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мынадай құжаттар негізінде әзірленді: 

- ЖББ МЖМС  ҚР БҒМ 31.10.2018 ж. № 604 бұйырығымен бекітілген   

- Қазақстан Республикасы Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек 

қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссиясының 2016  

жылғы 16 наурыздағы хаттамалық шешімімен бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері 

 

 

 



Білім беру бағдарламасының паспорты 

(Ғылыми кеңестің №3 хаттамасы, 28.02.2020 ж. өзгертулерімен) 

ББ кодымен атауы 6В04202 Халықаралық құқық 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі 

6B04 Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

6В042  Құқық 

ББ түрі Жаңа 

Білім беру бағдарламасының мақсаты 

Кәсіби қызметті жоғары деңгейде жүзеге асыру үшін қажетті халықаралық қатынастар 

саласында қазіргі заманғы білімі мен дағдысы бар ұлттық және халықаралық құқық 

саласында жоғары білікті және бәсекеге қабілетті заң кадрларын даярлау. 

Берілетін дәреже 

«6В04202 Халықаралық құқық"білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавры  

Маман лауазымдарының тізбесі 

заңгер, заң кеңесшісі, адвокат (сыртқы экономикалық және сыртқы саяси қызмет 

мәселелері бойынша); халықаралық құқық саласындағы консультант (ҚР министрліктері 

мен агенттіктерінде, халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінде);  жергілікті мемлекеттік 

басқару органдары аппаратының маманы, Халықаралық құқық саласындағы консультант 

(ҚР министрліктері мен агенттіктерінде, халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінде), ҚР 

Құқық қорғау органдары мен ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкері. 

 

Кәсіби қызмет объектілері 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік және басқару органдарының, 

министрліктері мен ведомстволарының сыртқы байланыстар жөніндегі департаменттері, 

құқық қорғау органдары, коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдар, сондай-ақ 

халықаралық құқық бакалаврын кәсіби мақсатта пайдалануды қамтамасыз ететін басқа да 

ұйымдар 

 

Кәсіби қызмет түрлері 

- құқық қорғау; 

- консультациялық; 

- сараптама; 

- ақпараттық - талдау; 

- жобалық; 

- ұйымдастырушылық - басқарушылық қызмет; 

- білім беру (педагогикалық). 

Кәсіби қызметтің функциялары 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет;  

- заңдарды нақты сақтау қағидаттарында құқық қолдану қызметін жүзеге асыру; 

- құқық қолдану тәжірибесінің проблемаларын анықтау және ұлттық заңнаманы жетілдіру; 

- халықаралық аренада Қазақстан Республикасының беделін арттыру; 

- ел ішінде және одан тыс жерлерде Қазақстан Республикасының азаматтары мен заңды 

тұлғаларының мемлекеттік, жеке мүліктік және мүліктік емес құқықтары мен мүдделерін 

қорғау; 

- Қазақстан Республикасының Сыртқы экономикалық қызметін қамтамасыз ету; 

- Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдар қызметіне тиімді қатысуын қамтамасыз 

ету; 

- түрлі қызмет салаларында құқықтық және патриоттық тәрбиені жүзеге асыру. 

Жалпы құзыреттер 



ОК 1 қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға 

кіру; 

ОК 2 кәсіби қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлі түрлерін 

пайдалану; 

ОК 3 жауапкершілікті өзіне алу, басқалармен бірге шешімдер әзірлеу және оларды іске 

асыруға қатысу қабілеті, әртүрлі этномәдениеттерге және діндерге төзімділік; 

ОК 4 компромисттерді таба білу, өз пікірін ұжымның пікірімен сәйкестендіру; 

ОК 5 дәлелдемелерге негізделген мәселелер мен қорытындыларды анықтау үшін әлемді 

түсіндіретін білім мен әдіснамалар негіздерін қолдануға, кәсіби міндеттерді шешу үшін өз 

білімдерін қолдануға қабілетті; 

ОК 6 өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойы жеке білім траекториясын құру;  

ОК 7 дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын қалыптастыру; 

ОК 8 Академиялық адалдық қағидаттары негізінде ғылыми зерттеулер, эксперименттер 

жүргізу, әртүрлі жұмыс түрлерін жазу және таныстыру. 

 

ББ бойынша оқу нәтижелері 

ON1 қолданыстағы ұлттық заңнама мен халықаралық құқық негізінде бағдарлау; 

ON2 алынған теориялық білімдер мен практикалық дағдыларды Қазақстан Республикасының 

қазіргі заңнамасын және халықаралық құқық нормаларын дұрыс түсіндіру, олардың нақты 

мазмұнын түсіндіру үшін қолдану; 

ON3 халықаралық құқық білімін мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың және 

үкіметаралық ұйымдардың қызметінде қолдану; 

ON4 халықаралық жария және жеке құқық саласында кәсіби нәтижеге жету үшін қойылған 

міндеттерді шешудің дұрыс тактикасын әзірлеуге қабілетті болу; 

ON5 сотта қоғам мен мемлекеттің мүдделерін білдіру; 

ON6 ұлттық және халықаралық құқыққа, сондай-ақ Қазақстан таныған Еуропалық құқық 

нормаларына сәйкес құқықтық шешімдер қабылдауға және өзге де заңды әрекеттерді жасауға 

қабілетті болу; 

ON7 халықаралық-құқықтық құбылыстар мен үдерістерді ғылыми талдау негіздерін меңгеру; 

ON8 басқа адамдармен, соның ішінде мамандармен де, сондай-ақ заң, әлеуметтік және саяси 

дауларды шешуде мамандар қатарынан да делдал және төреші ретінде келіссөздерге қатысу;  

ON9 адам құқықтарын халықаралық-құқықтық қорғау механизмінің негіздерін және Еуропалық 

құқық негіздерін меңгеру;  

ON10 халықаралық жария құқық салалары бойынша негізгі халықаралық-құқықтық құжаттар 

туралы білімдерге ие болу. 

