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Білім беру бағдарламасының паспорты
Паспорт образовательной программы
Passport of the educational program
6В04202 - Международное право / Халықаралық
БББ коды және атауы /
құқық / International law
Код и название ОП /
OP code and name
6B04 Бизнес, басқару және құқық / Бизнес,
Білім беру саласының коды және
управление и право / Business, Management and Law
жіктелуі /
Код и классификация
области образования /
Code and classification
the field of education
6B042 Құқық / Право / Law
Даярлау бағытының коды мен
В049 Құқық / Право / Law
жіктелуі / Білім беру
бағдарламалары тобы
Код и классификация
направлений подготовки / Группа
образовательных программ /
Code and classification
areas of training / Group of
educational programs
Қолданыстағы / Действующая /Acting
Білім ББ түрі / Вид ОП / EP type
ББХСЖ
бойынша
деңгейі
/ ББХСШ / МСКО/ ISCED 6
Уровень по МСКО / ISCED level
ҰБШ / НРК/ NQF 6
ҰБШ бойынша деңгейі / Уровень
по НРК / NQF level
СБШ / ОРК / ORK 6 (6.1)
СБШ бойынша деңгейі / Уровень
по ОРК / ORK level
Күндізгі / Очное / Full time
Оқыту нысаны /
Форма обучения /
Form of study
Оқу мерзімі / Срок обучения / 4 жыл / 4 года / 4 years
Training period
Оқыту тілі / Язык обучения / Lan- үш тілді / трехязычье / trilingual
guage of instruction
Академиялық кредит / Академических кредитов 240 /
Кредит кӛлемі /
Academic credits 240 ECTS
Объем кредитов / Loan volume
Білім беру бағдарламасының мақсаты / Цель образовательной программы / The purpose of
the educational program
Халықаралық бұқаралық және жеке құқық саласындағы білімдері жеткілікті, шет тілдерін
білетін, халықаралық құқықтық базаны және Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасын
еркін түсіндіре және қолдана алатын, сыртқы саяси және сыртқы экономикалық функцияларды
жүзеге асыра және қоғамның заманауи міндеттеріне жауап бере алатын бакалаврларды
дайындау.
Подготовка бакалавров, обладающих достаточным объемом знаний в области международного публичного и частного права со знанием иностранных языков, способных свободно
толковать и применять международно-правовую базу и национальное законодательство Республики Казахстан, осуществлять внешнеполитические и внешнеэкономические функции и
отвечать современным вызовам общественности.
Training of bachelors with a sufficient amount of knowledge in the field of international public and
private law with knowledge of foreign languages, able to freely interpret and apply the international legal
4

framework and national legislation of the Republic of Kazakhstan, carry out foreign policy and foreign
economic functions and meet modern challenges of the public.
Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree
Білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавры 6B04202 Халықаралық құқық
Бакалавр права по образовательной программе 6B04202 Международное право
Bachelor of Laws for the educational program 6B04202 International Law
Маман лауазымдарының тізбесі / Перечень должностей по ОП / List of positions on OP
Юрисконсульт, заңгер сарапшы, сыртқы экономикалық және сыртқы саясат мәселелері бойынша
адвокат, қазақстандық және халықаралық құқық саласындағы заңгер, халықаралық заңгер,
дипломат, консул, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару аппаратындағы мемлекеттік қызметші, құқық
қорғау және ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкері Қазақстан Республикасының
Юрисконсульт, юрист-эксперт, адвокат по вопросам внешнеэкономической и
внешнеполитической деятельности, юрист в области казахстанского и международного права,
юрист-международник, дипломат, консул, государственный служащий в аппарате органов
местного управления, сотрудник правоохранительных и органов национальной безопасности
Республики Казахстан.
Legal adviser, legal expert, lawyer on foreign economic and foreign policy issues, lawyer in the field of
Kazakh and international law, international lawyer, diplomat, consul, civil servant in the apparatus of local government, an employee of law enforcement and national security bodies of the Republic of Kazakhstan.
Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of
professional activity
Құқық қорғау органдары, ұлттық қауіпсіздік органдары, мемлекеттік байланыс
органдарының сыртқы байланыстар бӛлімдері және Қазақстан Республикасының
министрліктері мен ведомстволары, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар,
адвокатура, халықаралық ұйымдар, елшіліктер мен ӛкілдіктер, жергілікті мемлекеттік
органдар.
Правоохранительные органы, органы национальной безопасности, департаменты по внешним связям органов государственной связи и управления министерств и ведомств
Республики Казахстан, государственные и негосударственные организации, адвокатура,
международные организации, посольства и представительства, органы местного управления.
Law enforcement bodies, national security bodies, departments for external relations of state communications bodies and management of ministries and departments of the Republic of Kazakhstan, state and
non-state organizations, advocacy, international organizations, embassies and representative offices, local
government bodies.
Кәсіби қызмет түрлері / Виды профессиональной деятельности / Professional activities
- құқық қорғау қызметі;
- адвокаттық қызмет;
- сараптама қызметі;
- кеңес беру қызметі;
- аударма қызметі;
- мемлекеттік қызмет;
- дипломатиялық қызмет.
- правоохранительная деятельность;
- адвокатская деятельность;
- экспертная деятельность;
- консультационная деятельность;
- переводческая деятельность;
- государственная служба;
- дипломатическая деятельность.
- law enforcement activities;
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- advocacy;
- expert activity;
- consulting activities;
- translation activity;
- public service;
- diplomatic activity.
Кәсіби қызметінің функциялары / Функции профессиональной деятельности / Functions of
professional activity
- құқық қорғау қызметі;
- адам құқықтары: халықаралық және ұлттық құқық мәселелері бойынша заңгерлік қызметтер кӛрсету;
- ақпараттық-талдамалық: халықаралық ұйымдарда Қазақстан Республикасының мемлекеттік
органдарының мүдделерін білдіруге кӛмек;
- құқық қорғау қызметі: халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасындағы ӛкілдіктерінде сараптамалық қорытындылар жүргізуге қатысу;
- құқық қолдану практикасы мен ұлттық заңнаманы жетілдіру мәселелерін анықтау;
- әр түрлі қызмет салаларында құқықтық-патриоттық тәрбиені жүзеге асыру.
- правоохранительная;
- правозащитная: оказание юридических услуг по вопросам международного и национального
права;
- информационно-аналитическая: оказание помощи при представлении интересов государственных органов РК в международных организациях;
- правоприменительная: участие в проведении экспертных заключений в представительствах
международных организаций в Республике Казахстан;
- выявление проблем правоприменительной практики и совершенствование национального законодательства;
- осуществление правового и патриотического воспитания в различных сферах деятельности.
- law enforcement;
- human rights: provision of legal services on issues of international and national law;
- information and analytical: assistance in representing the interests of state bodies of the Republic of
Kazakhstan in international organizations;
- law enforcement: participation in the conduct of expert opinions in the representative offices of
international organizations in the Republic of Kazakhstan;
- identification of problems of law enforcement practice and improvement of national legislation;
- implementation of legal and patriotic education in various fields of activity.
Жалпы қаблеттері/ Общие компетенции/ General competences
Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қабілетті болады:
ЖК 1 патриот пен азаматтың белсенді позициясы бар қазіргі жаһандану қоғамында болып
жатқан жағдайларды объективті бағалау үшін тарихи білімді қолдануға;
ЖК 2 тарихи фактілерді білуді қолдана отырып, нақты әлеуметтік, саяси, мәдени мәселелерді
шешуді жоспарлау үшін;
ЖК 3 философиялық білімді түсіндіреді және оның негізінде дүниетаным мен этикалық
позицияны қалыптастырады;
ЖК 4 табысты жазбаша және ауызша сӛйлесу үшін тілдің стилистикалық құралдарын дұрыс
қолданады;
ЖК 5 үш тілді ортада қарым-қатынас пен таным мәселелерін шешеді;
ЖK 6 цифрлық қорғаныс және қауіпсіздік құралдарын қолданады;
ЖК 7 ӛмір бойы АКТ туралы білімді жақсартуға;
ЖК 8 кәсіптік сала мәселелерінің философиялық мазмұнын анықтау үшін маңызды
философиялық тұжырымдамаларды сыни тұрғыдан бағалауға;
ЖК 9 тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы
жағдайды бағалауға;
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ЖK 10 әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология сабақтарын синтездейді;
ЖК 11 қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелеріне қатысты ӛзінің моральдық позициясын
тұжырымдайды және сауатты түрде дәлелдейді;
ЖК 12 дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы ӛмір бойы жеке тұлғаның даму
траекториясын құрады;
ЖK 13 азаматтық жауапкершілікті, кӛшбасшылықты, кәсіби мәселелерді шешуде тиімді
ұжымдық жұмысты кӛрсетеді;
ЖК 14 ӛз қажеттіліктері мен себептерін шағылыстырады.
После успешного завершения этой программы обучающийся будет способен:
ОК 1 применять историческое знание для объективной оценки происходящих в современном
глобализирующемся обществе с активной позицией патриота и гражданина;
ОК 2 планировать решение конкретных социальных, политических, культурных проблем с
ипользованием знания исторических фактов;
ОК 3 интерпретировать философские знания и выстраивать на их основании
мировозренческую и этическую позицию;
ОК 4 корректно использовать стилистичекие средства языка для успешной письменной и
устной коммуникации;
ОК 5 решать задачи коммуникации и познания в условиях трехязычья;
ОК 6 применять средства цифровой защиты и безопасности;
ОК 7 совершенствовать знания ИКТ в течении всей жизни;
ОК 8 критически оценивать философские концепции актуальные для выявления
философского содержания проблем профессиональной области;
ОК 9 давать оценку ситуации в различных сферах межличностной, социальной и
профессиональной коммуникации;
ОК 10 синтезировать занания социологии, политологии, культурологии и психологии;
ОК 11 формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по
отношению к актуальным проблемам современного общества;
ОК 12 выстраивать траекторию личностного развития на протяжении всей жизни
посредством методов и средств физической культуры;
ОК 13 демонстрировать гражданскую ответственность, лидерство, эффективную работу в
команде при решении профессиональных задач;
ОК 14 рефлексировать свои потребности и мотивы.
After successful completion of this program, the student will be able to:
GC 1 to apply historical knowledge for an objective assessment of what is happening in a modern
globalizing society with an active position of a patriot and a citizen;
GC 2 plan the solution of specific social, political, cultural problems using the knowledge of historical facts;
GC 3 interpret philosophical knowledge and build on its basis a worldview and ethical position;
GC 4 correctly use the stylistic means of the language for successful written and oral communication;
GC 5 to solve the problems of communication and cognition in a trilingual environment;
GC 6 apply digital protection and security means;
GC 7 improve ICT knowledge throughout life;
GC 8 critically evaluate philosophical concepts that are relevant for identifying the philosophical
content of the problems of the professional field;
GC 9 assess the situation in various areas of interpersonal, social and professional communication;
GC 10 synthesize classes in sociology, political science, cultural studies and psychology;
GC 11 to formulate and competently argue their own moral position in relation to the urgent problems of modern society;
GC 12 to build a trajectory of personal development throughout life through the methods and means
of physical culture;
GC 13 demonstrate civic responsibility, leadership, effective teamwork in solving professional
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problems;
GC 14 reflect on your needs and motives.
БББ бойынша оқу нәтижелері/ Результаты обучения по ОП/ EP learning outcomes
Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қабілетті:
ON1 Ұлттық заңнаманың негіздерімен және олардың қолдану аясымен танысыңыз;
ON2 Алынған теориялық білім мен практикалық дағдыларды қолданыңыз
сыртқы және ішкі саясат, халықаралық қатынастар саласындағы кәсіби қызметте;
ON3 Қазіргі халықаралық құқықтық ғылымның негізгі теориялары мен тұжырымдамаларын,
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының құрылымын, жұмыс принциптері мен
әдістерін талдау;
ON4 заңдарды, халықаралық шарттарды және басқа да нормативтік құқықтық актілерді түсіндіру
және қолдану;
ON5 мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың қызметінде ұлттық заңнаманың
және халықаралық құқықтың сақталуын қамтамасыз ету;
ON6 Құқықтық құжаттарды әзірлеу, халықаралық және ұлттық нормативтік құқықтық актілерге
құқықтық сараптама жүргізу, білікті заңдық қорытындылар мен кеңестер беру;
ON7 заңды шешімдер қабылдаңыз және заңға сәйкес басқа да заңды әрекеттерді жасаңыз;
ON8 қатаң заңға сәйкес шешімдер қабылдаңыз және заңды шаралар қолданыңыз;
ON9 Кәсіби біліктіліктерін жүйелі түрде жетілдіру, оларды қолдану заңдылықтары мен
практикасын зерделеу, арнайы әдебиеттерде бағдарлау;
ON10 Қылмыстар мен басқа да құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеу.
После успешного завершения программы обучения студент будет:
ON1 Ориентироваться в основах национального и международного законодательства и области их применения;
ON2 Использовать полученные теоретические знания и практические навыки
в профессиональной деятельности в области внешней и внутренней политики, международных отношений;
ON3 Анализировать основные теории и концепции развития современной международноправовой науки, структуру, принципы и методы работы органов государственной власти
Республики Казахстан;
ON4 Толковать и применять законы, международные договоры и другие нормативные правовые акты;
ON5 Обеспечивать соблюдение национального законодательства и норм международного
права в деятельности государственных органов, физических и юридических лиц;
ON6 Разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу
международных и национальных нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
ON7 Принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом;
ON8 Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ON9 Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе;
ON10 Выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.
Upon successful completion of this program, the student will:
ON1 Become familiar with the fundamentals of national legislation and their area of application;
ON2 Use acquired theoretical knowledge and practical skills
in professional activities in the field of foreign and domestic policy, international relations;
ON3 Analyze the basic theories and concepts of the development of modern international legal science,
the structure, principles and methods of work of public authorities of the Republic of Kazakhstan;
ON4 Interpret and apply laws, international treaties and other normative legal acts;
ON5 Ensure compliance with national legislation and international law in the activities of state bodies,
8

