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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program 

 

Қолдану саласы 

Область применения  

Application area 

Осы білім беру бағдарламасы ғылыми - зерттеу, халықаралық-

құқықтық қызмет және білім берудің барлық салаларында 

8D04202-Халықаралық құқық бағыты бойынша PhD докторларын 

дайындау үшін қолданылады. 

 

Настоящая образовательная программа применяется для 

подготовки докторов PhD по направлению 8D04202 - 

Международное право во всех областях научно-

исследовательской, международно-правовой деятельности и 

образования. 

 

This educational program is used to prepare PhDs in the direction of 

8D04202 - International Law in all areas of research,  international 

legal activities and education. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен атауы 

Код и наименование 

образовательной программы 

The code and name of 

education program 

 

8D04202-«Халықаралық құқық» 

8D04202- «Международное право» 

8D04202-«International law» 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

The regulatory and legal 

support 

Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі №319-ІІІ 

«Білім туралы» Заңы. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылдың 31 қазанындағы № 604 Бұйрығымен бекітілген Жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты. 

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 1945 
 

Закон Республики Казахстан от 27.07.2007года №319-ІІІ «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями). 

Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования, утвержденный Приказом министра образования и 

науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 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 1945 года 
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Law of the Republic of Kazakhstan dated 27.07.2007, No. 319-ІІІ "On 

Education". 

State obligatory standard of postgraduate education, approved by 

Order of the Minister of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan dated October 31, 2018 No. 604. 

Standard rules for the activities of educational organizations that 

implement educational 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 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 EP 

Халықаралық құқық теориясын, әдіснамасы мен тәжірибесін терең 

меңгерген, кәсіби халықаралық-құқықтық салада ғылыми ойлауға және 

жаңашыл білімді жинақтауға қабілетті, бәсекеге қабілетті, сұранысқа ие 

кадрларды дайындау. 

 

Подготовка конкурентоспособных востребованных кадров, способных к 

научному мышлению и генерированию новых знаний в 

профессиональной международно-правовой сфере, обладающих 

глубокими знаниями теории, методологии и практики международного 

права. 

 

Preparation of competitive on-demand personnel who are capable of scientific 

thinking and generating new knowledge in the professional international legal 

sphere with deep knowledge of the theory, methodology and practice of 

international law. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

Концепция образовательной 

программы 

The concept of education 

program 

Докторлық бағдарлама аймақтық деңгейде және жаһандық 

деңгейде бәсекеге қабілетті халықаралық құқық мамандарын 

қалыптастыруға бағытталған. Бағдарлама негізделген: 

- Сыртқы істер министрлігінде, халықаралық ұйымдарда, 

бірлескен және шетелдік компанияларда жұмыс істеуге жеткілікті 

шет тілін еркін меңгерген PhD докторанттарын іргелі ғылыми, 

білім беру, философиялық-әдістемелік және ғылыми-зерттеу 

жұмыстары бойынша дайындауға; 

- еліміздің халықаралық-құқықтық базасын қалыптастыруды 

ғылыми тұрғыдан қамтамасыз ету және негіздеу дағдыларын 

игеру; 

- елдің саяси, құқықтық және экономикалық мүдделерін 

қамтамасыз ету және қорғау, халықаралық-құқықтық сипаттағы 

басқа да проблемаларды шешу мақсатында халықаралық деңгейде 

жұмыс істеу үшін қажетті біліктілік алу. 

 

Программа докторантуры нацелена на формирование 

конкурентноспособного на региональном уровне и в глобальном 

масштабе специалиста в сфере международного права. Программа 

основывается на:  

- фундаментальной  научной,  образовательной, философско-

методологической и исследовательской подготовке докторантов 

PhD со свободным  владением иностранным (-и) языком (-ми), 
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достаточном для работы в МИДе, международных организациях, 

совместных и иностранных компаниях; 

- овладении навыками обеспечения научного сопровождения и  

обоснования формирования международно-правовой базы страны; 

-   приобретении необходимой квалификации для работы на 

международном уровне  в целях обеспечения и защиты 

политических, правовых и  экономических интересов страны, 

решении других проблем международно-правового характера.  

 

The doctoral program focuses on the formation of a specialist in 

international law that is competitive at the regional level and globally. 

