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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы /  

Passport of Education Program 

Қолдану саласы 

Область применения   

Application area 

Білім беру бағдарламасы халықаралық құқық саласындағы 

бакалаврларды дайындауға арналған. 
 

Образовательная программа предназначена для подготовки бакалавров в 

области международного права.  
 

The educational program is designed to prepare bachelors in international law. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы  

Code and name of education 

program 

«6B04202 – Халықаралық құқық» 

«6B04202 – Международное право» 

«6B04202 – International Law» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

Regulatory and legal support 

«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы  

Жоғары білім МЖББС (31.10.2018 ж., №604) 

Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік ережелері (30.10.2018 ж., №595) 

Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері 

(12.10.2018 ж., №563) 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж., 

№569) 

БҰҰ жарғысы 26.06.1945 
 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» 

ГОСО высшего образования  (31.10.2018 г., №604)  

Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы высшего и (или) послевузовского 

образования (30.10.2018 г., №595) 

Правила организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (12.10.2018 г., №563) 

Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием (13.10.2018 г., №569) 

Устав ООН от 26 июня 1945 года 
 

Law «On Education» of the Republic of Kazakhstan  

State General Education Standard on higher education (31.10.2018, №604) 

Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that Implement 

Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education (30.10.2018, 

№595) 

Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit 

Technology of Education (12.10.2018, №563) 

Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education 

(13.10.2018, №569)  

UN Charter June 26, 1945 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы / Profile Map of Education Program 

ББ мақсаты 

Цель ОП  

Objective of Education 

Program 

Халықаралық құқық аясында іргелі ілімдер мен практикалық 

дәстүрлерге ие, бәсекеге қабілетті кадрларды дайындау. 
 

Подготовка конкурентоспособных кадров, обладающих 

фундаментальными знаниями и практическими навыками, в области 

международного права. 
 

Training of competitive personnel with fundamental knowledge and practical 

skills in the field of international law. 

Білім беру бағдарламасының Оқу бағдарламасының  ерекшелігі болып  оқытудың замануи әдісі 
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тұжырымдамасы 

Концепция образовательной 

программы  

Concept of education program 

негізінде әмбебеп және кәсіби құзыреттіліктерге ие, халықаралық 

құқықтың принциптері мен халықаралық нормативтік-құқықтық 

материалдарды толық меңгерген білікті халықаралық құқықтанушы - 

заңгерлерді  дайындау болып табылады. 
 

Особенностью образовательной программы являются подготовка 

квалифицированных юристов-международников, обладающих 

универсальными и профессиональными компетенциями, знаниями 

принципов международного права, международных нормативных 

правовых материалов, международно-правовой практики, на основе 

современных методов обучения.  
 

The peculiarity of the educational program is the preparation of qualified 

international lawyers with universal and professional competences, 

knowledge of the principles of international law, international regulatory legal 

materials, international legal practice, based on modern teaching methods. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / 

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Degree Awarded: 

«6B04202 – Халықаралық құқық» білім беру бағдарлама бойынша  

құқық бакалавры 
 

Бакалавр права по образовательной программе «6B04202 – 

Международное право» 
  
Bachelor of Laws in the educational program «6B04202 – International Law» 

Маманның лауазымдарының 

тізімі 

Перечень должностей 

специалиста  

List of Specialist’s Positions 

- Қазақстан Республикасындағы және шетелдегі жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы 

халықаралық заңгер; 

- заңды тұлғаның штат кестесімен ұсынылған лауазымдар; 

- сыртқы саясат мекемелерінің қызметкері; 

- халықаралық үкіметаралық және үкіметтік емес ұйымдардағы 

қызметкер; 

- сыртқы қатынастар бойынша департаменттер,  орталық атқарушы 

органдар мен халықаралық ынтымақтастық, құқық қорғау органдары, 

сонымен қатар прокуратура және әділет органдарының қызметкерлерін. 
 

- юрист-международник в сфере защиты прав и свобод физических и 

юридических лиц в Республике Казахстан и за рубежом; 

- должности представленные штатным расписанием юридического лица; 

- сотрудник внешнеполитических учреждений; 

- сотрудник в международных межправительственных и 

неправительственных организациях; 

- сотрудник департаментов по внешним связям, международному 

сотрудничеству центральных исполнительных органов, 

правоохранительных органов, а также органов прокуратуры и юстиции.  
 

- international lawyer in the field of protection of rights and freedoms of 

individuals and legal entities in the Republic of Kazakhstan and abroad; 

- positions represented by the staffing of the legal entity; 

- employee of foreign policy institutions; 

- staff member in international intergovernmental and non-governmental 

organizations; 

- staff member of the Department for External Relations, International 

Cooperation of the Central Executive Bodies, law enforcement agencies, as 

well as prosecution and justice bodies. 

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности  

Area of Professional Activity 

Кәсіби қызмет саласы - дипломатиялық және консулдық қызмет; 

халықаралық ұйымдардағы қызмет; азаматтық қоғам ұйымдары; 

Қазақстан Республикасында шетелдік компаниялар өкілдіктерінде 

(филиалдарында).  
 

Областью профессиональной деятельности является дипломатическая и 
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консульская служба; деятельность в международных организациях; 

организациях гражданского общества; в представительствах (филиалах) 

иностранных компаний на территории Республики Казахстан. 
 

The field of professional activity is diplomatic and consular service; activities 

in international organizations; civil society organizations; in representative 

offices (branches) of foreign companies in the territory of the Republic of 

Kazakhstan. 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект  профессиональной 

деятельности  

Object of Professional Activity 

Сыртқы байланыстар, мемлекеттік билік және басқару органдарының, 

министрліктер мен ведомстволардың халықаралық ынтымақтастығы 

жөніндегі департаменттер; сыртқы қатынастар органдары; әмбебап және 

аймақтық сипаттағы үкіметаралық және үкіметтік емес ұйымдар, 

сондай-ақ бакалаврдың кәсіби мақсаты бойынша құқығын пайдалануды 

қамтамасыз ететін басқа да ұйымдар мен мекемелер. 
 

Департаменты по внешним связям, международному сотрудничеству 

органов государственной власти и управления, министерств и ведомств 

Республики Казахстан; органы внешних сношений; 

межправительственные и неправительственные организации 

универсального и регионального характера, а также другие организации 

и учреждения, обеспечивающие использование бакалавра права по 

профессиональному назначению.  
 

Departments of external relations, international cooperation of public 

authorities and management, ministries and departments of the Republic of 

Kazakhstan; external relations bodies; intergovernmental and non-

governmental organizations of universal and regional character, as well as 

other organizations and institutions that ensure the use of bachelor of law for 

professional purposes. 

Кәсіби қызмет функциялары 

Функции и виды 

профессиональной 

деятельности  

Functions of Professional 

Activity 

 - ақпараттық-аналитикалық: халықаралық ұйымдарда (әмбебап және 

өңірлік) ҚР Орталық және жергілікті мемлекеттік органдарының 

мүдделерін білдіру кезінде ақпараттық-аналитикалық көмек көрсету) 

- құқық қорғау: халықаралық және ұлттық құқық, өңірлік бірлестіктердің 

құқықтары мәселелері бойынша заң қызметтерін көрсету; халықаралық 

жария құқық саласындағы қызметті жүзеге асыру (мемлекеттік 

құрылымдарда, халықаралық ұйымдарда (әмбебап және өңірлік), сыртқы 

саяси өкілдіктерде және ведомстволарда, т. б.) 