individuals and legal entities;
ON6 Develop legal documents, carry out legal expertise of international and national regulations, provide
qualified legal opinions and advice;
ON7 Make legal decisions and take other legal actions in strict accordance with the law;
ON8 Make decisions and take legal action in strict accordance with the law;
ON9 To systematically improve their professional qualifications, study the laws and practice of their
application, navigate in special literature;
ON10 Detect, suppress, disclose and investigate crimes and other offenses.
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Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы/ Content of the educational program
Модульдің Модуль бойынша ОН /
атауы
/ РО по модулю / Module
Название
learning outcomes
модуля /
Module
name

Тарихифилософиялық білім
беру және
рухани
жаңғыру
модулі/
Модуль
историкофилософск
их знаний
и духовной
модерниза

Компон
ент
цикілі
(МК,
ЖОО,
ТК)
/
Цикл,
компон
ент
(ОК,
ВК,
КВ)
/
Cycle,
compon
ent
(OK,
VK,
KV)
ЖБП
МК

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін
білім алушы қаблетті:
ЖК 1, ЖК 2, ЖК 3,
ЖК 8, ЖК 9,ЖК 10,
ЖК 11, ЖК 13, ЖК 14
ООД
/ После успешного
ОК
завершения модуля
обучающийся будет:
ОК 1,ОК 2 , ОК3, ОК
8, ОК 9, ОК 10, ОК 11,
ОК 13, ОК 14

Пәндер
коды
/ Код
дисциплины /
The
code
disciplin
es

Пәннің
/тәжірибенің/
атауы /
Наименование
дисциплины
/практики/
Name
Disciplines
/practices/

Пәннің қысқаша мазмұны /
Краткое описание дисциплины /
Brief description of the discipline

KKZT
1101

Қазақстанның
қазіргі заман
тарихы

SIK
1101

Современная
история
Казахстана

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі
кезеңдері туралы объективті тарихи білім
береді;
студенттердің
назарын
мемлекеттілік
пен
тарихи-мәдени
процестердің қалыптасуы мен дамуы
мәселелеріне бағыттайды.
Дисциплина дает объективные исторические знания об основных этапах истории
современного Казахстана; направляет внимание студентов на проблемы становления
и развития государственности и историкокультурных процессов.

Кред
итте
р
саны
/
Колво
кредитов/
Num
ber
of
credi
ts

Се
ме
стр
/
Se
me
ster
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1

Қалыпт
асатын
компете
нциялар
(кодтта
ры)/Фор
мируем
ые
компете
нции
(коды)/
Formed
compete
ncies
(codes)

ЖК 1;
ЖК 2

ции/
Module of
historical
and philosophical
knowledge
and spiritual modernization

/ Upon successful
completion of the
module, the student
will: GC 1, GC 2, GC
3,GC 8,GC 9, GC 10,GC
11, GC 13 GC 14

OOD
OK

Modern
story
Of Kazakhstan

ЖБП
МК

Fil
1102

Философия

ООД
ОК

Fil 1102

Философия

The discipline provides objective historical
knowledge about the main stages of the history
of modern Kazakhstan; directs the attention of
students to the problems of the formation and
development of statehood and historical and
cultural processes.
Пән студенттерде болашақ кәсіби іс-әрекет
контекстінде философия туралы, оның
негізгі бӛлімдері, мәселелері және оларды
зерттеу әдістері туралы түсініктерді
қалыптастырады. Пән аясында студенттер
философияның
қоғамдық
сананы
жаңғыртудағы рӛлін түсіну және қазіргі
заманның жаһандық мәселелерін шешу
контекстінде
философиялықдүниетанымдық
және
әдіснамалық
мәдениеттің негіздерін зерттейді.
Дисциплина формирует у студентов целостное представление о философии как
особой форме познания мира, об основных
ее разделах, проблемах и методах их изучения в контексте будущей профессиональной деятельности. В рамках дисциплины студенты изучат основы философско-мировоззренческой и методологической культуры в контексте понимания роли
философии в модернизации общественного
сознания и решении глобальных задач современности.
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5

1

ЖК 3;
ЖК 8

OOD
MK

ЖБП
МК

Philosophy

ASM
1106
Psi
1107

ООД
ОК

SPC
1106
Psi
1107

OOD
MK

SPC
1106
Psi
1107

The discipline forms students' holistic understanding of philosophy as a special form of
understanding the world, its main sections,
problems and methods of studying them in the
context of future professional activities. As
part of the discipline, students will study the
basics of philosophical, worldview and methodological culture in the context of understanding the role of philosophy in modernizing
public consciousness and solving global problems of our time.
Модуль пәндері «Болашаққа кӛзқарас:
қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік
бағдарламасында анықталған қоғамдық
сананы жаңғырту міндеттерін шешу
контексінде
білім
алушылардың
әлеуметтік-гуманитарлық дүниетанымын
қалыптастырады.

Әлеуметтану,
Саясаттану,
Мәдениеттану
Психология

Дисциплины модуля формируют социально-гуманитарное мировоззрение обучающихся в контексте решения задач модернизации общественного сознания, определенных государственной программой «Взгляд
в будущее: модернизация общественного
сознания».
The disciplines of the module form the social
and humanitarian outlook of students in the
context of solving the problems of modernization of public consciousness, determined by
the state program "Looking into the future:
modernization of public consciousness".

