings before
дәлелдемелер. Талап және талап қою. Істі сот Подготовка дела к судебному
the court of first instance. Acts of the court of first
талқылауына дайындау. Азаматтық іс
разбирательству. Примирительные
instance. Simplified production. Consideration by
жүргізудегі татуластыру рәсімдері. Бірінші
процедуры. Разбирательство гражданских дел the courts of cases of special litigation and special
сатыдағы соттың азаматтық істі қарауы.
в суде первой инстанции. Акты суда первой
proceedings. Judicial review proceedings.
Бірінші сатыдағы соттың актілері.
инстанции. Упрощенное производство.
Оңайлатылған іс жүргізу. Ерекше талап қою
Рассмотрение судами дел особого искового и
ісін жүргізу. Ерекше іс жүргізу. Сот актілерін особого производства. Производство по
қайта қарау бойынша іс жүргізу. Шетелдік
пересмотру судебных актов.
тұлғалар қатысатын істер бойынша іс
жүргізу. Соттардың және басқа органдардың
актілерін орындаумен байланысты
атқарушылық іс жүргізу.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Халықаралық экономикалық құқық негіздері Основы международного экономического
Bases of international economic law and law of
және Еуразиялық экономикалық одақ
права и право Евразийского экономического
Eurasian Economic Union, International Treaties
құқығы, Халықаралық келісім-шарттар
союза, Право международных договоров
Law
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құқығы
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән кӛптілді топтарға арналған, оқыту екінші Дисциплина предназначена для полиязычных The discipline is intended for multilingual groups
тілде жүргізіледі.
групп, ведется на втором языке обучения.
and is taught in the second language of instruction.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Мендыбекова А.К.
Демежанова С.М.
Халықаралық процесс / Международный процесс / International process
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
Шетел субъектілерін қатыстыруымен істерді Формирование навыков и знаний о Тo form of skills and knowledge of trainees on the
қарау туралы дағдылар мен білімдерді разбирательстве дел с привлечением proceedings involving foreign subjects.
қалыптастыру.
иностранных субъектов.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- істердің ведомстволығы мен соттылығын
анықтай алады;
- сот актілерін талдай біледі;
- тиісті процестік құжаттарды құрастыра алу;
- анағұрлым немесе соғұрлым заңи
әрекеттерді жасаудың қажеттілігін негіздей
білу орын алады.

После успешного завершения курса
After successful completion of the course,
обучающиеся будут
students will be
- определять подведомственность и
- determine the jurisdiction and jurisdiction of
подсудность дел;
cases;
- анализировать судебные акты;
- analyse judicial acts;
- составлять необходимые процессуальные - prepare the necessary procedural documents;
документы;
- to justify the necessity of carrying out certain
- обосновывать необходимость
legal actions.
совершения тех или иных юридических
действий.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Шет елдердегі әкімшілік және әкімшілік-сот Административное и административноAdministrative and administrative-judicial
ісін жүргізу, Халықаралық коммерциялық
судебное производство в зарубежных
proceedings in foreign countries International
тӛрелік
странах, Международный коммерческий
commercial arbitration
арбитраж
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Шетел
субъектілерінің
қатысуымен Понятие и сущность процесса с
The concept and essence of the process with the
процестің түсінігі мен маңызы. Қазақстан привлечением иностранных субъектов.
involvement of foreign entities. Exclusive
Республикасы
соттарының
айырықша Исключительная компетенция судов
competence of the courts of the Republic of
құзыреттілігі.
Азаматтық
істердің Республики Казахстан. Подсудность
Kazakhstan. Jurisdiction of civil cases.
соттылығы. Шетел тұлғалардың процестік гражданских дел.
Procedural rights and obligations of foreign
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құқықтары
мен
міндеттері.
мемлекетінің иммунитеті.

Шетел Процессуальные права и обязанности
persons. Immunity of a foreign State.
инстранных лиц. Иммунитет иностранного
государства.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Халықаралық жауапкершілік Халықаралық
Международная
ответственность/ International responsibility/ International criminal
қылмыстық құқық және қылмыспен күрес
Международное уголовное право и law and international legal of States in combating
бойынша мемлекеттердің халықаралық
международно – правовое сотрудничество crime
ынтымақтастығы
государств по борьбе с преступностью
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән кӛптілді топтарға арналған, оқыту екінші Дисциплина
предназначена
для The discipline is intended for multilingual groups
тілде жүргізіледі.
полиязычных групп, ведется на втором and is taught in the second language of instruction.
языке обучения.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Макубаева Г.А.
Алдабергенова А.И.
-

Ақпараттық технологиялар саласындағы халықаралық гуманитарлық және көші-қон құқығы / Международное гуманитарное и
миграционное право в области информационных технологий / International humanitarian and migration law in the field of information
technology
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Жаңа
технологиялар
саласындағы Сформировать представления о понятии, To form an understanding of the concept, subject,
халықаралық гуманитарлық құқықтың түсінігі, предмете,
нормах
и
источниках norms and sources of international humanitarian
пәні, нормалары мен кӛздері туралы түсінік международного гуманитарного права в law in the field of new technologies and to study
қалыптастыру және ақпараттық технологиялар сфере новых технологий и изучение the principles of the division of powers between
саласындағы
мемлекеттік
органдар принципов
разграничения полномочий public authorities in the field of information
арасындағы ӛкілеттіктердің аражігін ажырату между органами публичной власти в technology.
принциптерін қалыптастыру.
области информационных технологий.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- ақпараттық технологиялар саласындағы
- знать особенности понятия и предмета
халықаралық гуманитарлық құқық ұғымы мен
международного гуманитарного права в
пәнінің ерекшеліктерін білу;
сфере информационных технологий, его
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After successful completion of the course,
students will be
- know the specifics of the concept and subject of
international humanitarian law in the field of
information technology, its norms, principles and

- ақпараттық технологиялар саласындағы кӛшіқон
процестерін
анықтайтын
негізгі
факторларды білу;
- ҚР-дағы миграциондық процестерін реттеуге
байланысты аса маңызды проблемаларды
біледі;
- ақпараттық технологиялар саласындағы
кӛші-қон
құқығының
принциптері
мен
кӛздерін білу;
- қазіргі қарулы қақтығыстарды анықтай
біледі;
- қарулы қақтығыстарға қатысушылардың
мәртебесін анықтай біледі
халықаралық
гуманитарлық
құқық
нормаларының мазмұны мен негізгі ережелері
туралы білімді меңгерді;
миграциондық
процестерті
талдау
дағдыларын меңгерді.

норм, принципов и источников;
sources;
- знать основные факторы,
- know the main factors that determine migration
обуславливающие миграционные
processes in the field of information technology;
процессы в области информационных
- to know the most important issues related to the
технологий;
regulation of migration processes in the Republic
- знать наиболее важные проблемы,
of Kazakhstan;
связанные с регулированием
- know the principles and sources of migration law
миграционных процессов в РК;
in the field of information technology;
- знать принципы и источники
- to be able to characterize contemporary armed
миграционного права в области
conflicts;
информационных технологий;
- be able to determine the status of participants in
- квалифицировать современные
armed conflicts
вооруженные конфликты;
- to have knowledge of the content and main
- определять статус участников
provisions of international humanitarian law;
вооруженных конфликтов;
- to have the skills to analyze migration processes.
- владеть знаниями о содержании и
основных положениях норм
международного гуманитарного права;
- владеть навыками анализа
миграционных процессов.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Информационно-коммуникационные
Information and communication technologies,
Мемлекет және құқық теориясы/
технологии, Теория государства и права/
Theory of State and law/ Diplomatic and consular
Дипломатялық және консулдық құқық
Дипломатическое и консульское право
law
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық гуманитарлық құқық түсінігі Понятие и содержание международного The concept and content of international
және мазмұны. Ақпараттық технологиялар гуманитарного права. Цель и задачи humanitarian law. The purpose and objectives of
саласындағы
қарулы
қақтығысты международно-правового регулирования the international legal regulation of armed conflict
халықаралық-құқықтық реттеудің мақсаты мен вооруженного конфликта в области in the field of information technology. Stages of
міндеттері. Ӛзге әскери режимді жүргізуді информационных технологий. Стадии legal regulation of the conduct of a different
құқықтық реттеу кезеңдері. Қарулы қақтығыс правового регулирования ведения иного military regime. Protection of the rights of persons
кезінде адамдардың құқықтарын қорғау. Соғыс военного режима. Защита прав лиц при in armed conflict. The end of hostilities and the
қимылдарының аяқталуы және халықаралық вооруженном
конфликте.
Окончание regulation in international law of conditions close
құқықтағы соғысқа жақын жағдайларды военных действий и регулирование в to combat. The purpose and objectives of the
реттеу.
Ақпараттық
технологиялар международном
праве
условий, international legal regulation of armed conflict in
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саласындағы
халықаралық
кӛші-қон приближенных к боевым.
Понятие и the field of information technology.
құқығының түсінігі және жалпы сипаттамасы. общая характеристика международного
миграционного
права
в
области
информационных технологий.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Дипломатиялық және консулдық құқық, Дипломатическое и консульское право,
Diplomatic and consular law, Law of armed
Қарулы қақтығыстар құқығы
Право вооруженных конфликтов
conflict
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Байтасова М.Ж.
Аубакирова Н.А.
-

Сауда - экономикалық қатынастар саласындағы халықаралық жеке құқық субъектілері / Субъекты международного частного права в
области торгово- экономических отношений / Subjects of private international law in the field of trade and economic relations
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Сауда
экономикалық
қатынастар Сформировать
общее
системное
To form a general system view of the subjects of
саласындағы халықаралық жеке құқық представление
о
субъектах
private international law in the field of trade and
субъектілері туралы жалпы жүйелік түсінік международного частного права в области
economic relations.
қалыптастыру.
торгово - экономических отношений .
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут
students will be
- ҚР заңнамасын және сауда-экономикалық понимать
законодательство
РК
и - understand the legislation of the Republic of
қатынастар саласындағы халықаралық жеке международные акты, регулирующие статус Kazakhstan and international acts regulating the
құқық субъектілерінің мәртебесін реттейтін субъектов международного частного права в status of subjects of international private law in the
халықаралық актілерді түсіну;
области торгово - экономических отношений ;
field of trade and economic relations;
сауда-экономикалық
қатынастар - знать актуальные ключевые проблемы в - to know the current key problems in the field of
саласындағы халықаралық жеке құқық области современного регулирования статуса modern regulation of the status of subjects of
субъектілерінің мәртебесін қазіргі заманғы субъектов международного частного права в international private law in the field of trade and
реттеу
саласындағы
ӛзекті
түйінді области торгово - экономических отношений ;
economic relations;
проблемаларды білу;
- оценивать различные теоретические - to be able to evaluate various theoretical
шетелдік
элементпен
күрделенген подходы применительно к правовому approaches in relation to the legal regulation of the
субъектілердің жағдайын және олардың регулированию положения субъектов и их situation of subjects and their legal relations
құқықтық қатынастарын құқықтық реттеуге правоотношений, осложнѐнных иностранным complicated by a foreign element;
қатысты әртүрлі теориялық тәсілдерді элементом;
- use the acquired legal knowledge to solve
бағалауды меңгереді;
- использовать полученные правовые знания practical problems in the professional activity of an
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- - алынған құқықтық білімді саудаэкономикалық қатынастар саласындағы
заманауи ақпараттық технологияларды
қолдана отырып, халықаралық заңгердің
кәсіби
қызметіндегі
практикалық
мәселелерді шешу үшін пайдалану;
- халықаралық жеке құқықта қалыптасқан
құқықтық жағдайды субъектілік құрам
тұрғысынан талдау және бағалау;
- әртүрлі субъектілер бӛлігінде халықаралық
жеке құқықтың ұғымдық аппаратын
меңгереді;
сауда-экономикалық
қатынастар
саласындағы құқық шығармашылығы және
құқық қолдану қызметі барысында алынған
құқықтық білімді қолдану әдістемелерін
меңгеру;
- алған білімдерін тәжірибеде сапалы түрде
жүзеге асырады.