- құқық қолдану: Қазақстан Республикасындағы және халықаралық 

ұйымдардағы Қазақстан Республикасындағы халықаралық ұйымдардың 

өкілдіктерінде сараптамалық қорытындылар жүргізуге қатысу. 
 

- информационно-аналитическая: оказание информационно-

аналитической помощи при представлении интересов центральных и 

местных государственных органов РК в международных организациях 

(универсальных и региональных) 

- правозащитная: оказание юридических услуг по вопросам 

международного и национального права, права региональных 

объединений; осуществление деятельности в сфере международного 

публичного права (в государственных структурах, международных 

организациях (универсальные и региональные), внешнеполитических 

представительствах и ведомствах,  др.) 

- правоприменительная: участие в проведении экспертных заключений  в 

представительствах международных организаций в  Республике 

Казахстан и Республики Казахстан в международных организациях. 
 

- information and analytical: providing information and analytical assistance 

in representing the interests of Central and local state bodies of Kazakhstan in 

international organizations (universal and regional) 

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

national law, the rights of regional associations; implementation of activities 
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in the field of public international law (in state structures, international 

organizations (universal and regional), foreign missions and agencies, etc.) 

- law enforcement: participation in expert opinions in the representative 

offices of international organizations in the Republic of Kazakhstan and the 

Republic of Kazakhstan in international organizations. 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Map / Profile of Competences 

 

Әмбебап құзыреттілік(ӘҚ)/ Универсальные 

компетенции (УК) / 

Universalcompetences (UC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлдшері) пәндер атауы / 

Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training 

(units of competences) 

ӘҚА –  Коммуникациялық құралдар мен 

технологиялардың заманауи қолдану мүмкіндігі 

УКА – Способность использовать современные  

коммуникационные средства и технологии  

UCА – To use modern communication tools and 

technologies 

ОН1 – жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас 

бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша 

түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау. 

ОН2 – ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда 

цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және 

коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің 

әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу. 

 

РО1 – вступать в коммуникацию  в устной и письменной формах 

на казахском, русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального 

общения; 

РО2 - использовать цифровую технологию, различные виды 

информационно-коммуникационных технологий по поиску, 

хранению, обработке, защите и распространению информации и 

применять  предпринимательские знания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

RT1– to get into communication in oral and written forms in Kazakh, 

Russian and foreign languages in order to solve problems of 

interpersonal, intercultural, and professional interactions; 

RT2 – to use digital technologies, various types of information and 

communication technologies for search, storage, processing, 

protection, and dissemination of information, as well as to apply 

economic knowledge in various spheres of activity 

1. Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign language 

2. Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык / Kazakh 

(Russian) language 

3. Сөйлеу мәдениеті / Культура речи / Speech culture 

4. Өнеркәсіп бойынша цифрлық технология / Цифровые 

технологии по отраслям применения / Digital technologies by 

branches of application 

5. Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар / 

Информационно-коммуникационные технологии / Information 

and communication technology  

6. Кәсіпкерлік және бизнес / Предпринимательство и бизнес / 

Entrepreneurship and business  

 

ӘҚВ  – Біртұтас ғылыми жүйелік көзқарасқа 

негізделген әртүрлі жағдайларды бағалау қабілеті 

УКВ  – способность оценивать различные ситуации на 

основе целостного системного научного 

мировоззрения 

UCВ  – ability to assess various situations based on a 

holistic systemic scientific worldview 

ОН3 – әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық 

білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным 

қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен 

заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі. 

РО3 –применять философские знания для формирования 

мировоззренческой позиции, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции. 

 

RT3 – to apply philosophical knowledge for the formation of world 

view, to analyze the main stages and patterns of the historical 

development of society in order to increase civic engagement. 

1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы / Современная 

история Казахстана / Мodern history of Kazakhstan  

2. Рухани жаңғыру / Рухани жангыру / Rukhani Zhangyru 

3. Философия / Философия  / Philosophy  

4. Әлеуметтік және саяси білім модулі / Модуль 

социально-политических знаний / Social and Political Knowledge 

Module 
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ӘҚС – әлеуметтік ортада адамды қалыптастыру және 

анықтау қабілеті, салауатты өмір салтын ұстану 

УКС – способность формировать и определять 

личность в социальной среде  и ориентироваться на 

здоровый образ жизни 

UCС  – ability to form and define a person in a social 

environment and focus on a healthy lifestyle 

ОН4 – дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен 

толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, 

қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар 

болу.  

ОН5-  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті 

мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін 

орындау.  

 

РО4 - обеспечить полноценную социальную и профессиональную 

деятельность методами и средствами физической культуры, 

владеть культурой безопасности, обладать экологическим 

сознанием; 

РО5- - обладать достаточным уровнем правосознания, исполнять 

профессиональные обязанности и принципы культуры поведения 

и этические нормы общения.    

 

RT4– to provide a full-fledged social and professional activities by 

tools of physical culture, to master a safety culture, to promote an 

environmental awareness 

RT5 –to have a sufficient level of legal awareness, to execute 

faithfully professional duties, and to follow principles of positive 

behavior and ethical norms of communication 

1. Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical 

Training 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет / 

Антикоррупционная культура / Anti-corruption culture 

3. Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі / Основы 

экологии и безопасности жизнедеятельности / Fundamentals of 

ecology and life safety 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) / 

General Professional Competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК млшері)/ Результаты обучения 

(единицы ОПК) / Result of training (GPC units) 

 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын 

(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

Names of Courses that Form Results of Training 

(units of competences) 

ЖКҚА – халықаралық құқық терминологиясын 

меңгерген, халықаралық құқықты қолдана отырып, заң 

казустарын шешеді; халықаралық құқықты пайдалана 

отырып, құқықтық қатынастарға талдау жүргізеді 

 

ОПКА – способность владеть терминологией 

международного права, разрешать юридические 

казусы, применяя международное право; проводить 

анализ правоотношений с использованием 

международного права 

 

GPCА – has the terminology of international law, allows 

legal incidents, applying international law; analyzes legal 

relations using international law 

ОН6 -  халықаралық құқық саласында білім мен дағдыларды 

қолдану, халықаралық және ұлттық құқықтың құқықтық 

актілерімен жұмыс істеу дағдыларын көрсету 

РО6 - применять знания и навыки в области международного 

права, демонстрировать навыки работы с правовыми актами 

международного и национального права 

RT6 - apply knowledge and skills in the field of international law, 

demonstrate skills in working with legal acts of international and 

national law 

 

ОН7 - қойылған міндеттерді шешу үшін қажетті түрлі ұлттық 

және халықаралық көздерден алынған ақпаратты талдау, жүйелеу 

және пайдалану 

РО7 - анализировать, систематизировать и использовать 

1. Мемлекет және құқық теориясы        

Теория государства и права 

Theory of State and Law  

2. Халықаралық құқыққа кіріспе 

Введение в международное право 

Introduction to international law 

3. Халықаралық жеке құқыққа кіріспе 

Введение в международное частное право 

Introduction to private international law 

4. Қазақстан Республикасының Конституциялық құқығы 

Конституционное право Республики Казахстан          

Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan 

5. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы  

Гражданское право Республики Казахстан                                                            
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 информацию из различных национальных и международных 