Социология,
Политология,
Культурология
Психология

Sociology,
Political science,
Culturology
Psychology
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8

2

ЖК 9;
ЖК 10;
ЖК 14

ЖБП
ТК

SZhK
MN
1109

Сыбайлас
жемқорлыққа
қарсы мәдениет
негіздері

Пән студенттер мен студенттер арасында
мемлекет
пен
құқықтың,
құқықтық
қатынастардың
және
Қазақстан
Республикасы құқық салаларының әртүрлі
бағыттарының негізгі түсініктері мен
категорияларын
қалыптастырады.
Ол
сыбайлас жемқорлыққа қарсы әдістер
туралы білім жүйесін қалыптастырады, осы
құбылысқа және азаматтық тӛзімділікке
қатысты
азаматтық
ұстанымды
қалыптастырады.

ООД
КВ

OAK
1109

Основы антикоррупционной культуры

OOD
CC

FACC
1109

Fundamentals of
Anti-Corruption
Cultures

ЖБП
МК

ETK
1109

Экология және
тіршілік
қауіпсіздігі

ООД
КВ

EBZh
1109

Экология и безопасность жизнедеятельности

В рамках дисциплины студенты изучат основные понятия и категории государства и права,
правовые отношения и основы различных сфер
отраслей права Республики Казахстан. Дисциплина формирует систему знаний по противодействию коррупции и выработку на этой основе гражданской позиции по отношению к
данному явлению.
As part of the discipline, students will study the
basic concepts and categories of state and law, legal relations and the foundations of various spheres
of the branches of law of the Republic of Kazakhstan. The discipline forms a system of knowledge
on combating corruption and the development on
this basis of a civic position in relation to this phenomenon.
Техносфера
мен
табиғи
экожүйелер
қызметіндегі қауіпті және тӛтенше қауіпті
жағдайларда
ескерту
қабілеттері
және
экоқорғау ойлауды қалыптастыру.
Дисциплина формирует экозащитное мышление и способность предупреждения опасных и
чрезвычайных ситуаций в функционировании
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5

2

ЖК 11;
ЖК 13

ЖК 6

природных экосистем и техносферы.
The discipline forms eco-protective thinking and
the ability to prevent dangerous and emergency
situations in the functioning of natural ecosystems
and the technosphere.

OOD
CC

ELS
1109

Ecology and life
safety

ЖБП
MK

EKN
1109

Экономика және
кәсіпкерлік
негіздері

Бұл
пән
студенттерді
экономика
саласындағы даярлаудың қажетті деңгейін
қамтамасыз етеді, қазақстандық қоғам
ӛміріндегі болып жатқан ӛзгерістерге
бағдарлау және әлеуметтік бейімделу үшін
қажетті
экономикалық
сауаттылық
деңгейін
қалыптастырады,
ажырамас
бӛліктердің бірі ретінде экономикалық
ойлау мәдениетін қалыптастыруға ықпал
етеді
дүниетаным,
ӛзін-ӛзі
дамыту
мүмкіндігі,
ӛзін-ӛзі
білім
алу,
экономикалық қабылдауда тәуелсіздік
шешімдер.

ООД
КВ

OEP
1109

Основы экономики и предпринимательства

OOD
CC

FEE
1109

Fundamentals of
Economics and Entrepreneurship

Дисциплина формирует экономический образ
мышления, теоретические и практические
навыки организации успешной предпринимательской деятельности предприятий в конкурентной среде.
The discipline forms an economic way of thinking,
theoretical and practical skills in organizing successful entrepreneurial activities of enterprises in a
competitive environment.

ЖБП
МК

KN
1109

Кӛшбасшылық
негіздері

Осы пәнді оқу барысында студенттер
кӛшбасшылық қасиеттерді, стильдерді,
әсер ету әдістерін кәсіпорын, аймақ және
жалпы ел деңгейінде пайдалану арқылы
адами мінез-құлық пен ӛзара әрекеттесуді
тиімді
басқарудың
әдістемесі
мен

14

ЖК 11

ЖК 13

практикасын игереді. Пәнді зерттеу
аймақтағы
әлеуметтік
қатынастарды,
мемлекет пен тұрғындар арасындағы
қатынастарды талдау дағдыларын дамытуға
және әлеуметтік коммуникацияның тиімді
әдістерін дамытуға мүмкіндік береді.

Тіл модулі/
Языковой
модуль/
language
module

ООД
КВ

OL
1109

Основы лидерства

OOD
CC

LF 1109

Leadership
fundamentals

K(O)T
1104
(1,2)

Қазақ (орыс) тілі

Мемлекеттік тілді кәсіби қызметте, ғылыми
және практикалық жұмыста, әріптестермен
қарым-қатынаста, ӛз бетінше білім алу,
ғылыми, оқу-ағартушылық және ӛзге де
мақсаттар үшін қолдана білуі мен
дағдыларын қалыптастырады. Ғылыми
мақалалар
мен
ғылыми-зерттеу
жұмыстарын және жобаларды жазуда
мемлекеттік тілді қолдану мүмкіндіктерін
кӛрсетеді

K(R)Ya
1104
(1,2)

Казахский (русский) язык

Дисциплина обеспечивает качественное усвоение казахского языка как средства социального,
межкультурного, профессионального общения
через формирование коммуникативных компетенций всех уровней использования языка для
изучающих казахский язык как иностранный.

ЖБП
Модульді сәтті
МК
аяқтағаннан кейін
білім алушы қаблетті:
ЖК 4, ЖК 5
/ После успешного
завершения модуля
обучающийся будет:
ОК 4, ОК 5
/ Upon successful
completion of the
module, the student
will:
GC 4, GC 5

ООД
ОК

15

При изучении данной дисциплины студенты
овладеют методологией и практикой эффективного управления поведением и взаимодействием людей путем использования лидерских
качеств, стилей, методов влияния на уровне
предприятия, региона и страны в целом.
When studying this discipline, students will master
the methodology and practice of effective management of behavior and interaction of people
through the use of leadership qualities, styles,
methods of influence at the level of the enterprise,
region and country as a whole.
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1,2

ЖК 4;
ЖК 5

OOD
MK

K(R)La
1104
(1,2)

Kazakh (Russian)
language

The discipline provides high-quality mastering of
the Kazakh language as a means of social, intercultural, professional communication through the
formation of communicative competencies at all
levels of language use for students of Kazakh as a
foreign language.

ЖБП
МК

ShT
1103
(1,2)

Шетел тілі

Пән
студенттердің
мәдениетаралықкоммуникативтік құзыреттілігін шетел
тілінде білім беру барысында жеткілікті
деңгейде қалыптастырады.

ООД
ОК

IYA
1103
(1, 2)

Иностранный язык

OOD
CC

FL 1103
(1, 2)

Foreign language

Дисциплина
формирует
межкультурнокоммуникативную компетенцию студентов в
процессе иноязычного образования на достаточном уровне.
The discipline forms the intercultural and communicative competence of students in the process of
foreign language education at a sufficient level.

БП
ЖООК

БД
ВК

BD UC

KK(O)T Кәсіби қазақ
2203
(орыс тілі)

PKYa
2203

PK(R)L

Мемлекеттік тілді кәсіби қызметте, ғылыми
және практикалық жұмыста, әріптестермен
қарым-қатынаста, ӛз бетінше білім алу,
ғылыми, оқу-ағартушылық және ӛзге де
мақсаттар үшін қолдана білуі мен
дағдыларын қалыптастырады. Ғылыми
мақалалар
мен
ғылыми-зерттеу
жұмыстарын және жобаларды жазуда
мемлекеттік тілді қолдану мүмкіндіктерін
кӛрсетеді

Профессиональны
й казахский
(русский) язык

Дисциплины модуля формируют
навыки
использования
государственного
и
иностранного языков
в профессиональной
деятельности, научной и практической работы,
общения с зарубежными коллегами, для
самообразовательных и других целей

Professional

The disciplines of the module form the skills
16

10

1,2

ЖК 4;
ЖК 5

4

4

ЖК 4;
ЖК 5

БП
ЖООК

2203

Kazakh (Russian)
language

KBShT
2204

Пән студенттердің таңдаған бағытына сәйкес
Кәсіби
бағытталған шет және кәсіби тапсырмаларды шешу үшін
практикалық қызметті жүзеге асыру үшін
тілі

БД
ВК

POIYa
2204

BD UC

POFL
2204

of using the state and foreign languages in
professional activity, scientific and practical
work, communication with foreign colleagues,
for self-education and other purposes
3

ЖК 4;
ЖК 5

3

3

ЖК 4;
ЖК 5;
ON 6

қажетті жалпы мәдени, кәсіптік және
лингвистикалық құзыреттерді қалыптастырады
және жетілдіреді
Профессионально- Дисциплина формирует и развивает общекульориентированный турные, профессиональные и лингвистические
иностранный язык компетенции в соответствии с выбранным
направлением студентов и необходимые для
осуществления практической деятельности по
решению профессиональных задач.
Professionally
The discipline forms and develops general cultural,
oriented foreign
professional and linguistic competencies in accordlanguage
ance with the chosen direction of students and necessary for the implementation of practical activities
to solve professional problems.