для решения практических проблем в international lawyer with the use of modern
профессиональной деятельности юриста- information technologies in the field of trade and
международника
с
применением economic relations;
современных информационных технологий в - analyze and evaluate the legal situation in private
области торгово - экономических отношений ;
international law from the perspective of the
- анализировать и оценивать правовую subject composition;
ситуацию, сложившуюся в международном - possess the conceptual apparatus of private
частном праве с позиций субъектного international law in terms of various subjects;
состава;
- master the methods of applying the acquired legal
владеть
понятийным
аппаратом knowledge in the course of law-making and law
международного частного права в части enforcement activities in the field of trade and
различных субъектов;
economic relations;
владеть
методиками
применения - qualitatively implement the acquired knowledge
полученных правовых знаний в ходе in practice.
правотворческой и правоприменительной
деятельности
в
области
торговоэкономических отношений ;
- качественно реализовывать полученные
знания на практике.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Экономика және кәсіпкерлік негіздері, Основы экономики и предпринимательства, Basics of economics and business, Theory of State
Мемлекет және құқық теориясы, Қазақстан Теория государства и права, Гражданское and law, Civil Law of the Republic of Kazakhstan
Республикасының Азаматтық құқығы
право Республики Казахстан
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық жеке құқық субъектілері: Субъекты международного частного права: Subjects of private international law: general
жалпы сипаттама. Мемлекеттер сауда- общая характеристика. Государства как characteristics. States as subjects of private
экономикалық саладағы халықаралық жеке субъекты международного частного права в international law in the field of trade and economic
құқық
субъектілері
ретінде
қарым- области торгово - экономических
relations. Legal entities as subjects of private
қатынастар.
Заңды
тұлғалар
сауда- отношений.
Юридические
лица
как international law in the field of trade and economic
экономикалық қатынастар саласындағы субъекты международного частного права в relations. Transnational corporations as subjects of
халықаралық жеке құқық субъектілері области
торгово- private international law. States as subjects of
ретінде.
Трансұлттық
корпорациялар экономических отношений.
private international law in the field of trade and
халықаралық жеке құқық субъектілері Транснациональные
корпорации
как economic relations. Individuals as subjects of
ретінде.
Заңды
тұлғалар
сауда- субъекты международного частного права. private international law in the field of trade and
экономикалық қатынастар саласындағы Физические
лица
как
субъекты economic relations.
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халықаралық жеке құқық субъектілері международного частного права в области
ретінде. Жеке тұлғалар сауда-экономикалық торгово - экономических отношений.
қатынастар саласындағы халықаралық жеке
құқық субъектілері ретінде.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Халықаралық келісім-шарттар құқығы
Право международных договоров
Law of international treaties
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Жумабаева А.М.
Едигенова А.Б.
-

Әкімшілік сот ісін жүргізудегі аумақтын мәселелері / Вопросы территории в административном судопроизводстве / Territorial issues in
administrative proceedings
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Әкімшілік сот ісін жүргізудегі аумақтар Сформировать современные представления о
To form modern ideas about the territories in
туралы
қазіргі
заманғы
идеяларды территориях
в
административном
administrative proceedings, legal regulation of the
қалыптастыру, қазіргі әлемдегі аумақты судопроизводстве,
нормативно-правовом
territory in the modern world, the relationship of
нормативтік-құқықтық
реттеу,
қазіргі регулировании территории в современном
national and international law in modern
жағдайдағы ұлттық және халықаралық мире,
взаимосвязь
национального
и
conditions.
құқықтың ӛзара байланысы.
международного права в современных
условиях.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут
students will be
- Қазақстан Республикасының заңнамасын,
- понимать законодательство Республики
- understand the legislation of the Republic of
оның ішінде Қазақстан Республикасының
Казахстан, в том числе Конституцию
Kazakhstan, including the Constitution of the
Конституциясын, конституциялық
Республики Казахстан, конституционные
Republic of Kazakhstan, constitutional laws, as
заңдарды, сондай-ақ әкімшілік сот ісін
законы, а также общепризнанные принципы,
well as generally recognized principles, norms in
жүргізудегі аумақтық мәселелерді реттейтін нормы в административном судопроизводстве, administrative proceedings governing territorial
жалпыға бірдей танылған қағидаттарды,
регулирующие территориальные вопросы;
issues;
нормаларды түсіну;
- четко представлять, что такое территория
- clearly understand what the territory of the state
- мемлекеттің аумағы деген не, ол қалай
государства, каким образом она может
is, how it can change;
ӛзгере алатынын нақты кӛрсете алады;
изменяться;
- know the types of territories in administrative
- әкімшілік сот ісін жүргізудегі аумақтардың - знать виды территорий в административном
proceedings;
түрлерін білу;
судопроизводстве;
- to know the procedure for establishing and
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- мемлекеттік шекараны белгілеу тәртібі мен
режимін біледі;
- аумақтық режимге жататын құқықтық
санаттарды меңгереді;
- ҚР аумағын шекара маңы мемлекеттерімен
шектеу туралы әкімшілік сот ісін жүргізуде
жұмыс істеу дағдыларын меңгеру;
- олқылықтар, нормалардағы қайшылықтар,
ӛзара күрделі іс-қимылдар болған жағдайда
құқық нормаларын қолдана біледі, құқық
қолдану практикасының күрделі
міндеттерін шеше біледі;
- құқықтық актілерді олардың ӛзара ісқимылында білікті түсіндіре біледі;
- қазіргі әлемде аумақты әкімшілікқұқықтық реттеудің материалдық және іс
жүргізу құқығының нормаларын іске асыру.

- знать порядок установления и режим
operating the state border;
государственной границы;
- to possess legal categories related to the regime
- владеть правовыми категориями,
of territories;
относящимися к режиму территорий;
- to possess the skills of working in administrative
- владеть навыками работы в административном proceedings on the delimitation of the territory of
судопроизводстве о разграничении территории the Republic of Kazakhstan with border states;
РК с приграничными государствами;
- to be able to apply the rules of law in situations of
- уметь применять нормы права в ситуациях
gaps, conflicts of norms, complex interactions,
наличия пробелов, коллизий норм, сложных
solve complex problems of law enforcement
взаимодействий, решать сложные задачи
practice;
правоприменительной практики;
- qualified to interpret legal acts, and their
- квалифицированно толковать правовые акты в interaction;
их взаимодействии;
- to implement the norms of substantive and
- реализовывать нормы материального и
procedural law of administrative and legal
процессуального права административноregulation of the territory in the modern world.
правового регулирования территории в
современном мире.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Шет елдердегі әкімшілік және әкімшілік-сот Административное
Administrative
and
administrative-judicial
и
административноісін жүргізу, Мемлекет және құқық судебное производство
в
зарубежных
proceedings in foreign countries, Theory of State
теориясы, ҚР Конституциялық құқығы,
странах, Теория государства и права,
and law, Constitutional Law of the Republic of
Конституционное
право
Республики
Kazakhstan
Казахстан
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық және ұлттық құқықтағы аумақ Понятие территории
в административном The concept of territory in international and
ұғымы; Қазіргі мемлекеттің аумақтық судопроизводстве; Территориальное устройство national law; The territorial structure of a modern
құрылымы
(унитарлық,
федеративтік современного
государства
(унитарные, state (unitary, federal and regionalist states); Types
мемлекеттер); Халықаралық құқықтағы федеративные государства); Виды территории в of territory in international law; State Territory and
аумақ түрлері; Мемлекеттік аумақ және административном
судопроизводстве; state borders; Territories with a mixed regime in
мемлекеттік
шекаралар;
Халықаралық Государственная территория и государственные international law (exclusive economic zone and
құқықтағы аралас режимдегі аумақтар границы; Территории со смешанным режимом в continental shelf).
(айрықша экономикалық аймақ және международном
праве
(исключительная
континенттік қайраң).
экономическая зона и континентальной шельф).
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Халықаралық келісім-шарттар құқығы,
Право международных договоров,
International treaty law, International responsibility
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Халықаралық жауапкершілік
Жумабаева А.М.

Международная ответственность
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Жумабаева А.М.

-

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының әкімшілік қызметі / Административная деятельность органов внутренних дел
Республики Казахстан / Administrative activities of the internal affairs bodies of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Қоғамдық тәртіпті қорғаудағы ішкі істер Сформировать систему правовых знаний о To shape a system of legal knowledge about the
органдарының әкімшілік қызметінің мәні мен сущности и значении административной essence and significance of the administrative
маңызы туралы құқықтық білім жүйесін деятельности органов внутренних дел в activities of internal affairs bodies in the protection
қалыптастыру, сонымен қатар ішкі істер охране общественного порядка, а также of public order, as well as to correctly navigate the
органдарының әкімшілік қызметін реттейтін ориентироваться
в
действующем current
legislation,
which
regulates
the
қолданыстағы заңнаманы қалыптастыру.
законодательстве,
которое
регулирует administrative activities of internal affairs bodies.
административную деятельность органов
внутренних дел.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар
- құқықтық ұғымдарды білу: азаматтар мен заңды
тұлғалардың құқықтарын қорғау нысандары мен
тетіктерін біледі;
- ішкі істер органдарының Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдары
жүйесіндегі рӛлі мен орнын біледі;
- ішкі істер органдарының әкімшілік қызметінің
ерекшеліктерін, оның заңдылық пен құқықтық
тәртіпті нығайтудағы рӛлі мен орнын біледі;
- ішкі істер органдары қызметінің құқықтық және
ұйымдастырушылық негіздерін біледі;

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать правовые понятия: формы и
механизмы защиты прав граждан и
юридических лиц;
- знать роль и место органов внутренних дел
в системе государственных органов
Республики Казахстан;
- знать особенности административной
деятельности органов внутренних дел, его
роль и место в укреплении законности и
правопорядка;
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After successful completion of the course,
students will
- to know: legal concepts; forms and mechanisms
of protection of the rights of citizens and legal
entities;
- the role and place of the internal affairs bodies in
the system of state bodies of the Republic of
Kazakhstan;
- features of the administrative activity of the
internal affairs bodies, their role and place in
strengthening the rule of law and law and order;
- legal and organizational foundations of the

- жеке адамның қауіпсіздігін, қоғамдық тәртіпті
және қоғамдық қауіпсіздікті қорғауды жүзеге
асыруға, құқыққа қарсы іс-әрекеттердің, оның
ішінде дене күшін, арнайы құралдар мен атыс
қаруын қолдана және пайдалана отырып, жолын
кесуге міндетті;
- ӛзінің кәсіби қызметін ӛзге құқық қорғау
органдарының қызметкерлерімен, басқа
мемлекеттік органдардың ӛкілдерімен ӛзара ісқимылда жүзеге асыруға міндетті.