The program is based on: 

- fundamental scientific, educational, philosophical-methodological and 

research training of PhD doctoral students with fluency in foreign 

language (s), sufficient to work in the Ministry of Foreign Affairs, 

international organizations, joint and foreign companies; 

- mastering the skills of providing scientific support and justifying the 

formation of the international legal framework of the country; 

- acquiring the necessary qualifications for working at the international 

level in order to ensure and protect the political, legal and economic 

interests of the country, and to solve other problems of an international 

legal nature. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

Graduate Qualification Characteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

8D04202-«Халықаралық құқық» мамандығы бойынша (PhD) философия 

докторы 

Доктор философии (PhD) по специальности 8D04202-«Международное 

право»  

Doctor of Philosophy (PhD) in 8D04202 - «International Law» 

Маманның лауазымдарының 

тізімі 

Перечень должностей 

специалиста  

List of a specialist’s positions 

- халықаралық құқық бойынша заңгер; 

- халықаралық жария және халықаралық жеке құқық 

саласындағы заң кеңесшісі; 

- басшы-заңгер; 

- халықаралық ұйымдардың қызметкері; 

- ұлттық және халықаралық төрелік төреші; 

- бас сарапшы; бас консультант; кеңесші; орталық және 

жергілікті мемлекеттік органдарда құрылымдық бөлімше 

меңгерушісінің орынбасары (Халықаралық құқық саласында) ; 

- мемлекеттік органдардың бірінші басшысы; 

- ғылыми қызметкер; 

- зерттеу тобының жетекшісі; 

- ғылыми-зерттеу институтының директоры (келісім бойынша)); 

- оқытушы; 
- юрист–международник; 

- юрисконсульт в сфере международного публичного и 

международного частного права; 

- руководитель- юрист; 

- сотрудник международных организаций; 

- арбитр национальных и международных арбитражей; 

- главный эксперт; главный консультант; советник; заместитель 

заведующего структурным подразделением (в сфере 

международного права) в центральных и местных государственных 

органах; 
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- первый руководитель государственных органов; 

- научный сотрудник; 

- руководитель исследовательской группы; 

- директор научно-исследовательского института (центра); 

- преподаватель 

 

- an international lawyer; 

- a lawyer-consultant in the field of international public and international 

private law; 

- Head of the Legal Department and the Department of International 

Cooperation; 

- Chief expert in international organizations; 

- arbitrator; 

- chief expert; general consultant; advisor; deputy head of the structural 

unit (in the field of international law) in central and local government 

bodies; 

The first head of state bodies; 

- Researcher; 

- Head of the research team; 

- Director of the Research Institute (centre); 

- Teacher 

Кәсіби қызмет саласы 

Область профессиональной 

деятельности  

The area of professional 

activity 

- халықаралық және ұлттық құқық бойынша кәсіби қызмет 

шеңберінде;  

- аймақтық бірлестіктер құқығы;  

- мемлекеттік қызметте;  

- халықаралық ұйымдардың құрылымдарында; 

- азаматтық қоғам мен нарықтық ортаны ұйымдастыруда; 

- халықаралық коммерциялық төрелік саласында. 

 

- в рамках профессиональной деятельности по международному и 

национальному праву;  

- праву региональных объединений;  

- на государственной службе;  

- в структурах  международных организаций; 

- в организации гражданского общества и рыночной среды; 

- в сфере международных коммерческих арбитражей. 

 

- in the framework of professional activities in international and 

national law;  

- the law of regional associations;  

- public service;  

- in structures of international organizations; 

- in civil society organizations and the market environment;  

- in the field of international commercial arbitration. 

Кәсіби қызмет объектісі 

Объект  профессиональной 

деятельности 

The object of professional 

activity 

- ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтары;  

- жобалау және ғылыми – зерттеу ұйымдары; 

- жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінің 

мекемелері; 

- мемлекеттік органдар және коммерциялық құрылымдар; 

- халықаралық органдар мен ұйымдар және өзге де құрылымдар  

- шетел элементтердің қатысуымен өзге құрылымдар. 

 

- научно - исследовательские институты и центры;  

- проектные и научно – исследовательские организаций; 
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-  учреждений системы высшего, послевузовского образования; 

-  государственные органы и коммерческие структуры; 

-  международные органы и организации и иные структуры  

- иные структуры с участием иностранных элементов. 