Бұл
пән
білімалушыларға
ғылыми
дерекқорлардан
ақпараттар
іздеуге,
мәтіндерді талдау мен рефераттауға,
академиялық жазбалардың әр түрлі
жанрларымен (аннотация, эссе, шолулар,
аналитикалық шолулар, мақала) жұмыс
жасауға байланысты кәсіби іс-әрекеттерді
жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Изучение данного курса позволит обучающимся осуществлять профессиональную
деятельность, связанную с поиском информации в научных базах данных, анализом и
реферированием текстов, работой с раз-

БП
ЖООК

БД ВК

4

AIZH
2201

Академиялық
іскерлік хат /

ADP
2201

Академическое
деловое письмо

17

Мемлекет
пен
құқықтың
ақпараттыққұқықтық
аспектілері/
Информационноправовые
аспекты
госудаства
и права/
Information
and legal
aspects of
the state
and law

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:
ЖК 6, ЖК 7

BD UC

ABW
2201

ЖБП/
МК

AKT
2105

ООД
ОК

IKT
2105

OOD

IKT

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 6, ОК 7
/ Upon successful completion of the module, the student will:
GC 6, GC 7

личными жанрами (аннотации, эссе, отзыв,
рецензии, аналитический обзор, статьи)
особенностями академического письма.
Academic BusiThis course allows students to search for inness Writing
formation from scientific databases, analyze
and abstract texts, carry out professional activities related to working with different genres
of academic records (annotations, essays, reviews, analytical reviews, articles).
АқпараттықПән процестерді, ақпаратты іздеу, сақтау
коммуникациялы және
ӛңдеу
әдістерін,
сандық
қ технологиялар технологиялар арқылы ақпаратты жинау
(ағылшын
және беру тәсілдерін сын тұрғысынан
тілінде)
бағалау
және
талдау
қабілетін
қалыптастырады. Студенттер компьютерлік
жүйелер
архитектурасының
тұжырымдамалық негіздерін, операциялық
жүйелер мен желілерді зерттейді; желілік
және
веб
қосымшаларды
әзірлеу
концепциялары, ақпараттық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету құралдары туралы білім
алады;
қазіргі заманғы ақпараттықкоммуникациялық
технологияларды
пайдалану дағдылары қалыптасады.
Информационно- Дисциплина
формирует
способность
коммуникационн использовать для решения аналитических и
ые технологии
исследовательских задач современные
(на англ. языке)
технические средства и информационные
технологии
и
умение
работать
с
информацией в глобальных компьютерных
сетях.
Information and

The discipline forms the ability to use modern
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5

3

ЖК 6;
ЖК 7

CC

2105

Communication
Technologies (in
English)

technical means and information technologies to
solve analytical and research problems and the
ability to work with information in global
computer networks.

БП
ЖООК

KRKK
1206

Қазақстан
Республикасының
конституциялық
құқығы

БД ВК

KPRK
1206

Конституционное
право Республики
Казахстан

Пән
студенттерде
конституциялық
құқықтың маңызды ғылыми - теориялық
ережелері, Қазақстан Республикасының
конституциялық
дамуының
тарихы,
демократиялық, құқықтық, әлеуметтік және
зайырлы мемлекеттілікті құру процесіндегі
мемлекет пен қоғамның Негізгі заңы
ретіндегі Конституцияның рӛлі мен
функциялары,
адам
мен
азаматтың
конституциялық - құқықтық мәртебесі,
сондай-ақ мемлекеттің және жергілікті
ӛзін-ӛзі
басқару
органдарының
конституциялық жүйесі туралы іргелі
түсініктерді қалыптастыруға бағыттайды.
Дисциплина ориентирует на формирование
у студентов фундаментальных представлений о важнейших научно - теоретических
положениях конституционного права, истории конституционного развития Республики Казахстан, роли и функции Конституции как Основного закона государства и
общества в процессе строительства демократической, правовой, социальной и светской государственности, конституционно правовом статусе человека и гражданина, а
также о конституционной системе органов
государства и местного самоуправления.

BD
UC

CLRK
1206

Constitutional law
of the Republic of

The discipline focuses on the formation of students
fundamental ideas about the most important

19

4

2

ON1;
ON4;
ON7

Kazakhstan

БП
ЖООК

Оқу практикасы

БД ВК

Учебная практика

BD UC

Educational
practice

scientific
and
theoretical
provisions
of
constitutional law, the history of the constitutional
development of the Republic of Kazakhstan, the
role and function of the Constitution as the Basic
Law of the state and society in the process of
building a democratic, legal, social and secular
state, the constitutional and legal status of a person
and citizen, as well as the constitutional system of
state bodies and local self-government.
Ол бастапқы кәсіби дағдыларды, алған
теориялық білімдерін бекіту мен тереңдетуді,
таңдалған
мамандық
бойынша
қажетті
дағдылар мен дағдыларды игеруді, болашақ
кәсіби іс-әрекет туралы идеяларды кеңейтуді
қалыптастырады, ӛздік жұмысты болжамайды,
керісінше болашақ мамандығымен таныстыру
және алғашқы ғылыми-зерттеу дағдыларды
қалыптастырады.
Формирует первичные профессиональные
умения и навыки, закрепление и углубление
полученных теоретических знаний, овладение
необходимыми навыками и умениями по
избранной
специальности,
расширение
представлений о будущей профессиональной
деятельности,
предполагает
не
самостоятельную работу, а ознакомление с
будущей профессией и получение первых
навыков исследовательской деятельности.
It forms primary professional skills, consolidation
and deepening of the theoretical knowledge
gained, mastering the necessary skills and abilities
in the chosen specialty, expanding ideas about
future professional activities, does not presuppose
independent work, but acquaintance with the future
profession and obtaining the first skills of research
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1

2

ON 1;
ON 4

activity.

БП
MKT
ЖООК 1204

Мемлекет және
құқық теориясы

Пән мемлекеттің және олардың тұрақты
ӛзара әрекеттестігіндегі құқықтың мәнін,
шығу тегі, дамуы мен қызмет етуінің
жалпы заңдылықтары мен үрдістерін
зерттейді,
сондай-ақ
барлық
заң
ғылымдары үшін ортақ ұғымдар мен
санаттарды қалыптастырады.
Дисциплина изучает сущность, наиболее
общие закономерности и тенденции происхождения, развития и функционирования
государства и права в их постоянном взаимодействии, а также формирует общие для
всех юридических наук понятия и категории.

БД ВК
TGP
1204

Теория государства и права

BD
UC

TSL
1204

Theory of state
and law

The discipline studies the essence, the most general laws and trends of the origin, development and
functioning of the state and law in their constant
interaction, and also forms concepts and categories
common to all legal sciences.

БП
ТК

MKZhT
1205

Мемлекет пен
құқықтың жалпы
тарихы

БД
КВ

VIGP
1205

Всеобщая история государства
и права

Пән студенттерді ежелгі, ортағасырлық
және қазіргі заман тарихы бойынша
әлемнің әр түрлі халықтарының құқықтық
әдет - ғұрыптары мен заңдарының пайда
болу, рәсімдеу және кейінгі ӛзгерістерімен
таныстырады.
Дисциплина знакомит студентов с процессом возникновения, оформления и последующих изменений правовых обычаев и
законов разных народов мира на всем протяжении истории - древней, средневековой
и современной.

BD

HSLFC

The discipline introduces students to the process of

History of state
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5

1

ON1
ON2
ON3

3

1

ЖК 1;
ЖК 2

KU

1205

and law of foreign
countries

БП /
ЖООК

KRShEA
K 2207

Қазақстан Республикасының
және шет елдердің әкімшілік
құқығы

БД/ВК

BD /
UC

КП/Ж
ООК

APRKZ
S 2207

ALRKFC
2207

MKB
2301

Административное право Республики Казахстан и зарубежных стран
Administrative
law of the Republic of Kazakhstan
and of the foreign
countries

the emergence, registration and subsequent changes in the legal customs and laws of different peoples of the world throughout history-ancient, medieval and modern.
Қазақстан
Республикасының
және
шет
елдердің мемлекеттік атқарушы билігі туралы,
таяу шет елдердің, континенттік Еуропаның,
Американың және Жапонияның мемлекеттік
атқарушы
органдарының
қатысуымен
қатынастарды әкімшілік-құқықтық реттеудің
негіздері
мен
тетігі
туралы
түсінік
қалыптастыру және салыстырмалы - құқықтық
талдау жүргізуде белгілі бір дағдылар алу.
Формирует представление о государственной
исполнительной власти РК и зарубежных
стран, об основах и механизме административно-правового регулирования отношений с участием государственных исполнительных органов стран ближнего зарубежья, континентальной Европы, Америки и Японии и получить
определѐнные навыки в проведении сравнительно - правового анализа.
To form an idea of the state executive power of the
Republic of Kazakhstan and foreign countries, on
the foundations and mechanism of administrative
and legal regulation of relations with the participation of state executive bodies of the neighboring
countries, continental Europe, America and Japan,
and to acquire certain skills in conducting a comparative legal analysis.

Пән студенттердің мемлекеттік қызметтің
мәні, оның ұйымдастырылуы мен жұмыс
істеуі, мемлекеттік қызметтің принциптері,
оның ӛзекті мәселелері мен міндеттері
туралы жүйелендірілген білім алуына

Мемлекеттік
қызмет және
басқару
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5

3

ON 3;
ON 4;
ON 5

5

4

ON 1;
ON 2;
ON 7

ПД/ВК
GSU
2301
РD /
UC

Азаматтық
заңнамасы
/ Гражданское законодательство /Civil
legislation

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

БП
ЖООК

ON1, ON2, ON6, ON7
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON2, ON6, ON7
/ Upon successful completion of the module, the student will:

PSA
2301

Государственная
служба и
управление
Public service and
administration

Гражданское
право Республики Казахстан
(общая часть)

BD
UC

Civil law of the
Republic of Kazakhstan (general
part)

ON1, ON2, ON6, ON7

CLRK
(GP)
2208

The discipline is aimed at obtaining students ' systematic knowledge about the nature of the public
service, its organization and functioning, the principles of the public service, its current problems
and tasks.

Пән студенттерде азаматтық құқықтың
теориялық және практикалық мәселелері
бойынша жүйелі және кешенді білімді
қалыптастырады және болашақ мамандарға
құқықтық жағдайларды ӛз бетінше талдау
және жеке-құқықтық сипаттағы қатынастардан даулар бойынша заңдық сауатты
шешімдер қабылдау дағдыларын үйретеді.
Дисциплина формирует у студентов системных и комплексных знаний по теоретическим и практическим вопросам гражданского права и привить будущим специалистам навыки самостоятельного анализа
правовых ситуаций и принятия юридически
грамотных решений по спорам из отношений частно-правового характера.