- знать правовые и организационные основы activities of internal affairs bodies;
деятельности органов внутренних дел;
- to protect the safety of the person, public order
- осуществлять защиту безопасности
and public safety, to suppress illegal actions,
личности, общественного порядка и
including the use of physical force, special means
общественной безопасности, пресекать
and firearms;
противоправные действия, в том числе с
- carry out their professional activities in
применением и использованием физической cooperation with employees of other law
силы, специальных средств и
enforcement agencies, representatives of other state
огнестрельного оружия;
bodies, local authorities, public associations, with
- осуществлять свою профессиональную
labor collectives, citizens, with the media.
деятельность во взаимодействии с
сотрудниками иных правоохранительных
органов, представителями других
государственных органов.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Мемлекеттік қызмет және басқару
Государственная служба и управление
Public service and administration
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
ҚР ішкі істер органдарының әкімшілік Понятие, предмет, система курса и Concept, subject, system of the course and
қызметінің түсінігі, пәні, курсының жүйесі және принципы административной деятельности principles of administrative activities of the
принциптері. Қазақстан Республикасы ішкі істер органов внутренних дел Республики internal affairs bodies of the Republic of
органдарының әкімшілік қызметінің нысандары Казахстан.
Формы
и
методы Kazakhstan. Forms and methods of administrative
мен әдістері. Қазақстан Республикасы ішкі істер административной деятельности органов activities of the internal affairs bodies of the
органдарының әкімшілік қызметі саласындағы внутренних дел Республики Казахстан. Republic of Kazakhstan. State regulation in the
мемлекеттік реттеу. Әкімшілік полицияның жүйесі Государственное регулирование в сфере field of administrative activities of the internal
мен ұйымдастырылуы.
административной деятельности органов affairs bodies of the Republic of Kazakhstan.
внутренних дел Республики Казахстан. System and organization of the administrative
Система и организация деятельности police.
административной полиции.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Аубакирова Н.А.
Аубакирова Н.А.
-
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4

4 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для студентов 4 курса / Elective
courses for 4 th year students

Дипломатялық және консулдық құқық / Дипломатическое и консульское право / Diplomatic and consular law
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Дипломатиялық
және
консулдық
құқық Сформировать представление о системе знаний To form an idea of the system of knowledge on
бойынша білім жүйесі туралы түсінік по дипломатическому и консульскому праву и diplomatic and consular law and to instill certain
қалыптастыру және дипломатиялық және привитие определѐнных навыков научно- skills of a research approach to interstate relations
консулдық құқық саласындағы мемлекетаралық исследовательского
подхода
к in the field of diplomatic and consular law.
қатынастарға ғылыми-зерттеу тәсілінің белгілі межгосударственным отношениям в области
бір дағдыларын қалыптастыру.
дипломатического и консульского права.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
ұлттық
және
халықаралық
құқыққа проводить
сравнительный
анализ - conduct a comparative analysis of national and
салыстырмалы талдау жүргізеді;
национального и международного права;
international law;
- дипломатиялық ӛкілдіктердің, консулдық использовать терминологию в
сфере - use terminology in the field of activity of
мекемелердің және басқа да сыртқы қатынастар деятельности
дипломатических diplomatic missions, consular offices and other
органдарының
қызметі
саласындағы представительств, консульских учреждений и bodies of foreign relations;
терминологияны пайдаланады;
других органов внешних сношений;
- apply the methods and principles of the activities
- сыртқы қатынастар органдары қызметінің - применять методы и принципы деятельности of foreign relations bodies, the main international
әдістері мен қағидаттарын, дипломатиялық және органов
внешних сношений, основные legal documents in the field of diplomatic and
консулдық
құқық
саласындағы
негізгі международно-правовые документы
в сфере consular law;
халықаралық-құқықтық құжаттарды қолданады; дипломатического и консульского права;
- possess the conceptual apparatus of normative
- дипломатиялық ӛкілдіктер мен консулдық - владеть понятийным аппаратом нормативных acts regulating the basis of the activities of
мекемелер қызметінің негіздерін реттейтін актов,
регулирующих основы деятельности diplomatic missions and consular institutions;
нормативтік актілердің ұғымдық аппаратын дипломатических
представительств
и - possess the skills of legal registration of
меңгереді;
консульских учреждений;
documents in the field of diplomatic and consular
- дипломатиялық және консулдық құқық - владеть навыками юридического оформления law;
саласындағы құжаттарды заңды ресімдеу документов в области дипломатического и - possess the skills of legal registration of
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дағдыларын меңгереді;
- сыртқы қатынастар органдарын қалыптастыру
және олардың қызметі, олардың құқықтық
мәртебесі мен функциялары мәселелерінде
жұмыс істейді;
- дипломатиялық және консулдық құқық
саласындағы негізгі факторларды, негізгі
халықаралық-құқықтық құжаттарды, аймақтық
келісімдерді және мемлекетішілік заңнамалық
актілерді біледі.

консульского права;
- оперировать в вопросах формирования и
деятельности органов внешних сношений, их
правового статуса и функций;
- знать основные факторы, основополагающих
международно-правовых
документов,
региональных
соглашений
и
внутригосударственных законодательных актов
в сфере дипломатического
и консульского
права.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Международное публичное право,
Межународное гуманитарное и миграционное
право в области информационных технологий

documents in the field of diplomatic and consular
law;
- operate in the formation and activities of foreign
relations bodies, their legal status and functions;
- know the main factors, the fundamental
international
legal
documents,
regional
agreements and domestic legislation in the field of
diplomatic and consular law.

Халықаралық бұқаралық құқық,
International public law, International
Ақпараттық технологиялар саласындағы
humanitarian and migration law in the field of
халықаралық гуманитарлық және кӛші-қон
information technology
құқығы
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Дипломатиялық құқық түсінігі және кӛздері. Понятие и источники дипломатического права. The concept and sources of diplomatic law. State
Сыртқы қатынастардың мемлекеттік органдары. Государственные органы внешних сношений.
bodies of external relations. Composition and
Дипломатиялық
ӛкілдіктің
құрамы
мен Состав и функции дипломатического
functions of the diplomatic mission. Diplomatic
функциялары.
Дипломатиялық
корпус. представительства. Дипломатический корпус.
corps. Immunities and privileges of the diplomatic
Дипломатиялық
ӛкілдіктің
және
оның Иммунитеты и привилегии дипломатического
mission and its personnel. Legal regime of
персоналының
иммунитеттері
мен представительства и его персонала. Правовой
representations and their personnel at international
артықшылықтары.
Халықаралық
ұйымдар режим представительств и его персонала при
organizations. The concept and sources of
жанындағы ӛкілдіктер мен оның персоналының международных организациях. Понятие и
consular law. Consular functions. Consular
құқықтық режимі. Консулдық құқық ұғымы источники консульского права. Консульские
privileges and immunities. Honorary Consuls.
және оның кӛздері . Консулдық функциялар. функции. Консульские привилегии и
Features of ceremonial and protocol events carried
Консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер. иммунитеты. Почѐтные консулы. Особенности
out in the process of official contacts with law
Құрметті консулдар. Шет мемлекеттердің құқық церемониальных и протокольных мероприятий, enforcement agencies of foreign states.
қорғау органдарымен ресми байланыстар осуществляемых в процессе официальных
процесінде жүзеге асырылатын салтанатты және контактов с правоохранительными органами
хаттамалық іс-шаралардың ерекшеліктері.
зарубежных государств.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Қақтығыстарды реттеудің халықаралық Международно-правовые
способы International legal means of conflict resolution
құқықтық тәсілдері
урегулирования конфликтов
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
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Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға
Дисциплина предназначена для полиязычных The discipline is designed for multilingual groups
арналған
групп на английском языке
in English
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programmemanager
Аубакирова Н.А.
Ахметкали Г.В.
Baitasovа M. J.

БҰҰ құқығы / Право ООН / The United Nations law
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
БҰҰ қызметін құқықтық реттеудің мәні мен Сформировать систему правовых знаний о To form a system of legal knowledge about the
маңызы туралы құқықтық білім жүйесін сущности
и
значении
правового essence and significance of legal regulation of the
қалыптастыру.
регулирования деятельности ООН.
UN.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білімалушылар
- қолданыстағы халықаралық актілер мен ұлттық
заңнаманың
негізгі
ережелерін,
сондай-ақ
халықаралық құқық пен ұлттық құқықтың
арақатынасын ажыратады;
- құзыретіне жататын мәселелерді шешу бойынша
БҰҰ Бас органдарының тиімділік дәрежесін
бағалай біледі;
- БҰҰ Халықаралық құқық комиссиясының
халықаралық құқықты одан әрі прогрессивті
дамыту жӛніндегі жұмысын болжай біледі;
- құқықтық процестерді реттеудің жиынтығы
болып табылатын БҰҰ органдарының жүйесін,
құрылымын, құзыреттерінде бағдарлай біледі
- БҰҰ веб-сайттары, БҰҰ кітапханасы, БҰҰ
университеті, БҰҰ мамандандырылған мекемелері,
ӛңірлік үкіметаралық ұйымдар жүйесімен жұмыс
істеу дағдыларын меңгереді;
- халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікті
қолдаудың
маңызды
аспектісі
бойынша
қабылданған халықаралық-құқықтық актілермен

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
различать
основные
положения
действующих международных актов и
национальное законодательство, а также
соотношение международного права и
национального права,
- оценивать степень эффективности главных
органов ООН по разрешению проблем,
подпадающих под их компетенцию;
прогнозировать работу Комиссии
международного
права
ООН
по
дальнейшему прогрессивному развитию
международного права;
- ориентироваться в системе, структуре,
компетенции органов ООН, которые
являются
агрегратом
регулирования
правовых процессов;
- владеть навыками работы с системой вебсайтов
ООН,
Библиотеки
ООН;
Университета ООН; специализированных
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After successful completion of the course,
students will
- to distinguish between the main provisions of
existing international acts and national legislation,
as well as the relationship between international
law and national law,
- be able to assess the degree of effectiveness of the
main UN bodies in resolving problems falling
within their competence;
- to be able to predict the work of the UN
International Law Commission on the further
progressive development of international law;
- to be able to navigate in the system, structure,
competence of the UN bodies, which are an
aggregate of regulation of legal processes;
- to possess skills of working with the UN website
system, UN Library; UN University; specialized
agencies of the United Nations, regional
intergovernmental organizations;
- to possess the skills of working with
international legal acts adopted on important

жұмыс істеу дағдыларын меңгереді.