 

- scientific research institutes and centers;  

- design and research organizations;  

- institutions of higher, postgraduate education;  

- government bodies and commercial structures;  

- international bodies and organizations  

-other structures and other structures with the participation of 

international elements. 

Кәсіби қызмет функциялары 

мен түрлері  

Функции  и виды 

профессиональной 

деятельности  

Functions of professional 

activity 

Ғылыми-зерттеу:  

- халықаралық жария және халықаралық жеке құқық саласында 

өзіндік бірегей ғылыми зерттеу жүргізу; 

- ғылыми, ғылыми-зерттеу, оқу және оқу-әдістемелік еңбектерді 

дайындау;  

-  ұжымды басқару және басқару. 

Халықаралық-құқықтық: 

- халықаралық жария және халықаралық жеке құқық 

саласындағы ғылыми жобалар мен зерттеулерге басшылық 

жасау;  

- халықаралық құқық мәселелері бойынша кеңес беру, 

халықаралық және Ұлттық сотта, халықаралық арбитражда 

және басқа да сот органдарында клиенттердің мүдделерін 

білдіру; 

- халықаралық-құқықтық актілерді және нормативтік құқықтық 

актілерді дайындауға, талдауға және сараптауға қатысу.  

Білім беру: 

-  жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

мекемелерінде оқыту; 

 

Научно-исследовательская:  

- проведение самостоятельного оригинального научного 

исследования в области международного публичного и 

международного частного права; 

- подготовка научных, научно-исследовательских, учебных и 

учебно-методических трудов;  

- управление и руководство коллективом 

Международно-правовая: 

- руководство научными  проектами и исследованиями в сфере 

международного публичного и международного частного 

права; права региональных объединений и национального 

права; 

- консультирование по вопросам международного права, 

представление интересов клиентов в международном и 

национальном суде, международном арбитраже и других 

судебных органах; 

- участие в подготовке, анализе и экспертизе международно-

правовых актов и нормативных правовых актов;  

Образовательная: 

- преподавание в учреждениях высшего и послевузовского 
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образования; 

 

Research: 

- carrying out independent original scientific research in the field of 

international public and international private law; 

- preparation of scientific, research, educational and educational works; 

- management and team management International legal: 

- management of research projects and research in the field of 

international public and private international law; rights of regional 

associations and national law; 

- advising on international law issues, representing clients in 

international and national courts, international arbitration and other 

judicial bodies; 

- participation in the preparation, analysis and examination of 

international legal acts and normative legal acts; 

Educational: 

- teaching in institutions of higher and postgraduate education; 

- and etc.; 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций    

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) / 

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (ОПК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицыОПК) 

/ 

The result of training (GPC 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) 

ЖКҚ1 Ғылыми зерттеу үдерісін жоспарлау, 

дайындау, іске асыру және түзету шеберлігін 

қалыптастырады  және халықаралық құқық ғылымы 

саласындағы шекаралардың кеңеюіне өзінің бірегей 

зерттеулерімен үлес қоса білу мүмкіндігі; 

 

ОПК1 Способность формировать умения планировать, 

разрабатывать, реализовывать и корректировать 

процесс научных исследований и уметь вносить вклад 

собственными оригинальными исследованиями в 

расширение границ в области международно-

правовой науки;  

 

GPC1 Ability to plan, develop, implement and correct the 

process of scientific research and be able to contribute 

their own original research into the expansion of 

boundaries in the field of international legal science; 

 

ОН
1 Зерттеу нәтижелерін көрсететін 

ғылыми мақала мен монография мәтінін 

жасау, ғылыми зерттеу жүргізу бойынша 

дағдыларын қолдану; 

 

РО
1 Применять навыки выполнения 

научных исследований; подготовки текста 

научной статьи и монографии, 

отражающей результаты исследования;   

 

RT
1 Apply the skills  to prepare the text of a 

scientific article article and monograph 

reflecting the results of the study; 
 

1. Компаративистика әдіснамасы. 

Методология компаративистики. 