 

Білім беру бағдарламасын бітіргеннен кейін түлектер: 

 

1) осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, ұлттық және халықаралық құқық 

саласындағы білім мен түсінікті көрсету; 

2) ұлттық және халықаралық құқық саласындағы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде 

қолдану; 

3) ұлттық және халықаралық құқық саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді 

тұжырымдау; 

4) әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді 

қалыптастыру үшін құқық саласындағы ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге 

асыруға; 

5) ұлттық және халықаралық құқық саласындағы ақпаратты, идеяларды, проблемаларды 

және шешімдерді мамандарға да, маман емес мамандарға да хабарлауға міндетті. 

6) ұлттық және халықаралық құқық саласында одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқыту дағдылары



Білім беру бағдарламасының мазмұны 

Модуль 

атауы 

Цикл, 

компоне

нт (МК, 

ЖООК, 

ТК) 

Пән 

коды 

Пән атауы 

/практикалар 

Қысқаша мазмұны Кредит 

саны 

 

Семестр Қалыпта

сатын 

құзырет

тер 

(кодтар) 

Жалпы пәндер ЖБП 

МК 

КKZТ  

1101 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 

кезеңдері жөнінде объективті тарихи білім 

береді; мемлекеттіліктің және тарихи-мәдени 

үрдістердің қалыптасу және даму 

проблемаларына студенттердің назарын 

аударады. 

5 2 МК 3  

МК 5 

ЖБП 

МК 

Fil 

1102 

Философия Студенттерге дүние танудың ерекше 

формасы ретінде философия туралы, оның 

негізгі тараулары туралы, оларды болашақ 

кәсіби қызмет контекстінде зерделеу 

проблемалары мен әдістері туралы біртұтас 

ұғым қалыптастырады. 

5 1 МК 3  

МК 5 

ЖБП 

МК 

AKT 

2105 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде)   

Апаратты іздеу, сақтау және өңдеу әдістерін, 

үрдістерін, цифрлік технологиялар арқылы 

ақпаратты жинау және беру тәсілдерін  сын 

тұрғысынан бағалау және талдау қабілеттерін 

қалыптастырады. Студенттер компьютерлік 

жүйелер, операциялық жүйелер және желілер 

архитектурасының концептуалды негіздерін 

зерделейді; желілік және веб қосымшалар 

әзірлеу концепциялары, ақпараттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету құралдары   

туралы білім алады; заманауи ақпараттық – 

коммуникациялық технологияларды қолдану 

дағдылары қалыптасады.   

5 3 МК 2 



Қазақ (орыс) тілі ЖБП 

МК 

K(O)T 

1104 

(1,2) 

Қазақ (орыс) тілі 

(екінші тілде 

оқыту) 

Қазақ тілін шетел тілі ретінде меңгеретіндер 

үшін тілді қолданудың барлық 

коммуникативтік компетенцияларын 

қалыптастыру арқылы қазақ тілінің 

әлеуметтік, мәдениаралық, кәсіби қарым-

қатынас құралы ретінде сапалы игерілуін 

қамтамасыз етеді 

10 1,2 МК 1 

БП 

ЖООК 

DKYa 

2209 

Қазақ тілінде іс 

жүргізу 

(екінші тілде 

оқыту) 

Студенттерге нормативтік құқықтық 

актілердің ережелерін ескере отырып, 

құжаттарды дұрыс ресімдеудің практикалық 

дағдыларын қалыптастырады. Сонымен 

қатар, құжаттардың түрлері, олардың 

деректемелері оқытылады. Студенттер 

іскерлік қағаздарды құрастыру үшін қажетті 

терминологиялық және синтаксистік 

минимумды меңгереді. Іс жүргізуді дамыту 

тарихы мен іскерлік қарым-қатынас 

мәдениеті, іс жүргізудің теориялық және 

практикалық аспектілері туралы ақпарат 

беріледі. 

3 3 МК 1 

Шетел тілі ЖБП 

МК 

ShT 

1103 

(1, 2) 

 

Шетел тілі 

(ағылшын тілінде)   

Студенттердің мәдениетаралық-

коммуникативтік құзыреттілігін шетел 

тілінде білім беру барысында жеткілікті 

деңгейде қалыптастырады. 

10 1,2 МК 1 

Дене шынықтыру ЖБП 

МК 

DSh 
1401(1) 

DSh 

1401(2) 

DSh 

2401(3) 

DSh2401

(4) 

 

 

Дене шынықтыру Кәсіби қызметке дайындық үшін 

денсаулықты сақтауды, нығайтуды 

қамтамасыз ететін  дене шынықтырудың әдіс-

тәсілдерін  мақсатты түрде қолдануды; 

болашақ еңбек қызметінде дене 

жүктемелеріне, жүйке-психикалық 

шиеленістерге және  жайсыз факторларға  

төтеп беруге үйретеді. 