учреждений
ООН,
региональных aspects of maintaining international peace and
межправительственных организаций;
security.
владеть
навыками
работы
с
международно-правовыми
актами,
принятыми
по
важным
аспектам
поддержания международного мира и
безопасности.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Халықаралық бұқаралық құқық, Халықаралық
Международное публичное право, Право
International public law, International security law
қауіпсіздік құқығы
международной безопасности
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
БҰҰ-ның
халықаралық
құқықтағы
негізгі Основные принципы, задачи и роль ООН в Basic principles, tasks and role of the UN in
қағидаттары, міндеттері және рӛлі. БҰҰ международном
праве.
ООН
как international law. The UN as a representative
халықаралық дамудың ӛзекті мәселелері бойынша представительный форум для дискуссий forum for discussions of states on topical issues of
мемлекеттердің пікірталастарына арналған ӛкілді государств по актуальной проблематике international development.
форум
ретінде.Қоғам
ӛмірінің
әртүрлі международного развития.
International conventions and treaties that govern
салаларындағы істерді реттейтін халықаралық Международные конвенции и договоры, the state of affairs in various areas of society. Legal
конвенциялар мен шарттар. БҰҰ-ның халықаралық которые регулируют положение дел в action by the UN on international relations, as well
қатынастарға құқықтық әрекеттері, сондай-ақ различных областях жизни общества. as respecting and strengthening international law.
халықаралық құқықты сақтау және нығайту. БҰҰ Правовые
действия
ООН
на The UN Charter as an instrument of international
Жарғысы халықаралық құқық пен мемлекеттің международные отношения, а также law and the state.
құралы ретінде.
соблюдения и укрепления международного
права. Устав ООН как инструмент
международного права и государства.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға арналған Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups
полиязычных групп на английском языке
in English
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Жумабаева А.М.
Аубакирова Н.А.
Abylkasovа E. M.
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Адамдардың жекелеген санаттарының құқықтарын қорғаудың халықаралық стандарттары / Международные стандарты защиты
прав отдельных категорий лиц / International standards for the protection of the rihts of certain categories of persons
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Халықтың
жекелеген
санаттарының: Сформировать представление о проблемах To form an idea of the problems of the legal status of
әйелдердің, балалардың, босқындардың правового статуса отдельных категорий certain categories of the population: women, children,
және мәжбүрлі қоныс аударушылардың, населения: женщин, детей, беженцев и refugees and internally displaced persons, migrant
еңбекші-мигранттардың,
ақыл-есі
кем вынужденных переселенцев, трудящихся- workers, mentally retarded persons and the disabled.
адамдар мен мүгедектердің құқықтық мигрантов, умственно-отсталых лиц и
мәртебесі проблемалары туралы түсінік инвалидов.
қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course, students
білімалушылар
обучающиеся будут
will be
- адамдардың жекелеген санаттарының - знать понятие, источники и отраслевые - know the concept, sources and industry principles of
құқықтарын қорғауды халықаралық қорғау принципы международной защиты защиты international protection of the protection of the rights of
ұғымын, қайнар кӛздері мен салалық прав отдельных категорий лиц;
certain categories of persons;
қағидаттарын біледі;
- изучать международные документы и - study international documents and legislation of the
- жеке санаттағы адамның және азаматтың законодательство
РК,
регулирующее Republic of Kazakhstan regulating the legal status of a
құқықтық
мәртебесін
реттейтін правовой статус человека и гражданина person and a citizen of the selected categories;
халықаралық құжаттар мен ҚР заңнамасын отдельных категорий;
- analyze the legal basis of the activities of international
зерделейді;
анализировать
правовые
основы judicial institutions; -based on international legal
- халықаралық сот мекемелері қызметінің деятельности международных судебных instruments, determine the functions of the monitoring
құқықтық негіздерін талдайды;
учреждений;
bodies established by international human rights
-халықаралық-құқықтық
құжаттарды - основываясь на международно-правовых conventions;
негізге ала отырып, адам құқықтары документах,
определять
функции - possess the skills of drafting documents in the field of
жӛніндегі
халықаралық
конвенциялар контрольных
органов,
учрежденных human rights issues and the established world practice
құрған
бақылау
органдарының международными конвенциями по правам of protecting the rights of certain categories of persons;
функцияларын айқындайды;
человека;
- be able to professionally analyze and defend the
жекелеген
санаттағы
адамдардың владеть
навыками
составления positions of the Republic of Kazakhstan on the problems
құқықтарын қорғаудың құқық қорғау документов
в
сфере
правозащитной of human rights protection.
мәселелері мен қалыптасқан әлемдік проблематики и сложившейся мировой
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практикасы саласында құжаттарды жасау
дағдыларын меңгереді;
- адам құқықтарын қорғау мәселелері
бойынша
Қазақстан
Республикасының
ұстанымын кәсіби талдай және қорғай білу.