Қазақстан РесKRAK( публикасының
ZhB) азаматтық
2208
құқығы(жалпы
бӛлім)

БД ВК GPRK
(OCh)
2208

бағытталған.
Дисциплина ориентирована на получение
студентами систематизированных знаний о
сущности государственной службы, ее организации и функционировании, принципах государственной службы, ее актуальных проблемах и задачах.

The discipline forms students ' systematic and
comprehensive knowledge of theoretical and practical issues of civil law and instill in future specialists the skills of independent analysis of legal situations and making legally competent decisions on
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6

3

ON1;
ON2;
ON6;
ON7

disputes related to private law.
KRAK(E Қазақстан
БП
ЖООК B) 2209 Республикасының

БД ВК GPRK
(OsCh)
2209

BD
UC

CLRK
(SP)2209

KREK
БП /
ЖООК 3210

Пән студенттерде пәнді білуді, азаматтық
құқықтың ерекше бӛлігі институттарының
азаматтық
негізгі ережелерін түсіндіруді және азаматқұқығы(ерекше
тық кодекстің жалпы бӛлімінің нормалабӛлім)
рымен, сонымен қатар азаматтық айналымда туындайтын қатынастарды реттейтін ӛзге де нормативтік құқықтық актілердің
нормаларымен арақатынасын қалыптастырады.
Гражданское праДисциплина формирует у студентов знание
во Республики Ка- предмета, уяснение основных положений
захстан (особенная институтов особенной части гражданского
часть)
права и умение соотносить нормы особенной части с нормами общей части гражданского кодекса, а также с нормами иных
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в гражданском обороте.
Civil law of the Republic of Kazakhstan (special part)

The discipline forms students ' knowledge of the
subject, understanding of the main provisions of
the institutions of the special part of civil law and
the ability to correlate the norms of the special part
with the norms of the general part of the civil
Code, as well as with the norms of other normative
legal acts regulating relations arising in civil turnover.

Қазақстан Республикасы еңбек
құқығы

Пән қоғамдық еңбек қатынастарын
реттейтін құқық нормалары туралы ұғымды
қалыптастыруға, еңбек құқығы және еңбек
заңнамасы теориясын меңгеруге,
студенттердің еңбек құқығы нормаларын
қолданудың тәжірибелік дағдыларын
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5

4

ON1;
ON2;
ON6;
ON7

5

5

ON1;
ON2;
ON7

меңгеруге бағытталған.
Дисциплина направлена на формирование
понятия о нормах права, регулирующих
общественные трудовые отношения, усвоение теории трудового права и трудового
законодательства, приобретение студентами практических навыков применения
норм трудового права.

БД /
ВК

TPRK
3210

Трудовое право
Республики Казахстан

BD /
UC

LLRK
3210

Labor law of the
Republic of Kazakhstan

БП /
ТК

KRАIZh
К 3215

Қазақстан
Республикасының
азаматтық
іс жүргізу құқығы

БД /
КВ

GPPRK
3215

Гражданское процессуальное право
Республики Казахстан

BD /
ОC

CPLRK
3215

Civil procedural
law of the Republic
of Kazakhstan
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The discipline is aimed at forming the concept of
legal norms regulating social labor relations, mastering the theory of labor law and labor legislation,
and acquiring students ' practical skills in applying
labor law norms.
Пән студенттерге азаматтық іс жүргізу құқығы
ғылымының
негізгі
ережелері
туралы,
азаматтар мен ұйымдардың субъективті
құқықтары мен заңды мүдделерін сот қорғау
механизмі, азаматтық іс жүргізу заңнамасының
құрамы мен құрылымы және сот практикасы
туралы
тұрақты
білім
жүйесін
қалыптастырады. оны қолдану туралы.
Дисциплина формирует у студентов устойчивую систему знаний об основных положениях
науки гражданского процессуального права, о
механизме судебной защиты субъективных
прав и законных интересов граждан и организаций, составе и структуре гражданского процессуального законодательства и судебной
практике по его применению.
Тhe discipline forms for students a stable system
of knowledge about the basic provisions of the science of civil procedural law, the mechanism of
judicial protection of subjective rights and legitimate interests of citizens and organizations, the

5

6

ON6;
ON7;
ON8

БП /
ТК

HP 3215

Халықаралық
процесс

БД /
КВ

MP 3215

Международный
процесс

BD /
ОC

IP 3215

International process

composition and structure of civil procedural legislation and judicial practice on its application.
Пән студенттердің қазіргі қоғамдағы соттың
рӛлі мен ұстанымын, халықаралық сот ісін
жүргізудің түсінігі, түрлері мен кезеңдері, халықаралық іс жүргізу құқықтық қатынастары
және олардың субъектілері туралы білімдері
мен білімдерін қалыптастырады. Сонымен
қатар, ол халықаралық процестегі тараптардың,
үшінші тұлғалардың позициясын, ӛкілдік
мәселелерін, процессуалдық шарттарды егжейтегжейлі зерттейді.
Дисциплина формирует у обучающихся навыки
и знания о роли и положении суда в современном обществе, понятие, виды и стадии
международного
судопроизводства,
международные процессуальные правоотношения и их субъекты. Кроме того, подробно
изучает положение сторон, третьих лиц в
международном процессе, проблемы представительства, процессуальные сроки.
The discipline forms students' skills and
knowledge about the consideration of the role and
position of the court in modern society, the concept, types and stages of international court proceedings, international procedural legal relations
and their subjects. In addition, he studies in detail
the position of the parties, third parties in the international process, the problems of representation,
procedural terms.
Пән теориялық білімді әлемдік валюта-несие
жүйесі,
ұлттық
және
халықаралық
деңгейлердегі ақша-несие қатынастарының
құрылымдық элементтерінің ӛзара әрекеті,
сыртқы экономикалық қызметке банктік

HVKYI / Халықаралық
КП /
ЖООК MVFOI / валюта және
IMFOI
4302

қаржы ұйымдары
мен институттары
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5

7

ON4;
ON6

ПД /
ВК

MVFOI
4302

Международные
валютнофинансовые организаций и институты

BD /
UC

IMFOI
4302

International monetary and financial

БП /
ЖООК

Ӛндірістік практикасы

БД /
ВК

Производственная
практика

27

қызмет кӛрсетудің дәстүрлі және заманауи
әдістерін иелену, халықаралық экономикалық
операцияларды хеджирлеу және қаржыландыру
саласында қалыптастырады.
Дисицплина формирует теоретические знания
в области мировой валютной и кредитной системы, взаимодействия структурных элементов
валютно-кредитных отношений на национальном и международном уровнях, владения традиционными и современными методами банковского обслуживания внешнеэкономической
деятельности, хеджирования и финансирования
международных экономических операций.
Discipline forms theoretical knowledge
in the field of the global monetary and credit system, interaction of structural elements of monetary
and credit relations at the national and international
levels, possession of traditional and modern methods of banking services for foreign economic activity, hedging and financing of international economic transactions.
Студенттердің құзыреттіліктерін, халықаралық
құқық саласындағы практикалық тәжірибені,
оның ішінде таңдалған оқу саласында жалпы
және кәсіби құзыреттіліктерді кейіннен дамыту
үшін кәсіби іс-әрекет дағдылары мен дағдыларын қалыптастырады. Ӛндірістік практика студенттердің алған білімдері мен дағдыларын
шоғырландырады, кәсіптік және практикалық
дайындыққа бағытталған теориялық курстарды
игеру нәтижесінде жалпы мәдени, жалпы
кәсіби және кәсіби құзыреттіліктердің кешенді
қалыптасуына ықпал етеді.
Формирует у обучающихся компетенции, практического опыта в области международного

3

8

ON6
ON7
ON8

Specialized practice

BD /
UC

Қылмыстық
заңнама /
Уголовное
законодательство
/Criminal
law

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

ON2, ON3, ON4, ON5,
ON10
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON2, ON3, ON4, ON5,
ON10

БП
ЖООК
KRКK
(ZhB)
2210
БД ВК UPRK
(OCh)
2210

Қазақстан Республикасының
қылмыстық
құқығы(жалпы
бӛлім)
Уголовное право
Республики Казахстан (общая
часть)
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права, в том числе умений и навыков профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранному направлению подготовки. Производственная практика закрепляет
знания и умения, приобретаемые студентами, в
результате освоения теоретических курсов,
ориентированных
на
профессиональнопрактическую подготовку, способствует комплексному формированию общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.
Forms students' competencies, practical experience
in the field of international law, including skills
and abilities of professional activity for their subsequent development of general and professional
competencies in the chosen field of study. Industrial practice consolidates the knowledge and skills
acquired by students, as a result of mastering theoretical courses focused on professional and practical training, contributes to the integrated formation
of general cultural, general professional and professional competencies.