8 1-4 МК 7 



Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

ЖБП 

МК 

ASM 

1106 

Әлеуметтану, 

Саясаттану, 

Мәдениеттану 

"Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы 

жаңғырту" мемлекеттік бағдарламасында 

анықталған қоғамдық сананы жаңғырту 

міндеттерін шешу контексінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын қалыптастырады. 

8 2 МК 3  

МК 4 

МК 5 

МК 6 Psi  

1107 

Психология 

ЖБП ТК SZhK

MN 

1109 

Сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру  бойынша 

білім жүйесін және осы негізде құбылысқа 

қатысты азаматтық ұстанымды 

қалыптастырады. 

 

5 

 

1 

МК 5 

ЖБП ТК ETK 

1109 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Экологияны қорғау туралы ойды және  

табиғи экожүйелер мен техносфералардың 

қызмет етуінде қауіпті және төтенше 

жағдайлардың алдын алу қабілетін 

қалыптастырады.  

МК 5 

ЖБП ТК EKN 

1109 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

Экономикалық ойлау түрін, бәсекелестік 

ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

практиикалық дағдыларын қалыптастырады. 

МК 5 

ЖБП ТК KN 

1109 

Көшбасшылық 

негіздері  

Зерделеу кезінде студенттер  кәсіпорын, 

аймақ және ел деңгейінде әсер ету әдістерін, 

стильдерін, көшбасшылық қасиеттерін 

қолдану жолымен адамдардың мінез-

құлығын және өзара әрекеттесуін  тиімді 

басқару методологиясы мен практикасын 

игереді. 

МК 5 

Кәсіби тілдер БП 

ЖООК 

KK(O)T 

2201 

Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Құқықтану мамандықтары бойынша арнайы 

коммуникативтік құзыреттілікті 

қалыптастыруға және дамытуға бағытталған 

құқықтың кәсіби тілін оқыту бойынша 

практикалық курс болып табылады. 

5 3 МК 1 

БП 

ЖООК 

KBShT  

2202 

Кәсіби 

бағытталған 

Құқықтану мамандықтары бойынша арнайы 

коммуникативтік құзыреттілікті 

5 4 МК 1 



 шетел тілі 

(ағылшын тілінде)   

қалыптастыруға және дамытуға бағытталған 

кәсіби шет тілін оқыту бойынша практикалық 

курс болып табылады. 

Құқық 

мемлекетінің 

теориясы мен 

тарихы 

БП 

ЖООК 

MKT 

1203 

Мемлекет және 

құқық теориясы 

Мемлекеттің және олардың тұрақты өзара 

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. 

5 1 ON1 

ON2 

ON3 

БП  ТК MKZh

T  

1210 

Мемлекет пен 

құқықтың жалпы 

тарихы 

Студенттерге ежелгі, ортағасырлық және 

қазіргі заман тарихының барлық кезеңдерінде 

әлемнің түрлі халықтарының құқықтық әдет - 

ғұрыптары мен заңдарының пайда болуымен, 

рәсімдеу және оны кейінгі өзгерістерімен 

таныстырады. 

3 1 ON1 

БП  ТК LТ 

1210 

Латын тілі Рим құқығы бойынша күрделі емес шынайы 

мәтіндерді оқу және аудару үшін қажетті 

грамматикалық және лексикалық минимумды 

меңгеру, заң практикасында қолданылатын 

және заң әдебиетінде кездесетін латын заң 

терминологиясын оқып үйрену. 

ON 1 

Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы 

БП 

ЖООК 

KRKK 

1204 

Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы 

студенттерге конституциялық құқықтың 

маңызды ғылыми - теориялық ережелері, 

Қазақстан Республикасының конституциялық 

даму тарихы, демократиялық, құқықтық, 

әлеуметтік және зайырлы мемлекеттілікті 

құру процесінде мемлекет пен қоғамның 

негізгі заңы ретіндегі Конституцияның рөлі 

мен функциялары, Адам мен азаматтың 

конституциялық - құқықтық мәртебесі, 

сондай-ақ мемлекет пен жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарының конституциялық 

жүйесі туралы іргелі түсініктерді 

4 2 ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

 



қалыптастыруға бағыттайды. 

БП 

ЖООК 

  

Оқу практикасы Оқу практикасы бастапқы кәсіби 

құзыреттіліктерді алуға бағытталған, оқыту 

процесінде алынған теориялық білімді бекіту 

және тереңдету, зерттеу қызметінің алғашқы 

дағдыларын қалыптастыру, іскерлік хат-

хабарларды жүргізу, оқыту мамандығына 

сәйкес практикалық іскерліктер мен жұмыс 

дағдыларын меңгеру. 

1 2  

Азаматтық 

заңнама 

БП 

ЖООК 

KRAK 

(ZhB) 

2205  

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы 

(жалпы бөлім) 

Студенттерге азаматтық құқықтың теориялық 

және практикалық мәселелері бойынша 

жүйелі және кешенді білімді қалыптастырады 

және болашақ мамандарға құқықтық 

жағдайларды өз бетінше талдау және жеке-

құқықтық сипаттағы қатынастардан даулар 

бойынша заңдық сауатты шешімдер 

қабылдау дағдыларын үйрету. 