практики защиты прав отдельных категорий
лиц;
профессионально
анализировать
и
отстаивать позиции Республики Казахстан
по проблемам защиты прав человека.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Халықаралық құқықтағы құқық субьектілік Вопросы правосубьектности в
Questions of legal personality in international law and
мәселелері және тұлғаның халықаралық междунарадном праве и международно the international legal status of the individual,
құқықтық мәртебесі, Балалардың
правовой статус личности, Международные International and national mechanisms for the protection
құқықтарын қорғаудың халықаралық және
и национальные механизмы защиты прав
of children's rights
ұлттық механизмдері
детей
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Әйел құқықтарын қорғау. Бала құқықтарын Защита прав женщин. Защита прав детей. Protection of women's rights. Protection of children's
қорғау. Босқындар мен мәжбүрлі қоныс Защита прав беженцев и вынужденных rights. Protection of the rights of refugees and internally
аударушылардың
құқықтарын
қорғау. переселенцев. Защита прав трудящихся- displaced persons. Protection of the rights of migrant
Еңбекші-мигранттар мен олардың отбасы мигрантов и членов их семей. Защита прав workers and members of their families. Protection of the
мүшелерінің
құқықтарын
қорғау. людей с ограниченными возможностями.
rights of migrant workers and members of their families.
Мүмкіндігі
шектеулі
адамдардың
Protection of the rights of people with disabilities.
құқықтарын қорғау.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups in
арналған.
полиязычных групп на английском языке.
English.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Жумабаева А.М.
Данекенова А.Б.
Abylkasovа E. M.
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Адам құқықтары бойынша БҰҰ жүйесінің бақылау мерзімі / Механизмы контроля системы ООН по защите прав человека / Monitoring
mechanisms of the UN system for the protection of human rights
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
БҰҰ-ның халықаралық-құқықтық реттеу, Адам Сформировать
представление
о Тo form an idea of modern fundamental
құқықтары
саласындағы
мемлекеттердің современных фундаментальных знаниях в knowledge in the field of international legal
ынтымақтастығы, адам құқықтарын қорғаудың области
международно-правового regulation of the United Nations, cooperation of
жалпы құқық қорғау проблематикасы және адам регулирования
ООН,
сотрудничества states in the field of human rights, general human
құқықтарын қорғаудың қалыптасқан әлемдік государств в сфере прав человека, общей rights issues and the established world practice of
практикасы саласындағы, сондай-ақ тиісті правозащитной
проблематики
и human rights protection, as well as in the formation
нормативтік-құқықтық базаны түсіндіру және сложившейся мировой практики защиты of professional skills in the interpretation and
практикада
қолдану
жӛніндегі
кәсіби прав человека, а также в формировании application of the relevant legal framework in
дағдыларды қалыптастыру саласындағы қазіргі профессиональных навыков по толкованию practice.
заманғы іргелі білімдер туралы түсінікті и
применению
соответствующей
қалыптастыру.
нормативно-правовой базы на практике.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
білімалушылар
обучающиеся будут
students will be
- халықаралық құқықтың негізгі категориялық
- оперировать основным категориальным - freely operate with the basic categorical apparatus
аппаратымен еркін жұмыс істеу;
аппаратом международного права;
of international law;
- халықаралық-құқықтық құжаттарды негізге ала - определять
функции контрольных - based on international legal instruments,
отырып, адам құқықтары жӛніндегі
органов, учрежденных международными determine the functions of the monitoring bodies
халықаралық конвенциялар құрған бақылау
конвенциями по правам человека;
established by international human rights
органдарының функцияларын айқындау;
прогнозировать
работу
Комиссии conventions;
- БҰҰ Халықаралық құқық комиссиясының
международного
права
ООН
по - to forecast the work of the UN International Law
адам мен азаматтың құқықтары мен
дальнейшему прогрессивному развитию Commission on the further progressive
бостандықтарын қорғау саласындағы
международного права в области защиты development of international law in the field of
халықаралық құқықты одан әрі прогрессивті
прав и свобод человека и гражданина;
protection of human and civil rights and freedoms;
дамыту жӛніндегі жұмысын болжау;
проводить
сравнительный
анализ - conduct a comparative analysis of the legislation
- Қазақстан Республикасының заңнамасына
законодательства Республики Казахстан и of the Republic of Kazakhstan and the basic norms
және адам құқықтарын халықаралық қорғаудың основных
норм
и
принципов and principles of international human rights
негізгі нормалары мен қағидаттарына
международной защиты прав человека;
protection;
салыстырмалы талдау жүргізу;
составлять
документы
в
сфере - be able to draw up documents in the field of
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- құқық қорғау мәселелері мен адам құқықтарын правозащитной
проблематики
и human rights issues and the established
қорғаудың қалыптасқан әлемдік практикасы
сложившейся мировой практики защиты international practice of human rights protection.
саласында құжаттар құрастыра білу.
прав человека.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Халықаралық құқықтағы құқық субьектілік
Вопросы правосубьектности в
Questions of legal personality in international law
мәселелері және тұлғаның халықаралық междунарадном праве и международно and the international legal status of the individual,
құқықтық мәртебесі, Балалардың құқықтарын
правовой статус личности, Международные International and national mechanisms for the
қорғаудың халықаралық және ұлттық
и национальные механизмы защиты прав
protection of children's rights
механизмдері
детей
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
БҰҰ жүйесіндегі адам құқықтары жӛніндегі Концептуальные
и
нормативно- Conceptual and normative-organizational bases of
шарттық
(бақылау)
органдардың
жұмыс организационные
основы functioning of the human rights treaty (monitoring)
істеуінің тұжырымдамалық және нормативтік- функционирования
договорных bodies in the UN system. International conventions
ұйымдастырушылық негіздері. Адам құқықтары (контрольных) органов по правам человека on human rights, which provide for the
жӛніндегі шарттық (бақылау) органдарды в системе ООН. Международные конвенции establishment of human rights treaty (monitoring)
құруды кӛздейтін адам құқықтары туралы о правах человека, предусматривающие bodies. Procedures related to the organization of
халықаралық конвенциялар. Адам құқықтары создание
договорных
(контрольных) the work of the human rights treaty (monitoring)
жӛніндегі шарттық (бақылау) органдардың органов по правам человека. Процедуры, bodies.
жұмысын ұйымдастыруға байланысты рәсімдер. связанные
с
организацией
работы
договорных (контрольных) органов по
правам человека.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән кӛптілді топтарға арналған, оқыту екінші
Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups
тілде жүргізіледі.
полиязычных групп на английском языке.
in English.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Жумабаева А.М.
Данекенова А.Б.
Batyrbekova D.S.
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Халықаралық келісім-шарттар құқығы / Право международных договоров / Law of international treaties
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Халықаралық шарттардың қолданыстағы Сформировать
представление
о Тto shape an idea of the existing types of forms of
түрлері
мен
нысандары
туралы, существующих
видах
и
формах international treaties, about the features of the
халықаралық шарттарды жасасу мен международных договоров, об особенностях conclusion and termination and the role of
тоқтатудың ерекшеліктері туралы және заключения и прекращения и о роли international treaties in modern international law.
қазіргі
халықаралық
құқықтағы международных договоров в современном
халықаралық шарттардың рӛлі туралы международном праве.
түсінік қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут
students will be
- халықаралық шарттардың нысандарын, - знать формы, виды международных - to know the forms, types of international
түрлерін біледі;
договоров;
agreements;
- халықаралық шарттарды жасасу және - знать особенности заключения и - to know the specifics of the conclusion and
тоқтату ерекшеліктерін біледі;
прекращения международных договоров;
termination of international treaties;
- халықаралық шарттардың құқықтық - свободно оперировать юридическими - to be able to freely operate with legal concepts
ұғымдары мен құқық санаттарын еркін понятиями
и
категориями
права and categories of international treaties law;
қолдануды білуді игерді;
международных договоров;
- to be able to navigate the types, forms of
- халықаралық шарттардың түрлері мен - ориентироваться в видах, формах international treaties;
нысандарын бағдарлай білуді игерді;
международных договоров;
- to be able to assess the impact of international
халықаралық
шарттар
жасасуға - оценивать влияние междунродных events on the conclusion of international treaties;
халықаралық оқиғалардың әсерін бағалай событий на заключение международных - to possess the skills of drafting international
білуді игерді;
договоров;
treaties;
- халықаралық шарттарды құрастыру владеть
навыками
составления - to possess the skills to differentiate the types of
дағдыларын меңгерді;
международных договоров;
international treaties. - to be competent in legal
- халықаралық шарттар түрлерінің аражігін - владеть навыками разграничения видов technique.
ажырату дағдыларын меңгерді.
международных договоров.
Пререквезиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының азаматтық
Гражданское
процессуальное
право Civil procedural law of the Republic of
іс жүргізу құқығы, Сауда - экономикалық Республики
Казахстан,
Субъекты Kazakhstan, Subjects of private international law
қатынастар саласындағы халықаралық жеке международного частного права в области in the field of trade and economic relations,
құқық субъектілері, Әкімшілік сот ісін торгово- экономических отношений , Вопросы Territorial issues in administrative proceedings.
жүргізудегі аумақтың мәселелері.
территории
в
административном
судопроизводстве.
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Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық шарттардың құқық ұғымы. Понятие права международных договоров. The concept of the law of international treaties.
Халықаралық
құқықтағы
шарттардың Виды договоров в международном праве. Types of contracts in international law. Multilateral
түрлері. Кӛпжақты шарттар. Халықаралық Многосторонние
договора.
Структура treaties. The structure of an international treaty.
шарттың
құрылымы.
Шарттардағы международного договора. Стороны в Parties to contracts. The right to participate in
Тараптар. Шарттарға қатысу құқығы. договорах. Право на участие в договорах. contracts. Conclusion of contracts. Ceremenony of
Келісім-шарттар
жасасу.
Цеременония Заключение
договоров.
Цеременония the conclusion of international treaties. Special
халықаралық шарттар жасасу. Арнайы заключения международных договоров. contractual ceremonies. Stages of the conclusion of
келісім рәсімдері. Шарт жасасу кезеңдері. Особые договорные церемонии. Стадии the contract. Powers. Signing. Ratification,
Ӛкілеттіктер. Қол қою. Бекіту, бекіту, заключения
договора.
Полномочия. approval, accession. Reservations. Depositary.
қосылу.
Ескертпелер.
Депозитарий. Подписание. Ратификация, утверждение, Entry into force of the agreement. Publication and
Шарттың күшіне енуі. Шарттарды жариялау присоединение. Оговорки. Депозитарий. registration of contracts. Form of contracts.
және
тіркеу.
Шарттардың
нысаны. Вступление
договора
в
силу. Validity of contracts. Revision of contracts.
Шарттардың қолданылуы. Шарттарды қайта Опубликование и регистрация догоров. Invalidity of contracts. Termination and suspension
қарау.
Шарттардың
жарамсыздығы. Форма договоров. Действие договоров. of contracts. The legal nature of oral international
Шарттардың қолданылуын тоқтату және Пересмотр договоров. Недействительность agreements. Model agreements in international
тоқтата
тұру.
Ауызша
халықаралық договоров. Прекращение и приостановление law. The impact of armed conflicts on treaties.
шарттардың
құқықтық
табиғаты. действия договоров. Правовая природа
Халықаралық құқықтағы типтік шарттар. устных
международных
договоров.
Қарулы қақтығыстардың келісімдерге әсері. Типовые договора в международном праве.
Влияние вооруженных конфликтов на
договоры.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups
арналған.
полиязычных групп на английском языке.
in English.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Байтасова М.Ж.
Батырбекова Д.С.
Batyrbekova D.S.
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Халықаралық экономикалық құқық негіздері және Еуразиялық экономикалық одақ құқығы / Основы международного экономического
права и право Евразийского экономического союза / Bases of international economic law and law of the Eurasian Economic Union
Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose
ЕурАзЭҚ заңнамасын қолдану дағдыларын
Формирование
навыков применения Formation of skills in applying the EurAsEC law;
қалыптастыру; сыртқы- экономикалық
норм права ЕврАзЭС; определения determining the features of various contractual
қызметті жүзеге асыруда қолданылатын әр
особенностей
различных
договорных forms used in the implementation of foreign
түрлі шарттық формалардың ерекшеліктерін форм, применяемых при осуществлении economic activity; skills.
анықтау.
внешне-экономической деятельности.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- халықаралық құқықтың негізгі
түсініктерін, ЕурАзЭҚ қызметін реттейтін
құқықтық нормаларды біледі;
- ЕурАзЭҚ-қа қатысты нормативтік
материалдарды қолданады.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- знать основные понятия международного
права, правовые нормы регулирующие
деятельность ЕврАзЭС;
- применять нормативные материалы,
касающиеся ЕврАзЭС.

After successful completion of the course,
students will be
- know the basic concepts of international law,
legal norms regulating the activities of the
EurAsEC;
- be able to apply regulatory materials related to
the EurAsEC.

Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының азаматтық
Гражданское процессуальное право
Civil procedural law of the Republic of
іс жүргізу құқығы, Халықаралық дербес
Республики Казахстан, Международное
Kazakhstan, International private law
құқық
частное право
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary
ЕурАзЭҚ-тың
қалыптасу
тарихы, История становления, понятие ЕврАзЭС.
The history of formation, the concept of the
тұжырымдамасы. ЕурАзЭҚ-тың мақсаттары Цели и задачи ЕврАзЭС. Организационно- EurAsEC. Goals and objectives of the EurAsEC.
мен міндеттері. Қоғамдастықтың ұйымдық- правовая основа Сообщества. Основные Organizational and legal basis of the Community.
құқықтық негіздері. Қызметтің негізгі приоритеты
деятельности.
Структура Main priorities of the activity. EurAsEC structure.
басымдықтары.
ЕурАзЭҚ
құрылымы. ЕврАзЭС.
Вспомогательные
органы Subsidiary bodies of the EurAsEC. Working
ЕурАзЭҚ-тың
кӛмекші
органдары. ЕврАзЭС. Порядок работы и члены procedure and members of the Interparliamentary.
Парламентаралық жұмыс тәртібі және Межпарламентской. Ассамблеи ЕврАзЭС. EurAsEC Assembly. Composition of the EurAsEC
мүшелері. ЕурАзЭҚ Ассамблеясы. ЕурАзЭҚ Состав Межпарламентской Ассамблеи Interparliamentary
Assembly.
EurAsEC
Парламентаралық Ассамблеясының құрамы. ЕврАзЭС. Международное сотрудничество international cooperation. Some problems of the
ЕурАзЭҚ халықаралық ынтымақтастығы. ЕврАзЭС. Некоторые проблемы развития EurAsEC development.
ЕурАзЭҚ дамуының кейбір мәселелері.
ЕврАзЭС.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups
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арналған.
Макубаева Г.А.