Пән студенттерге Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының жалпы
бӛлігінен терең теориялық білімдерін алуға
және осы негізде сот және құқық қорғау
органдарына жүктелген міндеттерді тиімді
орындауға қажетті дағдылар мен қабілеттерді үйретуге бағытталған.
Дисциплина ориентирована на получение
студентами глубоких теоретических знаний
по общей части уголовного права Республики Казахстан и привитие на этой основе

6

4

ON2;
ON7;
ON10

прочных навыков и умений, необходимых
им для эффективного выполнения задач,
возложенных на судебные и правоохранительные органы

/ Upon successful completion of the module, the student will:

ON2, ON3, ON4, ON5,
ON10

BD
UC

CLRK(
GP)
2210

The discipline is aimed at providing students with
deep theoretical knowledge of the general part of
the criminal law of the Republic of Kazakhstan
and instilling on this basis the solid skills and abilities necessary for them to effectively perform the
tasks assigned to the judicial and law enforcement
agencies

Criminal law of
the Republic of
Kazakhstan (general part)

БП
ЖООК

KRКK
(EB)
3211

БД ВК UPRK
(OsCh)
3211

Қазақстан Республикасының
қылмыстық
құқығы(ерекше
бӛлім)

Уголовное право
Республики Казахстан (особенная часть)
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Пәннің мақсаты - қылмыстық құқықтың
принциптері, санаттары мен ережелері туралы теориялық білімді алуға, студенттердің қолданыстағы қылмыстық заңнамада дұрыс бағдарлануын үйрету, қылмыстық
құқық нормаларын ұтымды түсіндіру және
қолдану дағдыларын дамыту, қылмыстық
құқық бұзушылықтарды саралай білуге,
студенттерге қылмыстық заңнаманың азаматтарды қорғау, олардың құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерін,
сондай-ақ қоғам мен мемлекет мүдделерін
қылмыстық қол сұғушылықтан қорғаудың
құралы ретінде тәрбиелеу
Дисциплина ориентирована на получение
теоретических знаний о принципах, категориях и положениях науки уголовного права, обучение студентов правильному ориентированию в действующем уголовном
законодательстве, развитие способностей
умело толковать и применять нормы уго-

5

5

ON2;
ON7;
ON10

ловного права, квалифицировать уголовные
правонарушения, воспитание у студентов
уважительного отношения к уголовному
закону как незыблемому средству защиты
граждан, их прав, свобод и законных интересов, а также интересов общества и государства от преступных посягательств.
BD
UC

CLRK
(SP)
3211

КП /
ТК
HKKK
KBMHI
3305
ПД /
КВ

MUPM
PSGBP
3305

Criminal law of
the Republic of
Kazakhstan (special part)

Халықаралық
қылмыстық
құқық және
қылмыспен
күрес бойынша
мемлекеттердің
халықаралық
ынтымақтастығы
Международное
уголовное право
и международноправовое сотрудничество
государств по
борьбе с пре-
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The discipline is focused on obtaining theoretical
knowledge about the principles, categories and
provisions of the science of criminal law, teaching
students the correct orientation in the current criminal legislation, developing the ability to skillfully
interpret and apply the norms of criminal law,
qualify criminal offenses, educating students to
respect the criminal law as an unshakable means of
protecting citizens, their rights, freedoms and legitimate interests, as well as the interests of society
and the state from criminal encroachments.
Пән қоғамдық қатынастарды, оның ішінде
халықаралық қатынастарды реттеу кезінде
заңдылыққа
бағдарланған
идеологиялық
қатынастарды қалыптастырады; халықаралық
қылмыспен
күресті
құқықтық
реттеу
саласындағы біліктер мен дағдыларды дамыту.

Дисциплина формирует мировоззренческие
установки, ориентированные на верховенство
права в регулировании общественных отношений, в том числе международных; выработка
умений и навыков в области правового регулирования международной борьбы с преступностью.

5

6

ON2;
ON10

BD /
ОC

ICLILC
SCC
3305

ступностью
International
criminal law and
international legal
cooperation of
States in combating crime

КП /
ТК
KKK
3305

Пән студенттердің қарулы қақтығыстардың
біліктілігі,
қазіргі
заманғы
қарулы
қақтығыстарға қатысушылардың құқықтық
жағдайы
және
қарулы
қақтығыстар
жағдайындағы адам құқықтары туралы негізгі
білімдерін қалыптастырады. Бұл сонымен қатар
халықаралық
актілермен
жұмыс
істеу
дағдыларын және оларды халықаралық ӛмір
жағдайларына
байланысты
түсіндіруді
қалыптастырады.
Дисциплина формирует у студентов базовые
знания о квалификации вооруженных конфликтов, правом статусе участников современных
вооруженных конфликтов и о правах человека
в ситуациях вооруженного конфликта. Также
формирует навыки работы с международными
актами и их толкований применительно к ситуациям международной жизни.
The discipline forms students' basic knowledge
about the qualifications of armed conflicts, the legal status of participants in modern armed conflicts
and about human rights in situations of armed conflict. It also forms the skills of working with international acts and their interpretation in relation to
situations of international life.
Пән адам құқықтарын қорғау саласындағы
міндеттемелерді бұзғаны үшін мемлекеттердің

Қарулы
қақтығыстар
құқығы

ПД /
КВ

PVC
3305

Право
вооруженных
конфликтов

BD /
ОC

LAC
3305

Law of armed
conflict

КП /
ТК

HZh
4306

Халықаралық
жауапкершілік

The discipline forms ideological attitudes focused
on the rule of law in the regulation of public
relations, including international; development of
skills and abilities in the field of legal regulation of
the international fight against crime.
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ON5;
ON10

5

7

ON4;
ON5;

ПД /
КВ

MO
4306

Международная
ответственность

BD /
ОC

IR
4306

International responsibility

КП /
ТК

KIBHK
K 4306

Қылмыстық
істер бойынша
халықаралыққұқықтық кӛмек

ПД /
КВ

MPPUD Международно4306
правовая помощь
по уголовным
делам

BD /
ОC

ILACM
4306

International legal
assistance in criminal matters

32

халықаралық жауапкершілігі мен халықаралыққұқықтық жауапкершілігін және мемлекеттердің халықаралық жауапкершілігінің негізгі
доктриналық тәсілдерін қалыптастырады.
Дисциплина формирует представление о международной ответственности и международноправовой ответственности государств за нарушения обязательств в сфере защиты прав человека и об основных доктринальных подходах к международной ответственности государств.
The discipline forms the idea of international responsibility and international legal responsibility
of states for violations of obligations in the field of
human rights protection and of the main doctrinal
approaches to the international responsibility of
states.
Пән нормативтік-құқықтық база туралы негізгі
білімді және шет мемлекеттердің құқық қорғау,
сот және басқа да ресми мемлекеттік
органдарымен қарым-қатынаста құқықтық
кӛмек кӛрсету туралы бұйрықтармен жұмыс
істеудің негізгі формаларын қалыптастырады.
Дисциплина формирует базовые знания о нормативной основе и основных формах по работе
с поручениями об оказании правовой помощи
при взаимоотношениях с правоохранительными, судебными и иными официальными государственными органами зарубежных государств.
The discipline forms basic knowledge about the
regulatory framework and basic forms for working
with orders to provide legal assistance in relations
with law enforcement, judicial and other official
state bodies of foreign states.

ON10

БП /
ТК

KRKIZhК
4216

Қазақстан
Республикасыны
ң қылмыстық іс
жүргізу құқығы

БД /
КВ

UPPRK
4216

Уголовнопроцессуальное
право Республики Казахстан
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Пәнді оқып-үйрену студенттерді оқыту мен
ӛзіндік жұмыс барысында келесі негізгі
мақсаттарға жетуге бағытталған:
қылмыстық процестің теориясын және
қылмыстық процестік заңнаманың қолданыстағы нормаларын, олардың мақсатын,
процессуалдық нормаларды қолданудың
негізі мен тәртібін меңгеру; қылмыстық істі
жүргізуде материалдық және процессуалдық құқықтардың нормаларын студенттермен құзыретті талдау және қолдану
біліктілігін және қабілеттерін дамыту;
қылмыспен күреске бағытталған ғылыми
кӛзқарастарды қалыптастыру; адам мен
азаматтың
құқықтары
мен
бостандықтарының
қоғамдағы
басымдықтары туралы наным-сенімдерді,
сондай-ақ олардың қызметтерінде заңдар
мен кәсіби этиканың нормаларын қатаң
сақтау қажеттілігін дамыту
Дисциплина ориентирована на получение
теоретических знаний о принципах, категориях и положениях науки уголовного права, обучение студентов правильному ориентированию в действующем уголовном
законодательстве, развитие способностей
умело толковать и применять нормы уголовного права, квалифицировать уголовные
правонарушения, воспитание у студентов
уважительного отношения к уголовному
закону как незыблемому средству защиты
граждан, их прав, свобод и законных инте-

5

7

ON2;
ON7;
ON10

BD /
ОC

CPLRK
4216

БП /
ТК

KRHKT Қақтығыстарды
4216
реттеудің
халықаралыққұқықтық
тәсілдері

БД /
КВ

MPSUK Международно4216
правовые способы урегулирования конфликтов

BD /
ОC

ILMCR
4216

ресов, а также интересов общества и государства от преступных посягательств.
The discipline is focused on obtaining theoretical knowledge about the principles, categories
and provisions of the science of criminal law,
teaching students the correct orientation in the
current criminal legislation, developing the
ability to skillfully interpret and apply the
norms of criminal law, qualify criminal offenses, educating students to respect the criminal law as an unshakable means of protecting
citizens, their rights, freedoms and legitimate
interests, as well as the interests of society and
the state from criminal encroachments.