источников, необходимых для решения поставленных задач 

RT7 - is able to analyze, systematize and use information from 

various national and international sources necessary to solve the 

tasks 

 

 

Civil Law of the Republic of  Kazakhstan 

6. Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы   

Уголовное право Республики Казахстан            

Criminal Law of the Republic of Kazakhstan 

7. Халықаралық құқық тарихы 

История международного права     

History of international law 

8. Халықаралық құқық  

Международное право 

International law 

9. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу  құқығы 

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан  

Criminal procedural law of the Republic of Kazakhstan              

10. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу  құқығы    

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан     

Civil procedural law of the Republic of Kazakhstan 

11. Халықаралық шарттар құқығы бойынша практикум 

Практикум по праву международных договоров 

Case study on the Law of Treaties 

12. Еуропалық Одақ құқығы 

Право Европейского союза 

European Union law 

13. Халықаралық жеке құқық  

Международное частное право 

Internationalprivatelaw 

14. Халықаралық экологиялық құқық  

Международное экологическое право 

International ecological  law 

ЖКҚВ – халықаралық жария құқықтың жай-күйі мен 

дамуын сыни талдау негіздеріне қабілетті 

 

ОПКВ – способность к основам критического  анализа 

состояния и развития международного публичного 

права 

 

GPCВ – capable of the basics of critical analysis of the 

state and development of public international law 

ОН8 -  адам құқықтарының халықаралық құқығы саласындағы 

терминологияны меңгеру, адам құқықтары бойынша халықаралық 

сот және квазисттік органдардың құзыретін білу 

РО8 - владеть терминологией в области международного права 

прав человека, знать компетенцию международных судебных и 

квазисудебных органов по правам человека  

RT8 - knows terminology in the field of international human rights 

law, knows the competence of international judicial and quasi-judicial 

human rights bodies 

 

1. Халықаралық құқықтың негізгі институттары бойынша 

практикум   

Практикум по основным институтам международного права   

Case-study on the basic institutes of international law 

2. Халықаралық келісім-шарттар құқығы                                        

Право международных договоров 

International Treaties Law 

3. Халықаралық қаржы орталықтарында Англия мен Уэльстің 

құқығы нормаларының қолданылуы 

Применение норм права Англии и Уэльса в международных 
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 ОН9 - мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарында, халықаралық соттарда және квазисттік органдарда, 

сондай-ақ халықаралық ұйымдарда жеке және заңды тұлғалардың 

мүдделерін білдіру 

РО9 - представлять интересы физических и юридических лиц в 

органах государственной власти и местного самоуправления, 

международных судах и квазисудебных органах, а также в 

международных организациях 

RT9 - represent the interests of individuals and legal entities in state 

and local governments, international courts and quasi-judicial bodies, 

as well as in international organizations 

 

 

 

 

финансовых центрах 

The application of the law of England and Wales in international 

financial centers 

4. Халықаралық құқықтағы аумақ мәселесі   

Вопросы территорий в международном праве   

Issues of territories in international  law 

5. Адам құқығын қорғау бойынша БҰҰ жүйесін бақылау 

механизмі 

Механизмы контроля системы ООН по защите прав человека 

Mechanisms for monitoring the UN system for the protection of 

human rights 

6. Халықаралық гуманитарлық құқық 

Международное гуманитарное право 

International Humanitarian law 

7. Халықаралық қаржы-валюталық ұйымдар және институттары 

Международные валютно-финансовые организации и институты 

International Monetary and Financial Organizations and Institutions 

8. Халықаралық теңіз, ғарыш және әуе құқығы  

Международное морское, космическое и воздушное право 

International maritime, space and air law 

9. Бала құқықтарын қорғаудың халықаралық құқықтық негіздері 

Международно-правовые основы защиты прав детей 

International legal bases of protection of children’s rights 

10. Халықаралық құқық және Германия құқығы 

Международное право и право Германии 

International Law and German Law 

11. Халықаралық жеке құқықтағы сыртқы экономикалық 

мәмлелерді материалдық құқықтық және коллизиялық реттеу 

Материально-правовое и коллизионное регулирование 

внешнеэкономических сделок в международном  частном праве 

Substantially legal and conflict regulation of foreign economic 

transactions in private international law  

12. Халықаралық құқықтағы құқықсубъектілік мәселелері және 

тұлғаның халықаралық құқықтық мәртебесі 

Вопросы правосубъектности в международном  праве и 

международно-правовой статус личности 

Issues of legal personality in international law and international legal 

personality status 

13. Халықаралық экономикалық құқық  

Международное экономическое право 

International economic law  

14. Халықаралық құқықтың кодификациясы және прогрессивті 

дамуы 

Кодификация и прогрессивное развитие международного права 

Codification and progressive development of international law 
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Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные 

компетенции (ПК) / Professional Competences 

Оқыту нәтижесі (КҚ мөлшері)/ Результат обучения (единицы 

ПК) / 

The result of training (PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік мөлшері) 

пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training (units of 

competences) 
КҚА – халықаралық ортада өндірістік немесе 

қолданбалы қызметті жүзеге асыруға қабілетті 

ПКА – способен осуществлять производственную или 

прикладную деятельность в международной среде 

PCА – capable of carrying out production or application 

activities in an international environment 

 

ОН10 - халықаралық жария құқық саласындағы шарттар 

жобаларының тұжырымдамаларын дайындау және әзірлеу 

бойынша дағдыларды көрсету 

РО10 – демонстрировать навыки по подготовке и разработке 

концепций  проектов договоров в области международного 

публичного  права  

RT10 - demonstrate skills in the preparation and development of 

concepts of draft treaties in the field of public international law 

 

 

ОН8 -  адам құқықтарының халықаралық құқығы саласындағы 

терминологияны меңгеру, адам құқықтары бойынша халықаралық 

сот және квазисттік органдардың құзыретін білу 

РО8 - владеть терминологией в области международного права 

прав человека, знать компетенцию международных судебных и 

квазисудебных органов по правам человека  

RT8 - know terminology in the field of international human rights law, 

know the competence of international judicial and quasi-judicial 

human rights bodies 

1. Халықаралық құқықтың негізгі институттары және қайнар 

көздері 

Основные институты и источники международного права 

The basic institutions and sources of international law 

2. Халықаралық ұйымдар құқығы 

Право международных организаций  

Law of international organizations 

3. Еңбек миграциясын халықаралық-құқықтық реттеу 

Международно-правовое регулирование трудовой миграции 

International legal regulation of labor migration  

4. Интеграциялық бірлестіктеруі халықаралық-құқықтық реттеу 

Международно-правовое регулирование интеграционных 

объединений  

International legal regulation of integration associations 

 

КҚВ – кеңес беру, мемлекеттік билік және жергілікті 

өзін-өзі басқару органдарында, халықаралық соттарда 

және квазимемлекеттік органдарда, сондай-ақ 

халықаралық ұйымдарда ұсыну арқылы адам мен 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, заңды 

тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін 

қорғауды қамтамасыз етуге қатысуға қабілетті 

ПКВ – способность участвовать в обеспечении защиты 

прав и свобод человека и гражданина, прав и законных 

интересов юридических лиц путём консультирования, 

представления в органах государственной власти и 

местного самоуправления, международных судах и 

квазисудебных органах, а также в международных 

организациях 

PCB – able to participate in the protection of human and 

civil rights and freedoms, rights and legitimate interests of 

legal entities by consulting, representation in public 

authorities and local governments, international courts and 

quasi-judicial bodies, as well as in international 

organizations 

ОН11 -  дипломатиялық және консулдық қызметті құқықтық 

қамтамасыз ету дағдыларын меңгерген 

РО11 - владеет навыками правового обеспечения 

дипломатической и консульской деятельности 

RT11 - he has the skills of legal support of diplomatic and 

consular activities 
 

 

ОН9 - мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарында, халықаралық соттарда және квазисттік органдарда, 

сондай-ақ халықаралық ұйымдарда жеке және заңды тұлғалардың 

мүдделерін білдіру  

РО9 - представлять интересы физических и юридических лиц в 

органах государственной власти и местного самоуправления, 

международных судах и квазисудебных органах, а также в 

международных организациях 

RT9 - represent the interests of individuals and legal entities in state 

and local governments, international courts and quasi-judicial bodies, 

as well as in international organizations 

 

1. Халықаралық дауларды бейбіт жолмен шешу және 

халықаралық қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз ету  

Правовое обеспечение международной безопасности и мирные 

средства разрешения международных споров 

Legal maintenance of international security and peaceful means of 

resolving interrnational disputes 

2. Адам құқықтарын қорғаудың институционалдық тетіктері 

Институциональные механизмы защиты прав человека 

Institutional mechanisms for the protection of human rights 

3. Дипломатиялық және консулдық құқық 

Дипломатическое и консульское право 

Diplomatic and consular law  

4. Халықаралық төрелік 

Международный арбитраж   

International Arbitration 

5. Халықаралық құқықтағы жауапкершілік құқығы 

Право ответственности в международном праве 

Right of responsibility in international law 
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КҚС – нормативтік құқықтық актілерді қолдануға, 

кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу 

құқығының нормаларын іске асыруға қабілетті 

 

ПКС –  способность применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы  материального  и  

процессуального  права  в  профессиональной 

деятельности 

 

PCС – able to apply normative legal acts, to implement the 

rules of substantive and procedural law in professional 

activities 

ОН12 - мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың 

қызметінде халықаралық және ұлттық құқық нормаларын сақтау 

мониторингін жүзеге асыра алады 

РО12 - умеет осуществлять мониторинг соблюдения норм 

международного и национального права в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц 

RT12 - able to monitor compliance with international and national law 

in the activities of public authorities, individuals and legal entities 

 

ОН7 - қойылған міндеттерді шешу үшін қажетті түрлі ұлттық 

және халықаралық көздерден алынған ақпаратты талдау, жүйелеу 

және пайдалану 

РО7 - анализировать, систематизировать и использовать 

информацию из различных национальных и международных 

источников, необходимых для решения поставленных задач 

RT7 - analyze, systematize and use information from various national 

and international sources necessary to solve the tasks 

1. Халықаралық қылмыстық құқық 

Международное уголовное право 

International criminal law  

2. Халықаралық ақпараттық құқық 

Международное информационное право  

International Information Law 

3. Қоршаған ортаны қорғаудың халықаралық құқықтық 

мәселелері  бойынша практикум    

Практикум по вопросам международно-правовой охраны 

окружающей среды 

Case-study on issues of International legal protection of 

environmental 
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3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program 
Модуль атауы және 

коды 

Название и код 

модуля 

Module Name and 

Code 

Пәннің коды 

Код 

дисциплины  

Course Code 

Пән атауы 

Наименование дисциплины 

Course Name 

Цикл, 

компонент           

Цикл, 

компонент 

Cycle, 

Component 

О
қ

ы
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у

 т
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Я
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т
о
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T
o
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l 

o
f 
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ed
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s 

Сабақ түрі бойынша сағат 

көлемі 

Объем часов по видам 

занятий 

The volume of hours by types 

of occupations 
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C
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С
Ө

Ж
/С

Р
О
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S
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1 семестр /1 семестр / Semester 1 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

 

AKT 1105 

ІKT 1105 

ІСT 1105 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар 

Информационно-

коммуникационные технологии 

Information and сommunication 

technologies 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Информатика   

Информатики   

Computer science 

department 

ShT 1103 (1) 

IYa 1103 (1) 

FL 1103 (1) 

Шетел тілі  

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Шетел тілдері 

кафедрасы  

Кафедра иностранных 

языков 

Foreign Languages 

Department 

K(O)T 1104 (1) 

K(R)Ya 1104 

(1) 

K(R)L 1104 (1) 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Практикалық қазақ тілі 

кафедрасы  

Кафедра практического 

казахского языка 

Practical Kazakh language 

Орыс филологиясы 

кафедрасы  

Кафедра русской 

филологии  

Department of Russian 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

DSh 1111 (1)  

FK 1111 (1) 

PhT 1111 (1) 

Дене шынықтыру  

Физическая культура 

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

2  60   диф. 

сынақ   

диф.зачет   

mixed-

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру және 

спорт   

Физическая культура и 

спорта   
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образованности 

Module of general 

education 

 

Russian grading-

system 

test 

Physical training and 

sports 

LAWS 22001 

Мемлекет және 

құқық теориясы мен 

тарихы 

Теория и история 

права и государства 

Theory and history of 

law and state  

MKT 1201 

TGP 1201 

TSL 1201 

Мемлекет және құқық теориясы  

Теория государства и права  

Theory of state and  law 

 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

8 30 45  165 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПКА 

GPCА  

 

Мемлекет және құқық 

теориясы, 

конституциялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра теории  

государства и права, 

конституционного права 

Department of Theory of 

State and Law, 

Constitutional Law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 12002 

Халықаралық 

құқыққа кіріспе 

Введение в 

международное 

право 

Introduction to 

international law 

HKK 1202 

VMP 1202 

IIL 1202 

Халықаралық құқыққа кіріспе 

Введение в международное право 

Introduction to international law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПКА 

GPCА  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного права 

Department of 

international law 

LAWS 12002 

Халықаралық 

құқыққа кіріспе 

Введение в 

международное 

право 

Introduction to 

international law 

HZhKK 1203 

VMChP 1203 

IPIL 1203 

Халықаралық жеке құқыққа 

кіріспе 

Введение в международное 

частное право 

Introduction to private international 

law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПКА 

GPCА  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education  

KZT 1101 

SIK 1101 

MHK 1101 

Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы 

Современная история Казахстана  

Мodern history of Kazakhstan 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ 

Казахский 

Kazakh  

 

5 30 15  105 МЕ 

ГЭ  

SE  

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Қазақстан тарихы   

Истории Казахстана   

History of Kazakhstan 

K(O)T 1104 (2) 

K(R)Ya 1104 

(2) 

K(R)L 1104 (2) 

Қазақ (орыс) тілі  

Казахский (русский) язык 

Kazakh (Russian) language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ 

Орыс 

Казахский 

Русский 

Kazakh 

Russian 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Практикалық қазақ тілі 

кафедрасы   

Кафедра практического 

казахского 

Языка   

Practical Kazakh language   

Орыс филологиясы 

кафедрасы   

Кафедра русской  



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

филологии   

Department of Russian 

ShT 1103 (2) 

IYa 1103 (2) 

FL 1103 (2) 

Шетел тілі  

Иностранный язык 

Foreign language 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Ағылшын 

Английский  

English 

5  45  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Шетел тілдері 

кафедрасы   

Кафедра иностранных 

языков   

Foreign Languages 

Department 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

DSh 1111 

(2) FK 1111 

(2) 

PhT 1111 (2) 

Дене шынықтыру   

Физическая культура   

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   диф. 