полиязычных групп на английском языке.
in English.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager
Симинин Ю.Г.
Askarova G. M.
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Халықаралық қылмыстық құқық және қылмыспен күрес бойынша мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығы /
Международное уголовное право и международно – правовое сотрудничество государств по борьбе с преступностью / International
criminal law and international legal of States in combating crime
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Қоғамдық қатынастарды, оның ішінде Сформировать
мировоззренческие Тo form ideological attitudes focused on the rule of
халықаралық қатынастарды реттеуде құқық установки,
ориентированные
на law in the regulation of public relations, including
үстемдігіне бағдарланған дүниетанымдық верховенство права в регулировании international ones; to develop skills in the field of
ұстанымдарды қалыптастыру; қылмысқа общественных отношений, в том числе legal regulation of the international fight against
қарсы халықаралық күресті құқықтық международных;
выработка умений и crime.
реттеу
саласындағы
машықтар
мен навыков в области правового регулирования
дағдыларды тұжырымдау.
международной борьбы с преступностью.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут:
students will be
- халықаралық қылмыстық құқықтың негізгі - знать основные научные концепции
know the basic scientific concepts of international
ғылыми тұжырымдамаларын біледі;
международного уголовного права;
criminal law;
халықаралық
қылмыстық
құқық - давать квалифицированные юридические
- provide qualified legal opinions and advice on
мәселелері
бойынша
білікті
заң заключения и консультации по вопросам
issues of international criminal law;
қорытындылары
мен
консультациялар международного уголовного права;
- identify, analyze and characterize international
беруге бейімді;
- выявлять, анализировать и
criminal law;
- халықаралық қылмыстық құқықты характеризовать международное уголовное participate in the development of regulations in the
анықтайды, талдайды және сипаттайды;
право;
field of international cooperation in the fight
- қылмысқа қарсы күресте халықаралық - участвовать в разработке нормативных
against crime;
ынтымақтастық саласындағы нормативтік актов в сфере международного
- develop skills in analyzing the content of
актілерді әзірлеуге қатысады;
сотрудничества в борьбе с преступностью;
international legal acts regulating the international
- қылмысқа қарсы халықаралық күрес - выработать навыки анализа содержания
fight against crime;
саласын реттейтін халықаралық-құқықтық международно-правовых актов,
выработать develop skills of working with
актілердің мазмұнын талдау дағдыларын регулирующих сферу международной
materials of international law enforcement practice
әзірлейді;
борьбы с преступностью;
in the international criminal law sphere.
халықаралық
қылмыстық-құқықтық  выработать навыки работы с материалами
саладағы халықаралық-құқықтық құқық международно-правовой
қолдану практикасы
материалдарымен правоприменительной
практики
в
жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады.
международной уголовно-правовой сфере.
Пререквезиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Халықаралық процесс
Международный процесс
International process
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Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық қылмыстық құқық дамуының Исторические
этапы
развития Historical stages of the development of
тарихи кезеңдері. Халықаралық қылмыстық международного
уголовного
права. international criminal law. Concept, sources,
құқық
ұғымы, кӛздері
,қағидаттары. Понятие, источники, принципы МУП. principles of CBM. A crime in international
Халықаралық
қылмыстық
құқықтағы Преступление в международном уголовном criminal law. Complicity in international criminal
қылмыс. Халықаралық қылмыстық құқыққа праве.
Соучастие
в
международном law.Penalties and other measures applied for the
қатысу.Халықаралық қылмыстық құқық уголовном праве. Наказание и иные меры, commission of crimes under international criminal
бойынша
қылмыс
жасағаны
үшін применяемые за совершение преступлений, law. International crimes. Transnational crimes.
қолданылатын жаза және ӛзге де шаралар. по международному уголовному праву. International cooperation in the fight against crime.
Халықаралық қылмыстар. Трансұлттық Международные
преступления.
қылмыстар.
Қылмысқа
қарсы
күрес Транснациональные
преступления.
жӛніндегі халықаралық ынтымақтастық.
Международное сотрудничество по борьбе с
преступностью.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға Дисциплина
предназначена
для The discipline is designed for multilingual groups
арналған.
полиязычных групп на английском языке.
in English.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Байсарин Б.З.
Джаксыбаева А.А.
Tastanov A.M.
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Қарулы қақтығыстар құқығы / Право вооруженных конфликтов / Law of armed conflict
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Қарулы қақтығыстардың біліктілігі, қазіргі Сформировать
базовые
знания
о Develop
basic
knowledge
about
the
заманғы
қарулы
қақтығыстарға квалификации вооруженных конфликтов, qualifications of armed conflicts, the legal status
қатысушылардың мәртебесі құқығы және правом статусе участников современных of participants in modern armed conflicts, and
қарулы қақтығыс жағдайларындағы адам вооруженных конфликтов и о правах human rights in situations of armed conflict.
құқықтары
туралы
базалық
білімді человека
в
ситуациях
вооруженного
қалыптастыру.
конфликта.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар;
обучающиеся будут:
students will be:
- қарулы қақтығыстардың негізі мен знать
предыстории
и
причины - know the background and causes of armed
себептерін,
қатысушылардың
құрамын, возникновения вооруженных конфликтов, conflicts, the composition of participants, as well
сондай-ақ қарулы қақтығыстар кезінде состав
участников,
а
также
нормы as the norms of international law in force during
қолданыстағы
халықаралық
құқық международного права, действующие во armed conflicts;
нормаларын біледі;
время вооруженных конфликтов;
- be able to analyze international legal
- қарулы қақтығыс заңдарының қағидаларын - анализировать международно-правовые phenomena related to the violation of the
бұзумен байланысты халықаралық-құқықтық явления, связанные с нарушением принципов principles of the law of armed conflict;
құбылыстарды талдай біледі;
права вооруженных конфликтов;
- correctly apply international legal norms and
- халықаралық-құқықтық нормаларды дұрыс - применять международно-правовые нормы legally correctly motivate your position on issues
қолдану және олардың халықаралық құқыққа и юридически грамотно мотивировать свою of international law.
қатысты
ұстанымдарын
заңды
түрде позицию по вопросам международного права.
уәждейді.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Қазақстан Республикасының қылмыстық
Уголовное право Республики Казахстан
Criminal law of the Republic of Kazakhstan
құқығы(жалпы бӛлім), Қазақстан
(общая часть), Уголовное право Республики
(general part), Criminal law of the Republic of
Республикасының қылмыстық құқығы
Казахстан (особенная часть), Межународное
Kazakhstan (special part), International
(ерекше бӛлім), Ақпараттық технологиялар
гуманитарное и миграционное право в
humanitarian and migration law in the field of
саласындағы халықаралық гуманитарлық
области информационных технологий,
information technology, Problems of
және кӛші-қон құқығы, Ұлттық қауіпсіздікті Проблемы укрепления национальной
strengthening national security
нығайту мәселелері
безопасности
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық
қақтығыстар
құқығы Право международных конфликтов как The law of international conflicts as a branch of
халықаралық құқық саласы ретінде. Қарулы отрасль международного права. Основные international law. Basic concepts of the law of
қақтығыстар құқығының негізгі түсініктері. понятия права вооруженных конфликтов. armed conflict. International armed conflicts and
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Халықаралық қарулы қақтығыстар және Международные вооруженные конфликты и non-international armed conflicts. The outbreak
халықаралық
емес
сипаттағы
қарулы вооруженные конфликты немеждународного of war and its legal consequences. The legal
қақтығыстар. Соғыстың басталуы және оның характера. Начало войны и его правовые status of war participants. Means and methods of
құқықтық
салдары.
Соғысқа последствия. Правовой статус участников warfare.
International
humanitarian
law
қатысушылардың құқықтық жағдайы. Соғыс войны. Средства и методы ведения войны. (international legal protection of victims of war
жүргізудің
құралдары
мен
әдістері. Международное
гуманитарное
право and cultural property during armed conflicts).
Халықаралық гуманитарлық құқық (қарулы (международно-правовая защита жертв войны Victims of the war. Prisoners of war. The
қақтығыстар кезінде соғыс құрбандарын және и
культурных
ценностей
во
время civilian population. Responsibility for violations
мәдени
құндылықтарды
халықаралық- вооруженных конфликтов). Жертвы войны. of the norms and principles of the law of armed
құқықтық қорғау). Соғыс құрбандары. Военнопленные. Гражданское население. conflict.
Әскери тұтқындар. Азаматтық халық. Қарулы Ответственность за нарушения норм и
қақтығыс құқығының нормалары мен принципов права вооруженных конфликтов.
принциптерін бұзғаны үшін жауапкершілік.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән кӛптілді топтарға арналған, оқыту
Дисциплина предназначена для полиязычных The discipline is designed for multilingual
ағылшын тілде жүргізіледі.
групп, ведется на английском языке
groups in English.
обучения.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Program Manager
Досмагамбетова Э.М.
Досмагамбетова Э.М.
Dosmagambetova E. M.
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Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы / Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан / Criminal
procedural law of the Republic of Kazakhstan
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс Формирование
правоприменительных Formation of law enforcement skills and
жүргізу құқығы саласында құқық қолдану навыков и знаний в сфере уголовно- knowledge in the field of criminal procedure
дағдылары мен білімін қалыптастыру.
процессуального
права
Республики law of the Republic of Kazakhstan.
Казахстан.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
студенттер болады:
обучающиеся будут:
students will be:
қылмыстық
іс
жүргізу
қызметіне - анализировать и толковать нормы, - analyze and interpret the norms related to
байланысты нормаларды талдау және связанные
с
уголовно-процессуальной criminal procedural activity, apply them in
түсіндіру, қылмыстық істер бойынша іс деятельностью, применять их на практике practice for the settlement of criminal
жүргізудегі қылмыстық іс жүргізу құқықтық для
урегулирования
уголовно- procedural legal relations in criminal
қатынастарын
реттеу
үшін
оларды процессуальных
правоотношений
в proceedings;
практикада қолданады;
производстве по уголовным делам;
- analyze the facts and circumstances relevant
- қылмыстық іс үшін маңызы бар фактілер осуществлять
анализ
фактов
и to the criminal case and be able to make
мен мән-жайларға талдау жасау және обстоятельств, имеющих значение для procedural decisions.
процессуалдық шешімдер қабылдай біледі.
уголовного дела и уметь принимать
процессуальные решения.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Қылмыстық іс жүргізу құқығы саласының Основы отрасли уголовно-процессуального Fundamentals of the branch of criminal
негіздері.
Қылмыстық
іс
жүргізу права. Основы процедурности в уголовно- procedure law. Fundamentals of procedure in
құқығындағы
процедуралық
негіздер. процессуальном праве. Основы доказывания criminal procedure law. Fundamentals of proof
Қылмыстық
іс
жүргізу
құқығындағы и принуждения в уголовно-процессуальном and coercion in criminal procedure law.
дәлелдеу
және
мәжбүрлеу
негіздері. праве. Основы имущественных отношений в Fundamentals of property relations in criminal
Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы мүліктік уголовно-процессуальном
праве. procedure law. Pre-trial proceedings in a
қатынастардың негіздері. Қылмыстық іс Досудебное производство по уголовному criminal case. Proceedings in the court of first
бойынша
сотқа
дейінгі
іс
жүргізу. делу. Производство в суде первой инстанции instance in a criminal case. Review of court
Қылмыстық іс бойынша бірінші сатыдағы по уголовному делу. Пересмотр решений decisions in the appeal, cassation procedures,
сотта
іс
жүргізу.
Сот
шешімдерін суда в апелляционном, кассационном on newly discovered circumstances in criminal
апелляциялық,
кассациялық
тәртіппен, порядках,
по
вновь
открывшимся procedure law. Special and other proceedings in
қылмыстық іс жүргізу құқығындағы жаңадан обстоятельствам в уголовно-процессуальном criminal procedure law.
ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарау. праве. Особые и иные производства в
Қылмыстық іс жүргізу құқығындағы ерекше уголовно-процессуальном праве.
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және ӛзге де іс жүргізу.
Оразбаев О.С.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Program мanager
Саламатова Б.З.
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Tastanov A.M.