Comparative Methodology 

 
2. Халықаралық экономикалық құқықтың өзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы науки международного 

экономического права 

Actual problems of international economic law 

 

3. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық Соттың 

шешімдері бойынша семинар 

Практикум по решениям Европейского Суда по правам 

человека 

Case-study on judgments of the European Court of Human 

Rights 

 

4.Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта  

Research of PhD student   

 

5.Зерттеупрактикасы           

Исследовательская  практика 

Research internship 

 

6.Докторлық диссертацияны орындау                      

Выполнение докторской диссертации                                                           

Writing of PhD thesis 
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ОН
2 Зерттеу проблемасын  қоя біледі, 

мақсатын қалыптастыра алады және 

зерттеу міндеттерінің аясын анықтай 

алады, олардың ғылыми және практикалық 

құндылығын бағалауды және ғылыми 

зерттеуді жүргізу кезінде мемлекеттік 

органдармен, халықаралық ұйымдармен 

өзара қатынасуды анықтау; 

 

РО
2 Определять исследовательскую 

проблему, формулировать цель 

исследования и определять круг 

исследовательских задач, оценивать их 

научную и практическую ценность; 

взаимодействовать с органами 

государственной службы и 

международными организациями при 

осуществлении научного исследования; 

 

RT
2 Identify  the purpose of the research and 

determine the range of research tasks, 

evaluate their scientific and practical value; 

interact with public service authorities and 

international organizations in the 

implementation of scientific research. 
 

1. Компаративистика әдіснамасы. 

Методология компаративистики. 

Comparative Methodology 

 

2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары 

мен құқықтық актілерін дайындаудың теориясы мен 

тәжірибесі 

Теория и практика разработки международных 

договоров и правовых актов Республики Казахстан 

Theory and practice of developing international treaties 

and legal acts of the Republic of Kazakhstan 

 

3. Халықаралық соттардағы  адвокатура 

 Адвокатура в международных судах 

Advocacy in international courts 
 

4. Ағылшын қаржылық құқығын жүзеге асыру 

тәжірибесі  

Практика реализации английского финансового права 

Practice of implementation of English financial law 

 

5.Зерттеупрактикасы           

Исследовательская  практика 

Research internship 

 

6.Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта  

Research of PhD student   

 

7.Докторлық диссертацияны орындау                      

Выполнение докторской диссертации                                                           

Writing of PhD thesis 

ЖКҚ
2Халықаралық құқық саласында 

мамандарды ғылыми-педагогикалық және 

ғылыми-теориялық дайындау сұрақтары 

бойынша құзіретті; 

ОН3 Жоғары мектеп педагогикасы мен 

психологиясын, ЖОО оқу үдерісін 

ұйымдастырудың принциптері мен 

тұжырымдамалық тәсілдері туралы білімді 

игерген және оны оқытушылық қызметте 

1.Педагогикалық практика       

Педагогическая  практика                                                       

Teaching internship 
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ОПК
2
Способность быть компетентным в 

вопросах научно-педагогической и научно-

теоретической подготовки специалистов в 

области международного права; 

 

GPC
2 
be competent in matters of scientific, 

pedagogical and scientific-theoretical training of 

specialists in the field of international law;
 

 

қолдана алу дағдысын меңгерген; 

 

РО3 Владеть знаниями по педагогике и 

психологии высшей школы, принципами и 

концептуальными методами 

студентоцентрированного и практико-

ориентированного обучения и обладать 

навыками применения их в 

преподавательской деятельности; 

 

RT3 To possess the pedagogy and psychology 

of the higher school, the principles and 

conceptual methods of student-centered and 

practice-oriented learning and have the skills 

to apply them in teaching activities; 
 

ОН4 Құқықтық ғылымның қалыптасуы мен 

эволюциясын анықтау; 

 

РО4 Исследовать становление и эволюцию 

правовой науки; 

 

  RT4  Investigate the formation and evolution of    
legal science; 

 

  1. Халықаралық құқық философиясы                                                                                                                                                                                                                                                        

  Философия международного права                                                                                                                                                                                                                                                    

  Philosophy of International Law 

 

2. Компаративистика әдіснамасы. 

Методология компаративистики. 