5 4 ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON8 

БП 

ЖООК 

KRAK(

EB) 

3206  

Қазақстан 

Республикасының

азаматтық құқығы 

(ерекшебөлім) 

Студенттерге пәнді білуді, азаматтық 

құқықтың ерекше бөлігі институттарының 

негізгі ережелерін түсіндіруді және 

азаматтық кодекстің жалпы бөлімінің 

нормаларымен, сонымен қатар азаматтық 

айналымда туындайтын қатынастарды 

реттейтін өзге де нормативтік құқықтық 

актілердің нормаларымен арақатынасын 

қалыптастырады. 

5 5 ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON8 

БП 

ЖООК 
  Өндірістік 

практикасы 

Практикалық іс-әрекет үшін қажетті қолда 

бар білімді бекіту және жаңа білім алу, 

практикалық іс-әрекет үшін қажетті іс-

әрекеттер мен дағдыларды қалыптастыру, 

білім алушыларда практикалық міндеттерді, 

тапсырмаларды өз бетінше және сапалы 

орындау, құқық негізінде негізделген 

3 4  



шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыру. 

Қылмыстық 

заңнама 

БП 

ЖООК 

KRКK 

(ZhB) 

2207 

Қазақстан 

Республикасының

қылмыстық 

құқығы (жалпы 

бөлім) 

Студенттердің Қазақстан Республикасының 

қылмыстық құқығының жалпы бөлігі 

бойынша терең теориялық білім алуына 

бағытталған және осы негізде сот және 

құқыққорғау органдарына жүктелген 

міндеттерді тиімді орындау үшін оларға 

қажетті берік дағдылармен іскерлікті үйрету. 

5 4 ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON8 

БП 

ЖООК 

KRКK 

(ZhB) 

3208 

Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық 

құқығы (ерекше 

бөлім) 

Қылмыстық құқық ғылымының қағидалары, 

санаттары және ережелері туралы теориялық 

білім алуға, студенттерді қолданыстағы 

қылмыстық заңнамаларда дұрыс бағдарлауға 

үйретуге бағытталған, қылмыстық құқық 

нормаларын қолдана білу, қылмыстық құқық 

бұзушылықты саралай білу қабілетін 

дамыту,студенттерді қылмыстық заңға 

азаматтардың құқықтарын, бостандықтары 

мен заңды мүдделерін, сондай-ақ қоғам мен 

мемлекеттің мүдделерін қылмыстық қол 

сұғушылықтан қорғаудың мызғымас құралы 

ретінде құрметтеуге тәрбиелеу. 

5 5 ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON8 

Халықаралық 

құқық 

КП 

ЖООК 

HBK 

3301 

Халықаралық 

бұқаралық құқық 

(екінші тілде 

оқыту) 

Халықаралық құқық туралы тұтас түсінік 

қалыптастырады және оның қалыптасу және 

одан әрі даму кезеңдерінің ерекшеліктерін 

зерттеуге, мемлекеттер арасындағы шарттық-

құқықтық өзара қарым-қатынас деңгейін 

жетілдіруге және халықаралық ұйымдар 

шеңберінде мемлекеттер 

ынтымақтастығының құқықтық 

механизмдерінің дамуына бағытталған. 

5 6 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

КП 

ЖООК 

HDK 

3302 

Халықаралық 

дербес құқық 

(екінші тілде 

Студенттерге Қазақстан және басқа 

мемлекеттердің заңнамасы туралы шетел 

қатысатын жеке-құқықтық қатынастарды 

5 6 ON1 

ON2 

ON3 



оқыту) реттеуге арналған білімді қалыптастыруға, 

сондай-ақ халықаралық шарттар мен 

халықаралық жеке құқық саласындағы 

әдеттегі нормаларды, олардың талдау және 

түсіндіру. 

ON4 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

КП 

ЖООК 
  Өндірістік 

практикасы 

Практикалық іс-әрекет үшін қажетті қолда 

бар білімді бекіту және жаңа білім алу, 

практикалық іс-әрекет үшін қажетті іс-

әрекеттер мен дағдыларды қалыптастыру, 

білім алушыларда практикалық міндеттерді, 

тапсырмаларды өз бетінше және сапалы 

орындау, құқық негізінде негізделген 

шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыру. 

5 7  

Басқару 

қызметінің 

халықаралық-

құқықтық 

негіздері 

БП  ТК KREK 

2211 

Қазақстан 

Республикасының 

еңбек құқығы 

(ағылшын тілінде)   

Қазақстан Республикасының еңбек құқығы 

пәнін оқу барысында студенттер қоғамдық 

еңбек қатынастарын реттейтін құқық 

нормалары туралы, еңбек құқығы теориясын 

және еңбек заңнамасын меңгеру, 

студенттердің еңбек құқығы нормаларын 

қолданудың практикалық дағдыларын игеруі 

туралы түсініктерді қалыптастырады. 

5 3 ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

HKT  

2211 

Халықаралық 

коммерциялық 

төрелік 

(ағылшын тілінде)   

Студенттерге халықаралық коммерциялық 

арбитраж бойынша кешенді білім жүйесін 

қалыптастыруға, нақты дауларды шешу 

кезінде халықаралық коммерциялық 

арбитраждың тәсілдері туралы; халықаралық 

коммерциялық дауларды шешуді құқықтық 

реттеуге, көрсетілген саладағы қазақстандық 

төрелік және сот практикасын 

қалыптастыруға бағытталған. 

ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

 

КП  ТК       KRShE

AK 

Қазақстан 

Республикасының 

Студенттерге мемлекет, ұйымдар және 

азаматтар арасында әкімшілік-құқықтық 

5 3 ON1 

ON2 



2212 және шет 

елдердің 

әкімшілік құқығы 

қатынастардың пайда болуы кезінде 

атқарушы билік саласында білімін 

қалыптастыруға бағытталған. 

ON3 

ON5 

ON7 

KRKK 

2212 

Қазақстан 

Республикасының 

кеден құқығы 

Кеден ісінің ерекшелігіне негізделген 

кедендік қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеуді, кедендік құқық нормаларын және 

оларды қолдану практикасын, кеден 

органдарының қызметін зерттеуге 

бағытталған. 

ON1 

ON2 

ON3 

ON5 

ON7 

БП  ТК       ShAAS

O 

2303 

Шет елдердегі 

әкімшілік және 

әкімшілік-сот 

өндірісі 

Студенттерге ҚР және шет елдердің 

әкімшілік-іс жүргізу заңнамасының жалпы 

принциптері туралы кешенді түсінік, 

басқару, юрисдикциялық және сот 

процестеріндегі әкімшілік өндірісті 

қалыптастыруға бағытталған. 

5 4 ON1 

ON2 

ON3 

ON5 

ON7 

MKB 

2303 

Мемлекеттік 

қызмет және 

басқару 

Студенттердің мемлекеттік қызметтің мәні, 

оның ұйымдастырылуы мен жұмыс істеуі, 

Мемлекеттік қызмет қағидаттары, оның 

өзекті мәселелері мен міндеттері туралы 

жүйеленген білім алуына бағытталған. 

ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON7 

Халықаралық 

құқық тарихы  

БП  ТК       SK 

2213 

Салыстырмалы 

құқықтану 

(ағылшын тілінде)   

Студенттерде мемлекеттердің ұлттық 

құқықтық жүйелерінің пайда болуы, дамуы 

және өзара іс-қимылы, олардың құқықтық 

отбасыларға бірігуі туралы; кеңейетін 

мемлекетаралық және халықаралық 

байланыстар жағдайында осы процестердің 

ерекшеліктері туралы білім қалыптастырады. 

5 3 ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

 

OAKH

KKZh 

2213 

Орталық Азия 

және әлемдік 

қауымдастық 

(ағылшын тілінде)   

Студенттердің бойында қоғамның саяси 

жүйесі - біртұтас білім туралы білімді 

қалыптастыру. Кез келген әлеуметтік 

тұтастықтың маңызды сипаттамаларының 

бірі оның элементтері бір-бірімен тұрақты 

қозғалмалы өзара әрекеттестікте болуы 

ON1 

ON2 

ON7 

 



болып табылады, сондықтан саяси жүйені 

белгілі бір рәсім ретінде қарастыру, саяси 

процесс ретінде талдау қажет 

БП ТК       HKT 

2214 

Халықаралық 

құқық тарихы 

Студенттердің халықаралық құқық 

тарихының қалыптасуы мен дамуының 

негізгі заңдылықтары туралы білімдерін 

қалыптастырады, халықаралық құқықтық 

сана – мемлекеттің халықаралық құқық 

туралы құқықтық санасын, судьялардың, 

трибуналдар мен арбитраждардың 

халықаралық-құқықтық көзқарастарын, 

ғалымдардың көзқарастарын, доктриналарды 

зерттеуге бағытталған. 

5 4 ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

 

HKKK 

2214 

Халықаралық 

құқықтың қайнар 

көздері 

Сстуденттерге негізгі, қайталама көздер, 

олардың құқықтық табиғаты, халықаралық 

құқық көздерінің түрлері туралы білім және 

түсінік кешенін қалыптастыруға,сонымен 

қатар, халықаралық құқық көздерін реттеу 

пәні туралы білім алуға бағытталған. 

ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

 

БП  ТК       HKT 

3215 

Халықаралық 

қатынастар 

тарихы 

(екінші тілде 

оқыту) 

Ғаламдық үдерістердің логикасын және 

халықаралық қатынастардың дүниежүзілік 

саяси жүйесінің дамуын, олардың тарихи, 

экономикалық және құқықтық 

шарттарындағы; халықаралық қатынастар 

теориясы туралы, отандық және шетелдік 

теориялық мектептер туралы; көпжақты және 

интеграциялық дипломатияның механизмдері 

туралы білім алуға бағытталған. 

5 5 ON1 

ON2 

ON6 

ON7 

 

HKKM

THKM 

3215 

Халықаралық 

құқықтағы 

құқықсубъектілік 

мәселелері және 

тұлғаның 

Отандық және шетелдік халықаралық-

құқықтық доктринадағы халықаралық құқық 

субъектілілігінің  концепцияларын  зерттеуге, 

халықаралық құқық субъектілерінің түсінігі 

мен жіктемесін анықтауға, халықаралық 

ON1 

ON2 

ON3 

ON5 

ON7 



халықаралық - 

құқықтық 

мәртебесі 

(екінші тілде 

оқыту) 

құқық субъектілігін анықтауды 

тұжырымдауға; халықаралық құқық 

жүйесіндегі халықаралық құқық 

субъектілілігінің орнын зерделеуге; 

халықаралық құқық субъектілерінің 

жекелеген санаттарының халықаралық құқық 

субъектілілігінің сипатты белгілерін, 

ерекшеліктерін, сапасы мен шектерін 

зерттеуге бағытталған. 