сынақ   

диф.зачет   

mixed-

grading-

system 

test 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру және 

спорт   

Физическая культура и 

спорта   

Physical training and 

sports 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education  

ASBM 1107 

MSPZ 1107 

SPKM 1107 

Әлеуметтік және саяси білім 

модулі  

Модуль социально-политических 

знаний  

Social and Political Knowledge 

Module 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8 30 60  150 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Саясаттану   

Политологии   

Political Science  

Әлеуметтану   

Социология   

Sociology 

Философия   

Философии   

Philosophy 

ӘПӨТ 

СПС 

SRS 

LAWS 22001 

Мемлекет және 

құқық теориясы мен 

тарихы 

Теория и история 

права и государства 

Theory and history of 

law and state 

KRKK 1204 

KPRK 1204 

CLRK 1204 

Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқығы                                             

Конституционное право 

Республики Казахстан                                                    

Constitutional law of the Republic of 

Kazakhstan 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПКА 

GPCА  

 

Мемлекет және құқық 

теориясы, 

конституциялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра теории  

государства и права, 

конституционного права 

Department of Theory of 

State and Law, 

Constitutional Law 

1 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year 

 

60 180 465  1155 

   

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

PB 1106 

KB 1106 

EB 1106 

Предпринимательство и бизнес 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Entrepreneurship and business 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Экономика және 

кәсіпкерлік   

Экономики и 

предпринимательства   
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образованности 

Module of general 

education 

Russian Economics and 

Entrepreneurship 

RZh 1112 

RZh 1112  

RZh 1112 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD ЕК 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Еуразиялық зерттеулер 

кафедрасы   

Кафедра Евразийских 

исследований   

Department of Eurasian 

Studies 

СTSBK 

1108 

СTOP 1108 

DTBA 1108 

Цифрлық технологияларды 

салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по отраслям 

применения 

Digital technologies by branches of 

application 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Информатика   

Информатики   

Computer science 

department 

SZhKM 

1109 

АКК 1109  

АСС  1109 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы, 

конституциялық құқық  

Теория и история 

государства и права, 

конституционное права   

Theory and history of 

state and law, 

constitutional law 

ENTK 1110 

OEBZh111

0 

FELS 

1110 

Экология негіздері және тіршілік 

қауіпсіздігі 

Основы экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

Fundamentals of ecology and life 

safety 

ЖБП ТК  

ООД КВ  

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Управление и 

инжиниринг в сфере 

охраны окружающей 

среды 

Қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы 

басқару және 

инжиниринг 

Management and 

Engineering in the field of 

environmental protection 

SM 1121  

KR 1121 

SC 1121 

Сөйлеу мәдениеті  

Культура речи  

Speech culture  

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 15 30  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚА 

УКА 

UCА 

Кафедра 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

кафедрасы 

Department of Theoretical 

and Applied Linguistics 

Қазақ тіл білімі 

кафедрасы 
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Кафедра казахского 

языкознания 

Department of Kazakh 

linguistics 
EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

DSh 

2111 (3) 

FK 2111 

(3) 

PhT 2111 

(3) 

Дене шынықтыру 

Физическая культура  

Physical Training 

 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   диф. 

сынақ   

диф.зачет   

mixed-

grading-

system 

test 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру және 

спорт   

Физическая культура и 

спорта   

Physical training and 

sports 

LAWS 22001 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы 

Теория и история права 

и государства 

Theory and history of law 

and state 

KRAK 2205 

GPRK 2205 

CLRK 2205 

Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы 

Гражданское право Республики 

Казахстан                          

Civil Law of the Republic of 

Kazakhstan 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА  

ОПКА 

GPCА  

 

Азаматтық және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра гражданского и 

экологического права 

Department  of Civil and 

Environmental  Law 

LAWS 22001 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы 

Теория и история права 

и государства 

Theory and history of law 

and state 

KRKK 2206 

UPRK 2206 

CLRK 2206 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық құқығы  

Уголовное право Республики 

Казахстан           

Criminal Law of the Republic of 

Kazakhstan 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА  

ОПКА 

GPCА  

 

Қылмыстық - құқықтық 

пәндер кафедрасы 

Кафедра уголовно-

правовых дисциплн 

Department of Criminal 

Law Disciplines 

LAWS 23003 

Халықаралық құқықтың 

негізгі институттары 

және қайнар көздері 

Основные институты и 

источники 

международного права 

The basic institutions and 

sources of international 

law 

HKNIKK 

2301 

OIIMP 2301 

BISIL 2301 

Халықаралық құқықтың негізгі 

институттары және қайнар көздері 

Основные институты и источники 

международного права 

The basic institutions and sources of 

international law 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 22004 

Халықаралық құқықтың 

түсінігі және жүйесі 

Понятие и система 

международного права 

Concept and system of 

international law 

HKT 2207 

IMP 2207 

HIL 2207 

 

Халықаралық құқық тарихы 

История международного права     

History of international law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА  

ОПКА 

GPCА  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 
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LAWS 22004 

Халықаралық құқықтың 

түсінігі және жүйесі 

Понятие и система 

международного права 

Concept and system of 

international law 

HKNIBP 

2208 

POIMP 

2208 

CSBIIL 

2208 

  

Халықаралық құқықтың негізгі 

институттары бойынша практикум   

Практикум по основным 

институтам международного права   

Case-study on the basic institutes of 

international law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6  60  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

FiI 2102 

FiI 2102 

Философия 

Философия           

Philosophy 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ӘҚВ 

УКВ 

UCВ 

Философия   

Философии   

Philosophy 

 

EDUC 21001 

Жалпы білім беру 

модулі  

Модуль общей 

образованности 

Module of general 

education 

DSh 

2111 (4) 

FK 2111 

(4) 

PhT 2111 

(4) 

Дене шынықтыру  

Физическая культура 

Physical Training 

ЖБП МК 

ООД ОК 

GCD CC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

2  60   диф. 