Criminal procedural law of the
Republic of Kazakhstan

International legal
means of conflict
resolution

34

Пән Қазақстан мен басқа мемлекеттердің,
сондай-ақ
халықаралық
органдар
мен
ұйымдардың жанжалдар мен сыртқы саяси
ұстанымдары мен әрекеттерін реттеудегі
мемлекетаралық қатынастардың ерекше түрін
реттейтін халықаралық құқық нормалары мен
қағидаларының мағынасы туралы түсінік
қалыптастырады.
Дисциплина формирует представление о значении норм и принципов международного права,
регулирующих особый вид межгосударственных отношений в урегулировании конфликтов
и внешне-политических позиций и действий
Казахстана и других государств, а также международных органов и организаций.
The discipline forms an idea of the meaning of the
norms and principles of international law governing a special type of interstate relations in the settlement of conflicts and foreign political positions
and actions of Kazakhstan and other states, as well

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

БП
ЖООК
SK
2213

ON1, ON2, ON3, ON4,
ON8, ON9

Халықаралық құқық
/ Международное
право / International
law

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON2, ON3, ON4,
ON8, ON9

Салыстырмалы
құқықтану

БД
ВК

SP 2213

Сравнительное
правоведение

BD
UC

CL
2213

Comparative law

/ Upon successful completion of the module, the student will:

ON1, ON2, ON3, ON4,
ON8, ON9

БП
ЖООК
HKKK
2214

БД

IMP

Халықаралық
құқықтың қайнар
кӛздері / /

Источники меж-
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as international bodies and organizations.
Пән әлемнің негізгі құқықтық жүйелері туралы
түсінік қалыптастырады, әртүрлі құқықтық
жүйелерді тиімді салыстыру құралдарын
ұсынады, соңғы оқиғалардың әсерін (ғаламдық
және аймақтық интеграцияны қоса алғанда,
трансұлттық коммерциялық құқықтың пайда
болуын) қарастырады. дәстүрлі салыстырмалы
әдіс бойынша.
Дисциплина формирует представление об
основных
правовых
системах
мира,
предоставить инструменты для эффективного
сравнения различных правовых систем,
предполагает рассмотрение влияния последних
событий (включая глобальную и региональную
интеграцию,
а
также
появление
транснационального коммерческого права) на
традиционный сравнительный метод.
The discipline forms an idea of the main legal systems of the world, to provide tools for effective
comparison of various legal systems, involves considering the impact of recent events (including
global and regional integration, as well as the
emergence of transnational commercial law) on the
traditional comparative method.
Халықаралық құқықтың қайнар кӛздері мен
түрлері, халықаралық құқықты қолдану
дағдыларын
алу
туралы
түсінік
қалыптастырады.
халықаралық
құқықтың
қайнар кӛздерін және қолданыстағы заңнаманы
бағдарлай білу, халықаралық құқықтың қайнар
кӛздерінің сорттарын және халықаралық
құқықтың негізгі терминологиясын түсіну
мүмкіндігі.
Формирует представление о понятии и видах

5

3

ON1;
ON2;
ON3;
ON4

5

4

ON4;
ON9

ВК

2214

дународного
права

BD
UC

SIL
2214

Sources of
international law

БП /
ТК

HKT
3217

источников
международного
права,
приобретение навыков применения норм
международного права. умение ориентироваться в источниках международного права и действующем законодательстве, умение разбираться в разновидностях источников международного права и основной терминологии
международного права..
Forms an idea of the concept and types of sources
of international law, the acquisition of skills in the
application of international law. the ability to navigate the sources of international law and current
legislation, the ability to understand the varieties of
sources of international law and the basic terminology of international law.
Халықаралық қатынастардың заманауи
үдерістерін, халықаралық саяси, әскери,
экономикалық қақтығыстарды, халықаралық
ұйымдардың қызметін, әлемдік саясаттың
мәселелері мен даму үрдістерін, ҚР ұлттық
қауіпсіздік мәселелерін қалыптастыру.
Формирует представление о современных процессах международных отношений, о международных политических, военных, экономических конфликтах, о деятельности международных организаций, о проблемах и тенденциях
развития мировой политики, о вопросах национальной безопасности РК.

Халықаралық
қатынастар
тарихы

БД /
КВ

IMO
3217

История
международных
отношений

BD /
ОC

HIR
3217

History of the international

То study modern processes of international
relations, international political, military, economic conflicts, activities of international organizations, problems and trends in the development of world politics, issues of national
security of the Republic of Kazakhstan.
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5

5

ЖК2;
ON4;
ON6

HKKMT
3217

БП /
ТК

Халықаралық
құқықтағы құқық
субъектілік мәселелері және
тұлғаның халықаралық құқықтық мәртебесі
Вопросы правосубъектности в
международном
праве и международноправовой статус
личности

Пән жеке тұлғаның проблемалары мен
халықаралық құқықтағы жеке тұлғаның
халықаралық-құқықтық мәртебесі бойынша
құқықтық білім мен азаматтық ұстаным
жүйесін құрайды. Сонымен қатар, халықаралық
құқықтың принциптері мен нормаларын
сауатты қолдана отырып, ӛзекті халықаралық
проблемаларды талдау дағдыларын дамытады.
Дисциплина формирует систему правовых знаний и гражданской позиции о проблемах
правосубьектности и международно - правовом
статусе личности в международном праве.
Также формирует навыки анализа актуальных
международных проблем с грамотным использованием принципов и норм международного
права;
The discipline forms a system of legal knowledge
and civic position on the problems of personality
and the international legal status of an individual in
international law. It also develops the skills of analyzing topical international problems with the
competent use of the principles and norms of international law.
Пән студенттерде халықаралық құқық туралы
тұтас түсінік қалыптастырады және оның
қалыптасу және одан әрі даму кезеңдерінің
ерекшеліктерін зерттеуге, мемлекеттер арасындағы шарттық-құқықтық ӛзара қарымқатынас деңгейін жетілдіруге және халықаралық ұйымдар шеңберінде мемлекеттер ынтымақтастығының құқықтық механизмдерінің
дамуына бағытталған.
Дисциплина формирует у студентов целостное
представление о международном праве и

БД /
КВ

VPMPM
PSL
3217

BD /
ОC

ILPILPS
IL 3217

Issues of legal personality in international law and personal status in international law

КП /
ЖООК

HBK
3303

Халықаралық
бұқаралық құқық

ПД /
ВК

MPP
3303

Международное
публичное право
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5

5

ON1;
ON2;
ON4;
ON8

направлена на изучение особенностей этапов
его становления и дальнейшего развития, на
совершенствование
уровня
договорноправовых взаимоотношений между государствами и правовых механизмов сотрудничества
государств в рамках международных организаций.
The discipline forms students ' holistic understanding of international law and is aimed at studying
the features of the stages of its formation and further development, at improving the level of contractual and legal relations between states and the
legal mechanisms of cooperation between states
within international organizations.

BD /
UC

IPL 3303

International public
law

КП /
ЖООК

HDK /
3304

Халықаралық
дербес құқық

Пән студенттерде Қазақстан және басқа
мемлекеттердің заңнамасы туралы шетелдік қатысумен жеке-құқықтық қатынастарды реттеуге арналған білімді, сондайақ халықаралық шарттар мен халықаралық
жеке құқық саласындағы әдеттегі нормаларды қалыптастыруға бағытталған, оларды
талдау және түсіндіре білу.

ПД /
ВК

MChP
3304

Международное
частное право

BD /
UC

IPL 3304

International private
law

Дисциплина направлена формирование у студентов знаний о законодательстве Казахстана и
других государств, предназначенных для регулирования частно-правовых отношений с иностранным участием, а также международных
договоров и обычных норм в области международного частного права, умения их
анализировать и толковать.
The discipline is aimed at developing students '
knowledge of the legislation of Kazakhstan and
other states intended to regulate private-legal relations with foreign participation, as well as interna-
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5

6

ON1;
ON2;
ON6

tional treaties and customary norms in the field of
private international law, the ability to analyze and
interpret them.
БП /
ТК

DKK
2218

Дипломатиялық
және консулдық
құқық

БД /
КВ

DKP
2218

Дипломатическое
и консульское
право

BD /
ОC

DCL
2218

Diplomatic and
consular law

БП /
ТК

BYYK
2218

БҰҰ құқығы

POON
2218

Право ООН

БД /
КВ

Пән
дипломатиялық
және
консулдық
құқықтағы білім жүйесі туралы түсінікті
қалыптастырады және дипломатиялық және
консулдық
құқық
саласындағы
мемлекетаралық қатынастарға зерттеу тәсілінің
белгілі дағдыларын қалыптастырады.
Дисциплина формирует представление о системе знаний по дипломатическому и консульскому праву и привитие определѐнных навыков
научно-исследовательского
подхода
к
межгосударственным отношениям в области
дипломатического и консульского права.
The discipline forms an understanding of the system of knowledge in diplomatic and consular law
and instilling certain skills in a research approach
to interstate relations in the field of diplomatic and
consular law.
Пән студенттер арасында БҰҰ қызметін
құқықтық реттеудің мәні мен маңызы туралы,
БҰҰ органдарының адам құқығы жӛніндегі
халықаралық конвенцияларда белгіленген, адам
құқықтарын қорғаудағы рӛлі мен құзыреті
туралы, адамдардың қызметі туралы құқықтық
білім жүйесін құрайды. БҰҰ-ның халықтардың,
жеке адамдардың және ұлттық азшылықтардың
құқықтарын қамтамасыз ету саласындағы
органдары.
Дисциплина формирует у обучающихся систему правовых знаний о сущности и значении
правового регулирования деятельности ООН, о
роли и компетенции органов ООН по защите
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3

4

ON1;
ON2;
ON4

BD /
ОC

UNL
2218

БП /
ТК

ShEKK
3219
БД /
КВ

BD /
ОC

БП /
ТК

KPZS
3219

CLFC
3219

KRKO
3219

The United Nations
law

Шет елдердің
конституциялық
құқығы
Конституционно
е право
зарубежных
стран

Constitutional law
of foreign countries
Қазақстан Республикасының
конституциялық
органдары
40

прав человека, учрежденные международными
конвенциями по правам человека, о деятельности органов ООН в области обеспечения прав
народов, отдельных лиц и национальных
меньшинств.
The discipline forms a system of legal knowledge
among students about the essence and significance
of legal regulation of the UN activities, about the
role and competence of UN bodies for the protection of human rights, established by international
conventions on human rights, about the activities
of UN bodies in the field of ensuring the rights of
peoples, individuals and national minorities.
Пән шет елдердің саяси-құқықтық жүйесіндегі
институционалды институттардың орны мен
рӛлі туралы және күрделі мемлекеттікқұқықтық мәселелерге зерттеу тәсілінің белгілі
бір дағдыларын алу туралы негізгі идеяларды
қалыптастырады.
Дисциплина формирует основополагающие
представления
о
месте
и
роли
институциональных
институтов
в
политической и правовой системе зарубежных
стран и получить определѐнные навыки
научно-исследовательского подхода к сложным
государственно-правовым проблемам.
The discipline forms the fundamental ideas about
the place and role of institutional institutions in the
political and legal system of foreign countries and
to acquire certain skills of a research approach to
complex state and legal problems.
Пән конституциялық органдар қызметінің
мәселелері, органдардың, жеке және заңды
тұлғалардың
олардың
қызметін
жүзеге
асырудағы қатынастарының ерекшеліктері