ON10 

Конституциялық  

занңамасы  

БП  ТК       ShEKK 

3216 

Шет елдердің 

конституциялық 

құқығы 

(ағылшын тілінде)   

Әр түрлі елдердің конституциялық 

құқығының жалпы және ерекше 

ерекшеліктерін; шет елдердің 

конституциялық құқықтық реттеудің 

теориясы мен практикасы саласын 

түсіндіреді, шет елдердің қазіргі 

конституциялық құқығының негізгі 

белгілерін зерттейді; салыстырмалы талдау 

негізінде Қазақстан Республикасы мен шет 

елдердің конституциялық құқығының жалпы 

ерекшеліктері мен даму ерекшеліктерін, 

конституциялық құқықты құқық саласы 

ретінде жетілдіру жолымен анықтайды. 

5 5 ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

 

 

 

 

KRKO 

3216 

Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

органдары 

(ағылшын тілінде)   

Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

органдарының конституциялық жүйесін, 

мемлекеттік органдардың ұйымдастырылуы 

мен қызметінің негізгі конституциялық 

принциптерін, олардың құрылу тәртібін, 

жұмыс істеуі мен құзыреттілігін терең 

зерделеуге бағытталған. 

ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

 

КП  ТК       AIHKR 

3304 

Азаматтық 

институты 

халықаралық-

құқықтық реттеу 

Азаматтық институтты маңызды 

халықаралық - құқықтық институт ретінде 

зерттеуге бағытталған.  Студенттер қазіргі 

кезеңдегі азаматтықтың негізгі 

5 6 ON1 

ON2 

ON5 

ON6 



(екінші тілде 

оқыту) 

конституциялық – құқықтық негіздерін, 

азаматтардың, азаматтығы жоқ тұлғалардың, 

шетел азаматтарының және азаматтығы екі 

есе бар тұлғалардың құқықтық мәртебесін 

реттеудің халықаралық-құқықтық 

мәселелерін, азаматтық алу негіздері мен 

тәртібін, Азаматтық мәселелері бойынша 

құжаттарды қарастыру бойынша іс 

жүргізуді меңгереді. 

 

 

 

 

KKYH

KYKA   

3304 

Көші-қон 

үдерісінің 

халықаралық-

құқықтық және 

ұлттық-құқықтық 

аспектілері 

(екінші тілде 

оқыту) 

Студенттердің көші-қон процестерін 

зерттеудің теориялық негіздерін меңгеруіне 

және қазіргі жағдайдағы көші-қон 

процестерінің бағытын талдай білуіне 

бағытталған. Сонымен қатар, әлемдегі және 

Қазақстандағы көші-қон процестерінің 

әлеуметтік, тарихи, моральдық-этикалық 

негіздерінің мәнін, сондай-ақ көшіп-

қонушылардың мәселелерін шешу мен 

оңтайландырудың институционалдық 

механизмдерін зерттейді. 

ON1 

ON2 

ON5 

ON6 

ON8 

 

 

Процестік 

құқығы  

БП  ТК       KRАIZ

hК 

3217 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық  

іс жүргізу құқығы 

(екінші тілде 

оқыту) 

Азаматтық істер бойынша сот төрелігін 

жүзеге асыру кезінде туындайтын қоғамдық 

қатынастарды реттейтін және азаматтардың, 

заңды тұлғалар мен мемлекеттің бұзылған 

немесе даулы құқықтарын, бостандықтары 

мен заңды мүдделерін қорғау және қалпына 

келтіру тәртібін реттейтін құқық нормаларын, 

сондай-ақ азаматтық іс жүргізу құқығы 

ғылымына тән құқықтық категорияларды, 

ғылыми көзқарастар мен тұжырымдамаларды 

зерттеуге бағытталған. 

5 6 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON5 

ON8 

HP 

3217 

Халықаралық 

процесс 

БҰҰ-ның Халықаралық сотының, Адам 

құқықтары жөніндегі Еуропалық соттың, 

ON1 

ON2 



(екінші тілде 

оқыту) 

БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі 

комитетінің және Халықаралық қылмыстық 

сот шешімдерінің түрлері мен орындалуы 

туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. 

ON3 

ON4 

ON5 

ON8 

БП  ТК       KRKIZ

hК 

4218 

Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Қылмыстық құқық ғылымының қағидалары, 

категориялары мен ережелері туралы 

теориялық білім алуға, студенттерді 

қолданыстағы қылмыстық заңнамадағы 

дұрыс бағдарлауға үйретуге, қылмыстық 

құқық нормаларын қолдана білуге, 

қылмыстық құқық бұзушылықты саралауға, 

студенттерді қылмыстық заңға құрметпен 

қарауға, азаматтарды қорғаудың мызғымас 

құралы ретінде, олардың құқықтарын, 

бостандықтары мен заңды мүдделерін, 

сондай-ақ қоғам мен мемлекеттің мүдделерін 

қылмыстық қол сұғушылықтан қорғауға 

бағытталған. 