сынақ   

диф.зачет   

mixed-

grading-

system 

test 

ӘҚС  

УКС  

UCС 

Дене шынықтыру және 

спорт   

Физическая культура и 

спорта   

Physical training and 

sports 

LAWS 32005 

Халықаралық жария 

құқық 

Международное 

публичное право 

International public law 

HK 2209 

MP 2209 

IL 2209 

Халықаралық құқық 

Международное право 

International law 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Курстық 

жұмыс 

Курсовая 

работа 

Coursepap

er 

ЖКҚА  

ОПКА 

GPCА  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 22004 

Халықаралық құқықтың 

түсінігі және жүйесі 

Понятие и система 

международного права 

Concept and system of 

international law 

HShK 2210 

PMD 2210 

ITL 2210 

Халықаралық шарттар құқығы                                        

Право международных договоров 

International Treaties Law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 22004 

Халықаралық құқықтың 

түсінігі және жүйесі 

Понятие и система 

международного права 

HKOAUKK 

2211 

PNPAWMF

C 2211 

ALEWIFC 

Халықаралық қаржы 

орталықтарында Англия мен 

Уэльстің құқығын қолданылуы 

Применение норм права Англии и 

Уэльса в международных 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 
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Concept and system of 

international law 
2211 

 

финансовых центрах 

The application of the law of 

England and Wales in international 

financial centers 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

international law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 32005 

Халықаралық жария 

құқық 

Международное 

публичное право 

International public law  

HKAM 

2212 

VTMP 2212 

ITIL 2212 

Халықаралық құқықтағы аумақ 

мәселесі   

Вопросы территорий в 

международном праве   

Issues of territories in international  

law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 32005 

Халықаралық жария 

құқық 

Международное 

публичное право 

International public law  

AKKBBZh

BТ 2213 

MKSOZPC

h 2213 

MMUSP

HR 2213 

Адам құқықтарын қорғау бойынша 

БҰҰ жүйесінің бақылау механизмі 

Механизмы контроля системы 

ООН по защите прав человека 

Control mechanisms of the UN 

human rights system 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 32005 

Халықаралық жария 

құқық 

Международное 

публичное право 

International public law 

HGK 2214 

MGP 2214 

IHL 2214 

Халықаралық гуманитарлық құқық 

Международное гуманитарное 

право 

International Humanitarian law 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 32005 

Халықаралық жария 

құқық 

Международное 

публичное право 

International public law 

HKVUI 

2215 

MVFOI 

2215 

IMFOI 

2215 

Халықаралық қаржы-валюталық 

ұйымдар және институттары 

Международные валютно-

финансовые организации и 

институты 

International Monetary and Financial 

Organizations and Institutions 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 22006 

Өндірістік практика 

Производственная 

практика 

Industrial practice 

OP 2216 

PP 2216 

IP 2216 

 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial practice 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UС 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

3     Есеп 

Отчет  

Report 

 Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 2 курс  

 
60 300 315  1110 
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Total credits for 2nd year  

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

LAWS 33007 

Халықаралық құқықтың 

жүйесі 

Cистема 

международного права 

System of international 

law 

HDBZhSH

KKKE 3302 

POMBMSR

MS 3302 

LMISPMRI

D 3302 

Халықаралық дауларды бейбіт 

жолмен шешу және халықаралық 

қауіпсіздікті құқықтық қамтамасыз 

ету  

Правовое обеспечение 

международной безопасности и 

мирные средства разрешения 

международных споров 

Legal maintenance of international 

security and peaceful means of 

resolving interrnational disputes 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

7 45 30  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚB 

ПКB 

PCB 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 22001 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы 

Теория и история права 

и государства 

Theory and history of law 

and state 

KRKIZh

K 3217 

UPPRK 

3217 

CPLRK 

3217 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық іс жүргізу  құқығы 

Уголовно-процессуальное право 

Республики Казахстан  

Criminal procedural law of the 

Republic of Kazakhstan              

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА  

ОПКА 

GPCА  

 

Қылмыстық - құқықтық 

пәндер кафедрасы 

Кафедра уголовно-

правовых дисциплн 

Department of Criminal 

Law Disciplines 

LAWS 22001 

Мемлекет және құқық 

теориясы мен тарихы 

Теория и история права 

и государства 

Theory and history of law 

and state 

 

KRAIZh

K 3218 

GPPRK 

3218 

CPLRK 

3218 

Қазақстан Республикасының 

азаматтық іс жүргізу құқығы  

Гражданское процессуальное 

право Республики Казахстан                          

Civil Procedure Law of the Republic 

of Kazakhstan 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА  

ОПКА 

GPCА  

 

Азаматтық және 

экологиялық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

гражданского и 

экологического права 

Department  of Civil 

and Environmental  

Law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 32008 

Халықаралық құқықтың 

негізгі институттары 

Основные институты 

международного права 

The basic institutions of 

international law 

HShKP 

3219 

PPMD 3219 

CSLT 3219 

Халықаралық шарттар құқығы 

бойынша практикум 

Практикум по праву 

международных договоров 

Case study on the Law of Treaties 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6  60  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА  

ОПКА 

GPCА  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 32008 

Халықаралық құқықтың 

негізгі институттары 

Основные институты 

международного права 

The basic institutions of 

international law 

HTGAK 

3220 

MMKVP 

3220 

IMSAL 

3220 

Халықаралық теңіз, ғарыш және 

әуе құқығы  

Международное морское, 

космическое и воздушное право 

International maritime, space and air 

law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 
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sh 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 32005 

Халықаралық жария 

құқық 

Международное 

публичное право 

International public law 

EOK 3221 

PES 3221 

EUL 3221 

Еуропа Одағы құқығы 

Право Европейского союза 

European Union law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА  

ОПКА 

GPCА  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 32005 

Халықаралық жария 

құқық 

Международное 

публичное право 

International public law 

BKKHKN 

3222 

MPOZPD 

3222 

ILBPCR 

3222 

Бала құқықтарын қорғаудың 

халықаралық құқықтық негіздері 

Международно- правовые основы 

защиты прав детей 

International legal bases of protection 

of children’s rights 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

LAWS 33007 

Халықаралық құқықтың 

жүйесі 

Cистема 

международного права 

System of international 

law 

HKK 3303 

MUP 3303 

ICL 3303 

Халықаралық қылмыстық құқық 

Международное уголовное право 

International criminal law 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

7 45 30  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚС 

ПКС 

PCС 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 33007 

Халықаралық құқықтың 

жүйесі 

Cистема 

международного права 

System of international 

law 

AKKIT 

3304 

IMZPCh 

3304 

IMPHR 

3304 

Адам құқықтарын қорғаудың 

институционалдық тетіктері 

Институциональные механизмы 

защиты прав человека 

Institutional mechanisms for the 

protection of human rights 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

7 45 30  135 Курстық 

жұмыс 

Курсовая 

работа 

Coursepap

er 

КҚB 

ПКB 

PCB 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 33009 

Халықаралық ұйымдар 

құқығы  

Право международных 

организаций  

Law of international 

organizations 

HUK 3305 

PMO 3305 

LIO 3305 

Халықаралық ұйымдар құқығы  

Право международных 

организаций  

Law of international organizations 

КП ТП 

ПД КВ 

РD EC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Курстық 

жұмыс 

Курсовая 

работа 

Coursepap

er 

КҚА 

ПКА 

PCА 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 33007 EMHKR Еңбек миграциясын халықаралық- КП ТП Қазақ/Орыс/ 5 30 15  105 Курстық КҚА Халықаралық құқық 
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Халықаралық құқықтың 

жүйесі 

Cистема 

международного права 

System of international 

law 

3306 

MPRTM 

3306 

ILRLM 

3306 

құқықтық реттеу 

Международно-правовое 

регулирование трудовой миграции 

International legal regulation of labor 

migration 

ПД КВ 

РD EC 

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

жұмыс 

Курсовая 

работа 

Coursepap

er 

ПКА 

PCА 

 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 32010 

Халықаралық жеке 

құқық           

Международное частное 

право 

Private International  Law                 

HZhK 3223 

MChP 3223 

PIL 3223 

Халықаралық жеке құқық           

Международное частное право 

Private International  Law                 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚА  