Қақтығыстарды реттеудің халықаралық-құқықтық тәсілдері / Международно-правовые способы урегулирования конфликтов /
International legal metans of conflict
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Қақтығыстарды реттеудегі мемлекетаралық Сформировать представление о значении o form an idea of the significance of the norms and
қатынастардың ерекше түрін реттейтін норм и принципов международного права, principles of international law governing a special
халықаралық құқықтың нормалары мен регулирующих
особый
вид type of interstate relations in the settlement of
қағидаттарының маңызы туралы түсінік межгосударственных
отношений
в conflicts.
қалыптастыру.
урегулировании конфликтов.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут:
students will be
- халықаралық қақтығыстарды шешудегі - знать важнейшие положения и выводы - the most important provisions and conclusions of
теорияның
маңызды
ережелері
мен теории в урегултровании международных the theory in the settlement of international
тұжырымдары;
конфликтов;
conflicts;
халықаралық-құқықтық
қатынастар - знать сущность и содержание системы - the essence and content of the system of
жүйесінің мәні мен мазмұны;
международно – правовых отношений;
international legal relations;
- халықаралық құқықтық құбылыстар мен - оценивать сущность международно- - independently characterize and evaluate the
проблемалардың мәнін ӛз бетінше сипаттау, правовых явлений и проблем;
essence of international legal phenomena and
бағалау;
- анализировать и оценивать основные problems;
- халықаралық-құқықтық жанжалдарды положения
в
урегулировании - to give a preliminary study of the main provisions
реттеудегі негізгі ережелер туралы бастапқы международно-правовых конфликтов;
in the settlement of international legal disputes;
түсініктер беру;
- использовать нормативные правовые акты - to use correctly the normative legal acts in the
- осы саладағы мүмкін болатын кәсіби в
возможной
профессиональной possible professional activity in this field.
қызметте нормативтік құқықтық актілерді деятельности в данной сфере.
сауатты пайдалану.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық-құқықтық даулар ұғымы. Понятие международно-правовых споров. The concept of international legal disputes. Types
Халықаралық-құқықтық даулардың түрлері. Виды международно-правовых споров. of international legal disputes. A system of
Дауларды бейбіт жолмен шешу жүйесі. Система мирных способов разрешения peaceful ways to resolve disputes. International
Жанжалдарды реттеудің халықаралық- споров. Международно-правовые средства legal means of conflict resolution.
құқықтық құралдары.
урегулирования конфликтов.
International legal means of settling international
Халықаралық
дауларды
шешудің Международно-правовые
средства disputes.
халықаралық-құқықтық құралдары.
разрешения международных споров.
International legal means of ensuring peace and
Бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз Международно-правовые
средства security. International monitoring and confidenceетудің халықаралық-құқықтық құралдары. обеспечения
мира
и
безопасности. building measures. International legal means of
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Халықаралық
бақылау және
сенімді Международный
контроль
и
меры ensuring the law of international security.
нығайту
шаралары.
Халықаралық укрепления
доверия.
Международноқауіпсіздік құқығын қамтамасыз етудің правовые средства обеспечения права
халықаралық-құқықтық құралдары.
международной безопасности.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Майсатаева А.Ш.
Гарашова Л.Н.
Tastanov A.M.
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Халықаралық валюта және қаржы ұйымдары мен институттары / Международные валютно-финансовые организации и
институты / International monetary organizations and institutions
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Студенттердің
халықаралық
қаржы Формирование у студентов теоретических Formation of students' theoretical knowledge in the
нарықтарының қызмет ету саласындағы знаний в области функционирования field of functioning of international financial
теориялық білімдерін қалыптастыру.
международных финансовых рынков.
markets..
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар:
- халықаралық қаржы ұйымдарының пайда
болу, қалыптасу және даму тарихын біледі;
- негізгі халықаралық қаржы институттарын,
олардың пайда болу себептерін, олардың
мәні мен әлемдік экономикадағы рӛлін білу;
- халықаралық қаржы нарықтарының қазіргі
жай-күйін біледі;
- нарық қатысушылары үшін қол жетімді
негізгі құралдарды меңгеру;
нарық
қатысушыларының
қызмет
тәсілдеріндегі
айырмашылықтар
мен
ұқсастықтарды таниды;
- халықаралық нарықтарда айналыстағы
бағалы қағаздардың әр түрін тану үшін алған
білімдерін қолдана біледі.

После успешного завершения курса
After successful completion of the course,
обучающиеся будут:
students will be:
- знать историю возникновения,
- кnow the history of the emergence, formation and
становления и развития международных
development of international financial
финансовых рынков,
markets,
- знать ключевые международные
- кnow the key international financial institutions,
финансовые институты, причины их
the reasons for their emergence, their essence and
возникновения, их сущность и роль в
role in the world economy;
мировой экономике;
- know the current state of international financial
- анализировать современное состояние
markets;
международных финансовых рынков;
- master the basic tools available to market
- знать основные инструменты, доступные participants;
для участников рынков;
- to recognize differences and similarities in the
- распознавать отличия и сходства в
way market participants operate;
способах деятельности участников
- be able to apply the knowledge gained to
рынков;
recognize different types of securities traded on
- применять полученные знания для
international markets.
распознавания различных видов ценных
бумаг, обращающихся на международных
рынках.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
Халықаралық дербес құқық , Халықаралық
Международное частное право,
International private law, International public law,
бұқаралық құқық
Международное публичное право
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық
қаржы
нарықтарының Понятие международных финансовых International
financial
markets
concept.
тұжырымдамасы. Халықаралық капитал рынков.
Международное
движение International Capital Movements: Benefits and
қозғалысы:
артықшылықтары
мен капитала:
выгоды
и
недостатки. Disadvantages.
Globalization
and
кемшіліктері.
Қаржылық
нарықтардың Глобализация и интернационализация internationalization of financial markets. The
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жаһандануы және интернационалдануы. финансовых рынков. Понятие валютных concept of monetary relations and monetary
Ақша қатынастары және ақша жүйесі туралы отношений
и
валютной
системы. system. Exchange rate and foreign exchange
түсінік. Валюта бағамы және валюта нарығы. Валютный курс и валютный рынок. Золото market. Gold and its role in the international
Алтын және оның халықаралық валюта и его роль в международной валютной monetary system. Gold standard. Gold exchange
жүйесіндегі рӛлі. Алтын стандарт. Алтын системе.
Золотой
стандарт. standard. Modern monetary system: the Jamaican
айырбастау стандарты. Қазіргі ақша жүйесі: Золотодевизный стандарт. Современная agreements. European Monetary Union.
Ямайка келісімдері. Еуропалық валюта валютная система: ямайские соглашения.
одағы.
Европейский Валютный Союз.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Тажибаева А.Х.
Аскарова Г.М.
Askarova G. M.
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Халықаралық жеке құқықтағы сыртқы экономикалық мәмлелерді материалдық-құқықтық және коллизиялық реттеу /
Материально - правовое и коллизионное регулирование внешнеэкономических сделок в международном частном праве /
The legal and collision adjusting of external economic transactions is material in international частном right

Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Сыртқы - экономикалық операцияларды Сформировать целостное понимание
To form the integral understanding of the
реттеудің материалдық-құқықтық және системы материально правового и
system material legal and collision legal
коллизиялық жүйесі туралы тұтас түсінік коллизионно правового регулирования
adjusting of external economic transactions.
қалыптастыру.
внешне - экономических сделок.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім После успешного завершения курса After successful completion of the course,
алушылар
обучающиеся будут
students will be
- алған білімдерін практикада түсіну және - понимать и применять полученные знания - understand and apply knowledge in practice
қолданады;
в практической деятельности;
- know the theoretical basis of legal regulation
- сыртқы экономикалық операцияларды - знать теоретическую базу правового
of foreign economic transactions
құқықтық реттеудің теориялық негіздерін регулирования
внешнеэкономических - to know the essence, structure and concepts of
біледі;
сделок;
substantive and conflict-of-laws regulation of
- халықаралық жеке құқықтағы сыртқы - знать сущность, структуру и понятия
foreign economic transactions in private
экономикалық
операцияларды материально правовового и коллизионного
international law;
материалдық-құқықтық және коллизиялық регулирования
внешнеэкономических - be able to determine and observe the
реттеу мәнін, құрылымын және түсініктерін сделок в международном частном праве;
relationship between national and international
біледі;
- определять и прослеживать взаимосвязь
law in the field of legal regulation of foreign
- сыртқы экономикалық операцияларды национального и международного права в
economic transactions;
құқықтық реттеу саласындағы ұлттық және сфере правового регулирования внешне - to have the skills of legal analysis of projects
халықаралық
құқықтың
арақатынасын экономических сделок;
of foreign economic transactions;
анықтайды;
- владеть навыками юридического анализа - to determine the directions of improvement of
сыртқы
экономикалық
мәмілелер проектов внешнеэкономических сделок;
legal regulations in the field of substantive
жобаларын құқықтық талдау дағдыларына определять
направления
legal and conflict-of-laws regulation of foreign
ие;
совершенствования правовых предписаний
economic transactions.
- сыртқы экономикалық операцияларды в области материально правового и
материалдық-құқықтық және коллизиялық коллизионного
регулирования внешне
реттеу саласындағы құқықтық нормаларды экономических сделок.
жетілдіру бағыттарын анықтайды.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Қазақстандағы
сыртқы
экономикалық Понятие и признаки внешнеэкономической Concept and signs of foreign economic transaction
мәміленің түсінігі мен белгілері және сделки
по
казахстанскому in Kazakhstan and foreign law. Methods of
92

шетелдік заңдар. Сыртқы экономикалық
операцияларды реттеу әдістері. Санат
мазмұны «қолданылатын құқық». Сыртқы
экономикалық
операцияларды
реттеу
әдістері және корреляция проблемасы
халықаралық және ұлттық құқық. Сыртқы
экономикалық операцияларды коллизиялыққұқықтық
реттеу.
Шет
елдер
мен
Қазақстанның заңнамасында келісімдерді
коллизиялық реттеу: ерік автономиясы және
тығыз
байланыс
заңы.
Сыртқы
экономикалық мәміленің міндетті жарғысы.
Коллизиялық заңдар мен шетелдік құқықты
қолданудың шектері мен мәселелері сыртқы
экономикалық
операцияларды
реттеу
кезінде.
Сыртқы
экономикалық
операцияларға
қолданыстағы
заңды
практикада
анықтау
халықаралық
коммерциялық
арбитраж.
Сыртқы
экономикалық операцияларды мазмұндық
реттеу. Реттейтін халықаралық шарттарды
түсіндіру мәселелері сыртқы экономикалық
операциялар.

Жумабаева М.Ж.