5 7 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON5 

ON8 

KRHK

T 4218 

Қақтығыстарды 

реттеудің 

халықаралық-

құқықтық 

тәсілдері 

Халықаралық қақтығысты реттеу түсінігі 

туралы білімді қалыптастыруға бағытталған, 

сондай-ақ халықаралық құқықтағы 

қақтығысты бейбіт реттеудің ықтимал 

тәсілдерін талдауды болжайды. 

ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON5 

ON8 

Халықаралық 

дипломатиялық 

қатынастар және 

экономикалық 

қызмет  

КП  ТК       DKK 

4304 

Дипломатиялық 

және консулдық 

құқық 

(ағылшын тілінде)   

Студенттерге дипломатиялық және 

консулдық құқықтың табиғаты мен мәні 

туралы білімді қалыптастыруға, оның пайда 

болуының, қызмет етуі мен дамуының негізгі 

заңдылықтарына, қоғамның саяси 

жүйесіндегі, қоғамдық өмірдегі 

дипломатиялық және консулдық құқықтың 

рөліне, болашақ кәсіби қызметтің негізгі 

түрлеріне, заңдық маңызы бар міңез-

3 7 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON5 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 



құлықтың құқықтық салдарларына 

бағытталған. 

ON10 

BYYK 

4304 

БҰҰ құқығы 

(ағылшын тілінде)   

Студенттерге БҰҰ құқығының түсінігі, пәні, 

нормалары және көздері туралы түсінік 

қалыптастыруға бағытталған; студенттерді 

халықаралық ұйымдар құру үрдісінің 

тәртібімен және өмір сүрудің тоқтатуымен 

таныстыру; студенттерді БҰҰ және басқа да 

халықаралық үкіметаралық ұйымдар 

қызметінің негізгі халықаралық-құқықтық 

формаларымен таныстыру. 

ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON6 

ON7 

ON8 

ON9 

ON10 

БП  ТК       AZhSK

KHS 

4219 

Адамдардың 

жекелеген 

санаттарының 

құқықтарын 

қорғаудың 

халықаралық 

стандарттары 

(ағылшын тілінде)   

Халықаралық құқықтағы жеке санаттағы 

тұлғалардың құқықтарын қорғау саласында 

теориялық білімді қалыптастыруға, адам 

құқықтары мен жеке санаттағы адамдардың 

құқықтарын қорғау саласында халықаралық 

және ұлттық құқық нормаларын қолдану 

ерекшелігін зерттеуге бағытталған. 

3 7 ON1 

ON2 

ON4 

ON6 

ON8 

ON9 

ON10 

AKBB

YYZhB

M 4219 

Адам құқықтары 

бойынша БҰҰ 

жүйесінің 

бақылау мерзімі 

(ағылшын тілінде)   

Бакалаврларда адам құқықтарының 

теориялық концепцияларына, адам 

құқықтарын қорғау жөніндегі БҰҰ 

органдарының жүйесіне, БҰҰ құжаттарына, 

адам құқықтарын қорғау жөніндегі БҰҰ 

органдары жүйесінің әдістеріне байланысты 

кешенді түсінік қалыптастыруға бағытталған. 

ON1 

ON2 

ON4 

ON6 

ON8 

ON9 

ON10 

КП  ТК       HKShK 

4305 

Халықаралық 

келісім-шарттар 

құқығы  

(ағылшын тілінде)   

Білімалушыларға халықаралық шарттар 

құқығын халықаралық-құқықтық реттеудің 

негізгі ұғымдары туралы білімді 

қалыптастыруға, халықаралық шарттар 

құқығының негізгі принциптері мен 

нормаларын, халықаралық шарттар құқығы 

саласындағы халықаралық-құқықтық 

5 7 ON1 

ON2 

ON4 

ON6 

ON8 

ON9 

ON10 



актілерді, халықаралық шарттар саласындағы 

Қазақстан Республикасының заңнамасын 

зерделеуге бағытталған. 

 

 HEKN

EEOK 

4305 

Халықаралық 

экономикалық 

құқық негіздері 

және Еуразиялық 

экономикалық 

одақ құқығы 

(ағылшын тілінде)   

Шаруашылық субъектілерінің, әртүрлі 

елдердің үкіметтерінің өзара іс-қимылының 

негізгі қағидаттары, нысандары мен әдістері, 

Халықаралық экономикалық ұйымдар мен 

экономикалық ынтымақтастық саласындағы 

өзге де субъектілердің қызметі туралы 

түсініктерді қалыптастыруға бағытталған; 

сонымен қатар әмбебап сипаттағы 

Халықаралық экономикалық ұйымдардың 

қызметін, халықаралық валюта және 

кредиттік ұйымдардың құқық субъектілігін, 

ХВҚ, ХҚДБ, ХҚК, ХДҚ және т. б. зерттеуге 

бағытталған. 

 

ON1 

ON2 

ON4 

ON6 

ON8 

ON9 

ON10 

КП  ТК       HVKYI 

4306 

Халықаралық 

валюта және 

қаржы ұйымдары 

мен институттары 

Әлемдік қаржы дамуының мәні, 

механизмдері, үрдістері, валюталық 

операциялардың әр түрлі түрлерінің мәні 

және оларды жүргізу технологиясы, 

Халықаралық Валюта-қаржы ұйымдары мен 

институттарының негізгі ережелері, 

халықаралық қаржы ұйымдарының - ХВҚ, 

Дүниежүзілік банк тобы, ХҚДБ, ХДҚ, ХҚК, 

МАГИ, ИДРХО және т. б. ерекшеліктері 

туралы білімді қалыптастыруға бағытталған. 