ОПКА 

GPCА  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 32005 

Халықаралық жария 

құқық 

Международное 

публичное право 

International public law 

HKGK 

3224 

MPPG 3224 

ILGL 3224 

Халықаралық құқық және 

Германия құқығы 

Международное право и право 

Германии 

International Law and German Law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law  

LAWS 22006 

Өндірістік практика 

Производственная 

практика 

Industrial practice 

OP 3225 

PP 3225 

IP 3225 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial practice 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UС 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5     Есеп 

Отчет  

Report 

 Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

3 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 3 курс 

Total credits for 3rd year 

 

60 315 240  1095 

   

7 семестр (триместр, тоқсан) /7 семестр (триместр, квартал) / Semester 7 (trimester, quarter) 

LAWS 42011 

Халықаралық 

экологиялық құқық  

Международное 

экологическое право 

International ecological 

law 

HEK 4226 

MEP 4226 

IEL 4226 

Халықаралық экологиялық құқық  

Международное экологическое 

право 

International ecological law 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

А  

ОПКА 

GPCА  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 33007 

Халықаралық құқықтың 

жүйесі 

IBHKR 4307 

MPRIO 

4307 

Интеграциялық бірлестіктеруі 

халықаралық-құқықтық реттеу 

Международно-правовое 

КП ТП 

ПД КВ 

РD EC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚА 

ПКА 

PCА 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 
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Cистема 

международного права 

System of international 

law  

ILRIA 4307 регулирование интеграционных 

объединений  

International legal regulation of 

integration associations 

 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

 международного права 

Department of 

international law 

LAWS 33007 

Халықаралық құқықтың 

жүйесі 

Cистема 

международного права 

System of international 

law 

DKK 4308 

DKP 4308 

DCL 4308 

Дипломатиялық және консулдық 

құқық 

Дипломатическое и консульское 

право 

Diplomatic and consular law 

КП ТП 

ПД КВ 

РD EC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚB 

ПКB 

PCB 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 43012 

Халықаралық төрелік 

Международный 

арбитраж   

International Arbitration 

HТ 4309 

MA 4309 

IA 4309 

Халықаралық төрелік 

Международный арбитраж   

International Arbitration 

КП ТП 

ПД КВ 

РD EC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚB 

ПКB 

PCB 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 33007 

Халықаралық құқықтың 

жүйесі 

Cистема 

международного права 

System of international 

law 

HAK 4310 

MIP 4310 

IIL 4310 

Халықаралық ақпараттық құқық 

Международное информационное 

право  

International Information Law 

КП ТП 

ПД КВ 

РD EC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚС 

ПКС 

PCС 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 43013 

Халықаралық құқықтағы 

жауапкершілік құқығы 

Право ответственности в 

международном праве 

Right of responsibility in 

international law 

HKZhK 

4311 

POMP 4311 

LRIL 4311 

Халықаралық құқықтағы 

жауапкершілік құқығы 

Право ответственности в 

международном праве 

Law of responsibility in 

international law 

КП ТП 

ПД КВ 

РD EC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚB 

ПКB 

PCB 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 43013 

Халықаралық құқықтағы 

жауапкершілік құқығы 

Право ответственности в 

международном праве 

Right of responsibility in 

international law 

KOKHKMB

P 4312 

PVMPOOS 

4312 

CSIILPE 

4312 

Қоршаған ортаны қорғаудың 

халықаралық құқықтық 

мәселелері  бойынша практикум    

Практикум по вопросам 

международно-правовой охраны 

окружающей среды 

Case-study on issues of International 

КП ТП 

ПД КВ 

РD EC 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

6  60  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚС 

ПКС 

PCС 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 



Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое 

legal protection of environmental sh 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 32010 

Халықаралық жеке 

құқық           

Международное частное 

право 

Private International  Law                 

HZhKSEM

MKKR 4227 

MPKRVSM

ChP 4227 

SLCRFETPI

L 4227 

Халықаралық жеке құқықтағы 

сыртқы экономикалық мәмлелерді 

материалдық құқықтық және 

коллизиялық реттеу 

Материально-правовое и 

коллизионное регулирование 

внешнеэкономических сделок в 

международном  частном праве 

Substantially legal and conflict 

regulation of foreign economic 

transactions in private international 

law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

7 45 30  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 32005 

Халықаралық жария 

құқық 

Международное 

публичное право 

International public law 

HKKMTHK

M 4228 

VPMPMPSL 

4228 

ILPILILPS 

4228 

Халықаралық құқықтағы 

құқықсубъектілік мәселелері және 

тұлғаның халықаралық құқықтық 

мәртебесі 

Вопросы правосубъектности в 

международном  праве и 

международно-правовой статус 

личности 

Issues of legal personality in 

international law and international 

legal personality status 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

7 45 30  135 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдау / Выбрать одну дисциплину / Choose one discipline 

LAWS 42014 

Халықаралық 

экономикалық құқық  

Международное 

экономическое право 

International economic 

law 

HEK 4229 

MEP 4229 

IEL 4229 

 

Халықаралық экономикалық 

құқық  

Международное экономическое 

право 

International economic law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

LAWS 32005 

Халықаралық жария 

құқық 

Международное 

публичное право 

International public law 

HKKPD 

4230 

KPRMP 

4230 

CPDIL 4230 

Халықаралық құқықтың 

кодификациясы және 

прогрессивті дамуы 

Кодификация и прогрессивное 

развитие международного права 

Codification and progressive 

development of international law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EС 

Қазақ/Орыс/

Ағылшын 

Казахский/ 

Русский/Анг

лийский 

Kazakh/ 

Russian/Engli

sh 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚВ  

ОПКВ 

GPCВ  

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

8 семестр /8 семестр / Semester 8 

LAWS 43015 

Өндірістік және 

дипломалды практика 

OP 4313 

PP 4313 

ITP 4313 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

Industrial practice 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

6     Есеп 

Отчет  

Report 

 Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 
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Производственная и 

преддипломная практика 

Industrial practice 

Kazakh/ 

Russian 

международного права 

Department of 

international law 

DP 4314 

PP 4314 

UP 4314 

Дипломалды практика 

Преддипломная практика 

Undergraduate practice  

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6     Есеп 

Отчет  

Report 

 Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

MFA 

Қорытынды аттестаттау 

модулі 

Модуль итоговая 

аттестация  

Module of final 

assessment 

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан 

Государственный экзамен по 

специальности 

State examination in the speciality 

ҚА 

ИА 

FA 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

   6     МЕ 

ГЭ  

SE 

 Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной 

работы/проекта 

Completion and defense of Bachelor degree diploma 

project 

ҚА 

ИА 

FA 

Қазақ/Орыс/

АғылшынКаз

ахский/Русск

ий/Английск

ийKazakh/Ru

ssian/English 

6     ДЖБ 

қорғау 

Защита 

ДП 

Defense 

of degree 

work 

 Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

международного права 

Department of 

international law 

4 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 4 курс   

Total credits for 4rd year 

 

60 195 165  720 

   

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 

240 
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4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі 

Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы 

Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program 
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1 
1 3 4 1 1 30 - - - - 30 900 5 1 - - 

2 2 5 1 - 30 - - - - 30 900 5 1 - - 

2 
3 4 2 3 1 30 - - - - 30 900 5 1 - - 

4 4 2 2 3 27 - 3 - - 30 900 4 1 1 1 

3 
5 4 - 3 2 30 - - - - 30 900 5 - - - 

6 5 - 3 2 25 - 5 - - 30 900 2 - 1 2 

4 
7 7 - 1 5 36 - - - - 36 1080 6 - - - 

8 2 - 2 - - - 6 6 12 24 720 1 - 2 - 

Барлығы 

Всего 

Total 

31 13 16 14 208 - 14 6 12 240 7200 33 4 4 3 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of 

Educational Process 

 

1.Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Бакалавриатқа Қазақстан Республикасының 

жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар азаматтар және ҰБТ 

нәтижесі қорытындысы бойынша жіберіледі. Шетел азаматтарын ақылы негізде қабылдау сұхбат 

қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования: В бакалавриат осуществляется прием граждан РК, имеющих 

общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее  образование, по результатам 

ЕНТ. Прием иностранных граждан на платной основе осуществляется по результатам собеседования.  

Specific admission requirements:  

Citizens of the Republic of Kazakhstan with general secondary, technical and professional, post-secondary, 

higher education are admitted to bachelor programs based on the results of the UNT. Acceptancer of foreign 

citizens on a paid basis is carried out according to the results of an interview. 

 

2.Бұрын алынған білімді тануға қатысты және бейресми білім алушылардың нәтижесінің 

ерекше шарттары: Алдыңғы білімді тану шарттары университеттің ішкі нормативтік құжаттары 

аясында жүзеге асырылады. Бейресми білім беру нәтижелерін растайтын құжат - аяқталу туралы 

куәлік. 

Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов неформального 

обучения: Условия для признания предшествующего образования осуществляется в рамках 

внутренних нормативных документов университета. Документом, подтверждающим результаты 

неформального обучения, является сертификат о завершении обучения или свидетельство о 

завершении обучения.  

Specific arrangements for recognition of prior learning: Conditions for the recognition of prior learning 

are carried out according to the university’s internal regulations. The document that confirms results of non-

formal education is a certificate of completion or a diploma of completion. 

 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде студенттің 

оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған, кем дегенде 240 

академиялық кредитті игерген тұлғаларға «бакалавр» дәрежесі және жоғары білім туралы диплом 

қосымшасымен (транскрипт) беріледі. Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын мерзімінен 

бұрын игеру және оған қойылатын талаптарды орындау жағдайында студент оқу мерзіміне 

қарамастан «бакалавр» дәрежесі беріледі. 

Требования и правила присвоению степени: Лицам, освоившим не менее 240 академических 

кредитов за весь период обучения, включая все виды учебный деятельности студента, и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр» и выдается диплом о высшем 

образовании с приложением (транскрипт). В случае досрочного освоения образовательной 

программы бакалавриата и выполнения предусмотренных к ней требований, студенту присуждается 

степень «бакалавр» независимо от срока обучения. 

Qualification requirements and regulations: Individuals who have mastered at least 240 academic credits 

for the entire period of studies, including all types of student’s learning activities, and who have successfully 

completed their final attestation, are awarded a bachelor’s degree and are awarded a higher education 

diploma with an application (transcript). In the case of early mastering of the bachelor’s study program and 

fulfillment of the requirements envisaged for it, the student is awarded a bachelor’s degree regardless of the 

duration of his/her studies. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні: Құқық мамандығының бакалаврлары кәсіби қызметтің келесі түрлерін 

атқара алады: құқық сақтаушылық; кеңесшілік; сарапшылық; ақпараттық талдау; жобалық; 

ұйымдастыру-басқарушылық.құқық қорғаушылық. 

Профессиональный профиль выпускников: Бакалавры права могут выполнять следующие виды 

профессиональной деятельности :  консультационная; экспертная; информационно-аналитическая; 

организационно-управленческая; правозащитная; правоприминительная; консалтинговая. 

Occupational profile/s of graduates: Bachelor of Law can perform the following professional activities: 

advising; expert; information and analytical; organizational and analytical; organizational and management; 

legal protection; legal enforcement; consulting. 

 

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: Білім беру бағдарламасы оқытудың 

әр түрлі тәсілдері мен әдістері арқылы жүзеге асады. Білім алушыларға өтілетін пәндер оқу 

бағдарламасында көрсетілгендей белгілі бір кредит саны негізінде қарастырылады. Алынған баға 
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және балдар оқу бағдарламасының игерілу деңгейін көрсетеді. Егер студент тиісті нәтиже көрсетпесе 

сынақтан өте алмайды. Аталмыш білім беру бағдарламасын жүзеге асыру нәтижесінде алынған 

білімдерді тексеру мақсаты мен бақылау жұмыстарынан,емтихандар мен эсседен тұратын бағалау 

әдістері қолданылады. Бағалаудың әдістері мен критерилері оқудың нәтижесі мен сәйкес келуі тиіс. 

Способы и методы реализации образовательной программы: Образовательная программа 

реализуется посредством различных способов и методов. Обучающемуся по прохождении 

дисциплин, предусмотренных в программе, присуждается определенное количество кредитов. 

Полученная оценка и баллы отражают уровень освоения программы. 

Методы оценки включают в себя экзамены (устные и письменные), кейсы, письменные тесты, 

контрольные работы, эссе и экзамены для проверки знаний, полученных в результате реализации 

данной образовательной программы. Для соответствия своему назначению методы и критерии 

оценки, выбранные для образовательного элемента, должны соответствовать результатам обучения, 

которые были определены для него, и видам учебной деятельности. 

Methods and techniques for program delivery: The degree programme is implemented through a variety 

of techniques and methods. Student's got certain amount of credits after finishing particular disciplines 

provided by the programme. Grades and points reflect the level of command of the programme. Valuation 

techniques include tests (oral and written), cases, written tests, test papers, essays and exams to test the 

knowledge gained as a result of the implementation of this educational programme. In order to meet its 

purpose methods of assessment and criteria selected for the educational element, should comply with the 

learning outcomes that have been set for it, and types of learning activities 

 

6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері:  Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, 

дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала 

бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан «D» -ге дейін, 

«қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық эквивалентке сәйкес (кесте) 

Критерии оценки результатов обучения: 

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в баллах 

по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике буквенной системе 

(положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D», «неудовлетворительно» – «FХ», «F») с 

соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х балльной шкале (Таблица). 

Assessment criteria of learning outcomes:  

Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored according to a 

100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive grades, as they decrease, 

from «А» to «D», “unsatisfactory” – «FХ», «F») with the corresponding digital equivalent on a 4-point scale 

(see Table). 

 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды 

дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с 

переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer into 

the traditional grading scale and ECTS 

 

 Әріптік жүйе 

бойынша баға/Оценка 

по буквенной 

системе/  Evaluation by 

letter grading system 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой 

эквивалент / 

Equivalent in numbers 

Баллдар (%-түрінде)  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Points ( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по традиционной 

системе/ Assessment by 

traditional system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/  

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 

Unsatisfactory 
F 0 0-24 
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