5

6

ON5;
ON6

Халықарал
ыққұқықтық
қатынастар
және
экономика
лық
қызмет /
Междунар
одноправовые
отношения
и
экономиче
ская
деятельнос

Модульді сәтті
аяқтағаннан кейін білім
алушы қаблетті:

БД /
КВ

KORK
3219

Конституционные органы Республики Казахстан

BD /
ОC

CBRK
3219

Constitutional
bodies of the Republic of Kazakhstan

КП /
ТК

AIHKR
4307

ПД /
КВ

MPRIG
4307

ON1, ON2, ON3, ON7,
ON8, ON9

Азаматтық
институты
халықаралыққұқықтық реттеу

Международноправовое
регулирование
института
гражданства

/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:

ON1, ON2, ON3, ON7,
ON8, ON9
/ Upon successful completion of the module, the student will:

BD /
ОC

/ ILRIC
4307

International legal
regulation of the
Institute of
citizenship

КП /
ТК

KKYH
KYKA

Кӛші-қон
үдерісінің
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туралы түсінік қалыптастырады.
Дисциплина формирует представление о
вопросах
деятельности
конституционных
органов, об особенностях взаимоотношений
между
органами,
физическими
и
юридическими лицами при осуществлении
своей деятельности.
The discipline forms an idea about the issues of the
activities of constitutional bodies, about the peculiarities of the relationship between bodies, individuals and legal entities in the implementation of
their activities.
Пән халықаралық-құқықтық және мемлекеттік
нормалардың жиынтығы ретінде азаматтықты
халықаралық-құқықтық реттеу туралы негіз
қалаушы түсініктерді қалыптастыру және
азаматтық саласындағы мемлекет аралық
қатынастарға ғылыми-зерттеу тәсілінің белгілі
бір дағдыларын қалыптастыру.
Дисциплина формирует основополагающие
представления
о
международно-правовом
регулировании гражданства как совокупности
международно-правовых
и
внутригосударственных норм и привитие
определѐнных
навыков
научноисследовательского
подхода
к
межгосударственным отношениям в сфере
гражданства.
The discipline form fundamental ideas about the
international legal regulation of citizenship as a set
of international legal and domestic norms and to
instill certain skills of a research approach to interstate relations in the field of citizenship.
Пән халықаралық және ұлттық аспектілерде
кӛші-қонды әкімшілік-құқықтық реттеудің мәні

5

7

ON1;
ON4;
ON7

ть /
Internationa
l legal
relations
and
economic
activity

ON1, ON2, ON3, ON7,
ON8, ON9

4307

халықаралыққұқықтық және
ұлттыққұқықтық
аспектілері
Международноправовые и
национальноправовые
аспекты
миграционного
процесса
International legal
and national legal
aspects of the
migration process

ПД /
КВ

MPNP
AMP
4307

BD /
ОC

ILNLA
MP
4307

КП /
ТК

HKShK
4308

Халықаралық
келісім-шарттар
құқығы

ПД /
КВ

PMD
4308

Право международных договоров

BD /
ОC

ITL
4308

мен маңызы туралы, сондай-ақ кӛші-қон
процестерін
реттейтін
қолданыстағы
заңнаманы басшылыққа алатын құқықтық білім
жүйесін құрайды.
Дисциплина формирует систему правовых знаний о сущности и значении административноправового регулирования миграции в международном и национальном аспектах, также ориентироваться в действующем законодательстве,
регулирующего миграционные процессы.
The discipline forms a system of legal knowledge
about the essence and significance of administrative and legal regulation of migration in international and national aspects, as well as to be guided
by the current legislation regulating migration processes.
Пән халықаралық шарттардың қолданыстағы
түрлері мен нысандары, жасасу мен тоқтату
ерекшеліктері
және
қазіргі
заманғы
халықаралық
құқықтағы
халықаралық
шарттардың
рӛлі
туралы
түсінік
қалыптастырады.
Дисциплина формирует представление о
существующих видах и формах
международных договоров, об особенностях
заключения и прекращения и о роли
международных договоров в современном
международном праве.
The discipline forms an idea about the existing
types and forms of international treaties, about the

International
Treaties Law

42

5

7

ON2;
ON4;
ON7

КП /
ТК

HEKN
EEOK
4308

ПД /
КВ

OMEP
PEES
4308

BD /
ОC

BIELL
EEU
4308

КП
ЖООК

ПД ВК

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

Ӛндірістік практика

Производствен-
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features of the conclusion and termination and
about the role of international treaties in modern
international law.
Пән студенттердің ЕурАзЭҚ заңнамасын
қолдану бойынша білімдері мен дағдыларын
қалыптастырады; сыртқы экономикалық
қызметті жүзеге асыруда қолданылатын әр
түрлі шарттық формалардың сипаттамаларын
анықтау.
Дисциплина формирует у студентов знания и
навыки применения норм права ЕврАзЭС;
определения особенностей различных договорных форм, применяемых при осуществлении
внешне-экономической деятельности.

The discipline forms students' knowledge and
skills in applying the EurAsEC law; determining
the characteristics of various contractual forms
used in the implementation of foreign economic
activity.

Оқыту процесінде алынған теориялық
білімдерді
шоғырландыру
кәсіби
мәселелерді
шешуде
біліктер
мен
дағдыларды қалыптастырады, студенттерде
практикалық
тапсырмаларды,
тапсырмаларды ӛз бетінше және тиімді
орындау, заңға негізделген негізделген
шешімдер
қабылдау
қабілеттерін
қалыптастырады. оқу процесінде алған
білімдерін практикада қолдану.
Закрепление теоретических знаний, полу-

15

7,8

ON1;
ON2;
ON3;
ON7;
ON8;
ON9

ная практика

PD UC

КП
ЖООК

ченных в процессе обучения, формирует
умения и навыки, в решении профессиональных задач, формирует у обучающихся способность самостоятельно и качественно
выполнять практические задачи, поручения, принимать обоснованные решения на
основе права. применения знаний, полученных в процессе обучения на практике.
Consolidation of theoretical knowledge gained in
the learning process forms skills and abilities in
solving professional problems, forms students'
ability to independently and efficiently perform
practical tasks, assignments, and make informed
decisions based on law. application of knowledge
gained in the learning process in practice.

Specialized
practice

Қоғамның қазіргі заманғы құқықтық мәселелерін сауатты түрде талдай алады, әртүрлі
құқықтық құбылыстарды сипаттау және болжау үшін модельдер құра және қолдана алады,
фактілер мен жағдайларды заңды түрде дұрыс
саралайды, әр түрлі құқықтық актілерді
түсіндіре алады.

Дипломалды
практикасы

ПД ВК

Преддипломная
практика

Способен квалифицированно анализировать современные правовые проблемы общества, строить и использовать модели для
описания и прогнозирования различных
правовых явлений, юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства,
толковать различные правовые акты.

PD UC

Pregraduation
practice

He is able to competently analyze modern legal
problems of society, build and use models to describe and predict various legal phenomena, legally
correctly qualify facts and circumstances, interpret
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5

8

ON1
ON2
ON3
ON8

various legal acts.
Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor)/Дополнительные образовательные программы(Minor)/
Пән 1 /
БП/ТК
Дисциплина 1
БД/КВ 3220

BD/KU
БП/ТК
БД/КВ 3221
BD/KU
БП/ТК
БД/КВ 3222
BD/KU
БП/ТК
БД/КВ 3223
BD/KU
Дене шынықтыру/
Физическая культура/
Physical
Culture

Модульді сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы
қаблетті:
ЖК 12
/ После успешного завершения модуля обучающийся будет:
ОК 12

5

5

Пән 2 /
Дисциплина 2

5

5

Пән 3 /
Дисциплина 3

5

6

Пән 4 /
Дисциплина 4

5

6

8

1-4

ЖБП
МК

DSh
1108 (14)

Дене шынықтыру

ООД
ОК

FK
1108 (14)

Физическая
культура

GED
MC

PhС
1108 (14)

Physical Culture

/ Upon successful completion of the module, the student will:
GC 12 ЖБП МК

Пән кәсіби қызметке дайындалу үшін
денсаулықты сақтау, нығайтуды қамтамасыз
ететін дене шынықтыру құралдары мен
әдістерін мақсатты түрде қолдануға үйретеді;
физикалық
жүктемені,
жүйке-психикалық
стрессті және болашақ еңбек әрекетіндегі
қолайсыз
факторларды
тұрақты
түрде
ауыстыруға ынталандырады
Дисциплина учит целенаправленно использовать средства и методы физической культуры,
обеспечивающие сохранение, укрепление здоровья для подготовки к профессиональной деятельности; к стойкому перенесению физических нагрузок, нервно-психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей
трудовой деятельности.
The discipline teaches to purposefully use the
means and methods of physical culture, ensuring
the preservation, strengthening of health in order to
prepare for professional activity; to persistent
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ЖК 12

transfer of physical exertion, neuropsychic stress
and adverse factors in future labor activity.
KA

ИА

FA

Дипломдық
жұмысты (жоба)
жазу және қорғау
немесе кешенді
емтихандарды
дайындау және
тапсыру
Написание и защита дипломной
работы (проекта)
или подготовка и
сдача комплексного экзаменов
Writing and defending a thesis (project) or preparing
and passing complex exams
Барлығы / Итого
/ Total
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12

240

8

ON1
ON2
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