 

5 7 ON2 

ON4 

ON6 

ON7 

ON8 

ON10 

HZhKS

EMMK

KP 

4306 

Халықаралық 

жеке құқықтағы 

сыртқы 

экономикалық 

Экспорттық-импорттық операцияларды 

мемлекеттік реттеу және сыртқы 

экономикалық мәмілелерді заңдық 

сүйемелдеу саласындағы сараптамалық-кеңес 

ON2 

ON4 

ON6 

ON7 



мәмлелерді 

материалдық-

құқықтық және 

коллизиялық 

реттеу 

беру қызметін, сыртқы экономикалық 

қызметтің мазмұнын, сыртқы экономикалық 

қызметті мемлекеттік реттеудің құқықтық 

негіздерін, мемлекеттік реттеудің 

мақсаттарын, түрлері мен шараларын, осы 

саладағы құқықшығармашылықты жүзеге 

асырудағы мемлекеттің басымдықтарын, 

сыртқы экономикалық мәмілелерді құқықтық 

реттеудің ерекшеліктерін зерттеуге 

бағытталған. 

 

ON8 

ON10 

Халықаралық 

қылмыстық 

саясат  

  

КП  ТК       HZh 

4307 

Халықаралық 

жауапкершілік 

(ағылшын тілінде)   

Халықаралық құқықтағы міндеттемелерді 

бұзғаны үшін мемлекеттердің халықаралық 

жауапкершілігінің мәселелерін, 

мемлекеттердің халықаралық 

жауапкершілігінің негізгі доктриналық 

тәсілдерін, халықаралық құқықтағы 

міндеттемелерді бұзғаны үшін 

мемлекеттердің халықаралық-құқықтық 

жауапкершілігінің тұжырымдамасын 

дамытуды, халықаралық құқықтағы 

міндеттемелерді бұзғаны үшін 

мемлекеттердің халықаралық 

жауапкершілігінің мәселелерін қалыптастыру 

мен кодификациялауды зерттеуге 

бағытталған. 

 

5 7 ON1 

ON2 

ON3 

ON4 

ON6 

ON7 

ON9 

ON10 

KIBHK

K 4307 

Қылмыстық істер 

бойынша 

халықаралық-

құқықтық көмек 

(ағылшын тілінде)   

Қылмысқа қарсы күрес және алдын алу 

саласындағы халықаралық 

ынтымақтастықтың маңызы, басты 

бағыттары, ережелері мен түрлерін, 

құқықтық тәртіпті қорғаудың өзекті 

мәселелерін зерттеуге бағытталған. 

ON1 

ON2 

ON4 

ON7 

ON9 

ON10 



 

КП  ТК       HKKK

KBMH

I 4308 

Халықаралық 

қылмыстық құқық 

және қылмыспен 

күрес бойынша 

мемлекеттердің 

халықаралық 

ынтымақтастығы 

(ағылшын тілінде)   

Халықаралық қылмыстар мен халықаралық 

сипаттағы қылмыстардың құрамын, 

Халықаралық қылмыстық әділет 

органдарының қызметін, қылмысқа қарсы 

күрес мәселелерін реттейтін халықаралық 

шарттар мен басқа да халықаралық 

құжаттарды және осы саладағы халықаралық 

стандарттарды сақтауды анықтайтын 

принциптер мен нормаларды зерттеуге 

бағытталған. 

 

5 7 ON1 

ON2 

ON4 

ON7 

ON9 

ON10 

KKK 

4308 

Қарулы 

қақтығыстар 

құқығы 

(ағылшын тілінде)   

Қарулы қақтығыстарды халықаралық-

құқықтық реттеудің негізгі ұғымдарын, 

Халықаралық гуманитарлық құқықтың негізгі 

принциптері мен нормаларын, халықаралық 

гуманитарлық құқық саласындағы 

халықаралық-құқықтық актілерді, Қызыл 

Крест және Қызыл Жарты Ай халықаралық 

қозғалысының мақсаттары, принциптері, 

құрылымы мен миссияларын зерттеуге 

бағытталған. 

 

ON1 

ON2 

ON4 

ON7 

ON9 

ON10 

 КП   ТК  

Өндірістік 

практика  

Дипломалды 

практика 

Практикалық іс-әрекет үшін қажетті қолда 

бар білімді бекіту және жаңа білім алу, 

практикалық іс-әрекет үшін қажетті іс-

әрекеттер мен дағдыларды қалыптастыру, 

білім алушыларда практикалық міндеттерді, 

тапсырмаларды өз бетінше және сапалы 

орындау, құқық негізінде негізделген 

шешімдер қабылдау қабілетін қалыптастыру. 

дипломдық жұмысты жазуды аяқтау 

 

12 8  



Вариативтік 

модуль (Minor) 

БП  ТК 3220 Пән 1  5 5  

БП  ТК 3221 Пән 2  5 5  

Вариативтік 

модуль (Minor) 

БП  ТК 3222 Пән 1  5 6  

БП  ТК 3223 Пән 2  5 6  

Қорытынды 

аттестаттау 

КА  Дипломдық 

жұмысты, 

дипломдық 

жобаны жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

 12 8 ОК1 

ОК2 

ОК5 

ОК8 

    Барлығы 240   
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