и
иностранному
праву.
Методы regulation of foreign economic transactions.
регулирования
внешнеэкономических Category Content "applicable law."
сделок.
Содержание
категории Methods of regulation of foreign economic
"применимое
право".
Методы transactions and the problem of ratio international
регулирования
внешне-экономических and national law. Conflict-of-law regulation of
сделок
и
проблема
соотношения foreign economic transactions.
международного и национального права. Conflict-of-laws regulation of treaties in the law of
Коллизионно-правовое
регулирование foreign countries and Kazakhstan: autonomy of
внешне-экономических
сделок. will and the law of close connection.
Коллизионное регулирование договоров в Binding Statute of Foreign Economic Transaction.
праве зарубежных стран и Казахстана: Limits and problems of application of conflict of
автономия воли и закон тесной связи. laws and foreign law in the regulation of foreign
Обязательственный
статут
внешне- economic transactions. Definition of applicable law
экономической
сделки.
Пределы
и to foreign economic transactions in practice
проблемы применения коллизионных норм international commercial arbitration. Material and
и иностранного права при регулировании legal regulation of foreign economic transactions.
внешне-экономических сделок.Определение Problems of interpretation of international treaties
применимого
права
к
внешне- governing foreign economic transactions.
экономическим
сделкам
в
практике
международного коммерческого арбитража.
Материально-правовое
регулирование
внешнеэкономических сделок. Проблемы
толкования международных договоров,
регулирующих
внешне-экономические
сделки.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Едигенова А.Б.
Batyrbekova D.S.
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Халықаралық жауапкершілік / Международная ответственность / International responsibility
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Адам құқықтарын қорғау саласындағы
Сформировать представление о
Elective subjects for students of the 4th year
міндеттемелерді бұзғаны үшін мемлекеттердің
международной ответственности и
to form an idea of international responsibility
халықаралық жауапкершілігі мен халықаралықмеждународно-правовой ответственности
and international legal responsibility of states
құқықтық жауапкершілігі және мемлекеттердің
государств за нарушения обязательств в
for violations of obligations in the field of
халықаралық жауапкершілігіне негізгі
сфере защиты прав человека и об основных human rights protection and on the main
доктриналық тәсілдер туралы түсінік
доктринальных подходах к международной
doctrinal approaches to the international
қалыптастыру.
ответственности государств.
responsibility of States.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
- адам құқықтарын қорғау саласындағы
міндеттемелерді бұзғаны үшін мемлекеттердің
халықаралық-құқықтық жауапкершілігі
саласындағы құқықтық ұғымдар мен санаттармен
жұмыс істеу;
- адам құқықтарын бұзғаны үшін мемлекеттердің
халықаралық-құқықтық жауапкершілігін іске
асыру саласындағы халықаралық құқық
нормалары мен ұлттық заңнамаға дәл сәйкестікте
шешімдер қабылдау және заңдық іс-әрекеттер
жасау;
- адам құқықтарын бұзғаны үшін мемлекеттердің
халықаралық-құқықтық жауапкершілігін іске
асыру саласындағы халықаралық және ұлттық
актілерге құқықтық сараптаманы жүзеге асыру;
- адам құқықтарын қорғау саласындағы
міндеттемелерді бұзғаны үшін мемлекеттердің
халықаралық-құқықтық жауапкершілігі
мәселелері бойынша білікті заң қорытындылары
мен консультациялар беру.

После успешного завершения курса
обучающиеся будут
- оперировать правовыми понятиями и
категориями в сфере международно-правовой
ответственности государств за нарушения
обязательств в сфере защиты прав человека;
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном соответствии
с нормами международного
права и
национальным законодательством в сфере
реализации
международно-правовой
ответственности государств за нарушения
прав человека;
осуществлять
правовую
экспертизу
международных и национальных актов в
сфере реализации международно-правовой
ответственности государств за нарушения
прав человека;
предоставлять
квалифицированные
юридические заключения и консультации по
вопросам
международно-правовой
ответственности государств за нарушения
обязательств в сфере защиты прав человека.
Пререквизиттері / Пререквизиты / Prerequisites
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After successful completion of the course,
students will be
- operate with legal concepts and categories
in the field of international legal
responsibility of States for violations of
obligations in the field of human rights
protection;
- make decisions and perform legal actions in
strict accordance with the norms of
international law and national legislation in
the field of implementation of the
international legal responsibility of States for
human rights violations;
- to carry out legal expertise of international
and national acts in the field of
implementation of the international legal
responsibility of States for human rights
violations;
- provide qualified legal opinions and advice
on the international legal responsibility of
States for violations of their obligations in
the field of human rights protection.

Халықаралық процесс, Әкімшілік сот ісін
жүргізудегі аумақтың мәселелері

Международный процесс, Вопросы
International process, Territorial issues in
территории в административном
administrative proceedings/
судопроизводстве /
Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course summary
Халықаралық
құқыққа
қарсы
әрекет. Международно-противоправное
деяние. An internationally wrongful act. Elements of
Халықаралық
құқыққа
қарсы
әрекеттің Элементы
международно-противоправного an internationally wrongful act. International
элементтері. Халықаралық құқық бұзушылықтар: деяния. Международные правонарушения: offences: concept, types, composition.
түсінігі,
түрлері,
құрамы.
Халықаралық понятие, виды, состав. Международные International crimes. The concept of the
қылмыстар. Халықаралық құқық доктринасында преступления.
Концепция
преступление crime of the State in the doctrine of
және халықаралық практикада мемлекеттің государства в доктрине международного international law and international practice.
қылмысы
туралы
түсінік.
Халықаралық- права и международной практике. Виды и Types and forms of international legal
құқықтық
жауапкершіліктің
түрлері
мен формы
международно-правовой liability: material and non-material liability.
нысандары: материалдық және материалдық емес ответственности:
материальная
и Compensation for damages. Calling for
жауапкершілік. Зиянды ӛтеу. Халықаралық нематериальная
ответственность. international responsibility. The use of
жауапкершілікке шақыру. Халықаралық құқықта Возмещение
ущерба.
Призвание
к coercion
in
international
law.
мәжбүрлеуді қолдану. Қарсы шаралар мен международной
ответственности. Countermeasures and sanctions as a means of
санкциялар
мемлекеттердің
халықаралық Применение принуждения в международном realizing the international responsibility of
жауапкершілігін жүзеге асыру құралы ретінде. праве. Контрмеры и санкции как средства States. Problems of the effectiveness of the
Халықаралық жауапкершілікті іске асыру реализации международной ответственности implementation
of
international
тиімділігінің
проблемалары.
Халықаралық государств.
Проблемы
эффективности responsibility. Trends in the development of
жауапкершілік
институтының
даму реализации международной ответственности. the Institute of International Responsibility.
тенденциялары.
Тенденции
развития
института
международной ответственности.
Постреквизиттері / Постреквизиты / Postrequisites
Ӛндірістік практикасы
Производственная практика
Specialized practice
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға
Дисциплина предназначена для полиязычных The discipline is designed for multilingual
арналған
групп на английском языке
groups in English
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Аубакирова З.Б.
Аубакирова З.Б.
Abylkasovа E. M.
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Қылмыстық істер бойынша халықаралық-құқықтық қөмек / Международно-правовая помощь по уголовным делам
/ International legal assistance in criminal matters
Оқу мақсаты / Учебная цель / Purpose
Шет мемлекеттердің құқық қорғау, сот және Сформировать
базовые
знания
о Formation of basic knowledge about the regulatory
ӛзге де ресми мемлекеттік органдарымен нормативной основе и основных формах по framework and the main forms for working with
ӛзара қарым-қатынастар кезінде құқықтық работе с поручениями об оказании правовой orders for the provision of legal assistance in
кӛмек кӛрсету туралы тапсырмалармен помощи
при
взаимоотношениях
с relations with law enforcement, judicial and other
жұмыс жӛніндегі нормативтік негіз және правоохранительными, судебными и иными official state bodies of foreign countries.
негізгі нысандар туралы базалық білімді официальными государственными органами
қалыптастыру.
зарубежных государств.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса After successful completion of the course,
студенттер болады:
обучающиеся будут:
students will be:
-қылмыстық істер бойынша халықаралық- - знать основные международно-правовые и - know the main international legal and national
құқықтық
кӛмек
саласындағы
негізгі национально-правовые решения в области legal decisions in the field of international legal
халықаралық-құқықтық
және
ұлттық- международно-правовой
помощи
по assistance in criminal matters, as well as the
құқықтық шешімдерді, сондай-ақ осы уголовным делам, а также законодательство legislation of the Republic of Kazakhstan in this
саладағы
Қазақстан
Республикасының Республики Казахстан в данной сфере;
area;
заңнамасын біледі;
- анализировать и оценивать правовую - analyze and evaluate the legal situation in the field
- қылмыстық істер бойынша халықаралық ситуацию, сложившуюся в сфере оказания of international legal assistance in criminal matters;
құқықтық
кӛмек
кӛрсету
саласында международной правовой помощи по - be able to apply the norms of the legislation to the
қалыптасқан құқықтық жағдайды талдау уголовным делам;
interaction with foreign organizations and officials
және бағалайды;
- применять нормы законодательства к in the provision of legal assistance.
- құқықтық кӛмек кӛрсету бойынша шетелдік взаимодействию
с
иностранными
ұйымдармен және лауазымды тұлғалармен организациями и должностными лицами по
ӛзара іс-қимыл жасауға заңнама нормаларын оказанию правовой помощи.
қолдана біледі.
Курстыңқысқаша мазмұны / Краткое содержание курса / Course Summary
Халықаралық құқықтық кӛмек түсінігі, Понятие,
виды
(формы)
и
объем The concept, types (forms) and scope of
түрлері
(нысандары)
және
кӛлемі. международной
правовой
помощи. international legal assistance. The subjects of the
Халықаралық-құқықтық
кӛмек
кӛрсету Субъекты оказания международно-правовой provision of international legal assistance.
субъектілері. Құқықтық кӛмек кӛрсетуді помощи.
Международно-правовое International legal regulation of the provision of
халықаралық-құқықтық реттеу. Қылмыстық регулирование оказания правовой помощи. legal assistance. Legal basis for the implementation
істер бойынша халықаралық құқықтық Правовые
основы
осуществления of international legal assistance in criminal matters.
кӛмекті жүзеге асырудың құқықтық негіздері. международной правовой помощи по Legal basis for the regulation of extradition.
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Ұстап беруді (экстрадициялауды) реттеудің
құқықтық негіздері. Шет мемлекеттер
соттарының үкімдері мен қаулыларын тану
және орындау.

уголовным
делам.
Правовые
основы Recognition and enforcement of sentences and
регулирования
выдачи
(экстрадиции). rulings of foreign courts.
Признание и исполнение приговоров и
постановлений
судов
иностранных
государств.
Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины / Course features
Пән ағылшын тіліндегі кӛптілді топтарға Дисциплина
предназначена
для The discipline is intended for multilingual groups in
арналған.
полиязычных групп на английском языке.
English.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы / Programme manager
Оразбаев О.С.
Саламатова Б.З.
Tastanov A.M.
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