Comparative Methodology 

 

3.Докторлық диссертацияны орындау                      

Выполнение докторской диссертации                                                           

Writing of PhD thesis 
 

ЖКҚ3 Кәсіби және ғылыми қатынас құралы 

ретінде шет тілдерін еркін қолдана білу 

қабілеттілігі; 

 

ОПК3 Способность свободно пользоваться  

профессионально иностранными языками, как 

средством профессионального общения и 

научной коммуникации; 

 

ОН 5 Ғылыми коммуникация және 

халықаралық ынтымақтастықты жүзеге 

асыру үшін шет тілін жоғары деңгейде 

қолданады; 

 

РО 5  Применять на высоком уровне 

профессиональный иностранный язык для 

осуществления научной коммуникации и 

международного сотрудничества; 

1. Халықаралық жария құқық ғылымының 

әдіснамалық мәселелері (ағылшын тілінде) 

Методологические проблемы науки международного 

публичного права (на английском языке) 

Methodological problems of the science of international 

public law 

 

2. Халықаралық жеке құқық ғылымының өзекті 

мәселелері (ағылшын тілінде) 
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GPC3 Ability to freely use professional foreign 

languages as a means of professional 

communication; 

 

RT5  Apply perfectly the proffesional foreign 

language for the implementation of scientific 

communications and international 

cooperation; 

Актуальные проблемы науки международного 

частного права(на английском языке) 

Actual problems of the science of private international law  
 
3. Ағылшын қаржылық құқығын жүзеге асыру 

тәжірибесі  

Практика реализации английского финансового права 

Practice of implementation of English financial law 

 

4.Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта  

Research of PhD student   

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные компетенции (ПК) / 

Professional Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (ПК мөлшері)/ 

Результаты 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)  

КҚ4 Қазіргі заманғы теориялар мен талдау әдістері, 

іргелі және салыстырмалы қолданбалы зерттеулер, 

халықаралық жария және халықаралық жеке құқық 

саласындағы әртүрлі теориялық тұжырымдамалар 

негізінде дербес бірегей ғылыми зерттеулер жүргізу 

әдістемесін игеру; 
 

ПК
4
 Способность владеть методикой по проведению 

самостоятельных оригинальных научных 

исследований на основе современных теорий и 

методов сравнительного анализа и фундаментальных, 

прикладных исследований в области международного  

публичного и международного частного права;
 

 

PC4 The ability to conduct independent scientific 

research on the basis of modern theories and methods of 

analysis and fundamental and comparative applied 

research; to analyze, evaluate and compare theoretical 

concepts in the field of international public and private 

ОН 
6 
Халықаралық жария және жеке құқық 

саласындағы әр түрлі ғылыми теориялар 

мен идеялар сыни талдау, бағалау және 

салыстыру әдістерін қолданады; 

 

РО
6 

Применять методы критического 

анализа, оценки и сравнения различных 

научных теорий и идей в сфере 

международного  публичного и частного 

права; 

 

RT
6
 Have the skills of critical analysis, 

evaluation and comparison of various 

scientific theories and ideas in the field of 

international public and private law; 

1. Халықаралық құқық философиясы                                                                                                                                                                                                                                                        

Философия международного права                                                                                                                                                                                                                                                    

Philosophy of International Law 

 

2. Халықаралық жария құқық ғылымының 

әдіснамалық мәселелері 

Методологические проблемы науки международного 

публичного права 

Methodological problems of the science of international 

public law 

 

3. Халықаралық жеке құқық ғылымының өзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы науки международного 

частного права 

Actual problems of Private International Law 

 
4.Докторлық диссертацияны орындау             
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law; 

 
Выполнение докторской диссертации                                                           

Writing of PhD thesis 
 

ОН
7 

Ғылыми таным әдіснамасын 

қолданады және халықаралық құқық 

саласындағы әлемдік және қазақстандық 

ғылымның жетілуіне өз үлесін қосады; 

 

РО
7  

Применять методологию научного 

познания и вносить вклад в 

совершенствование мировой и 

казахстанской науки в области 

международного права; 

 

RT
7 

 Applies the methodology of scientific 

knowledge and contributes to the 

improvement of  the world and Kazakhstan 

science of international law; 

1. Халықаралық құқық философиясы                                                                                                                                                                                                                                                        

Философия международного права                                                                                                                                                                                                                                                    

Philosophy of International Law 

 

2. Компаративистика әдіснамасы. 

Методология компаративистики. 

Comparative Methodology 

 

3. Халықаралық жеке құқық ғылымының өзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы науки международного 

частного права 

Actual problems of Private International Law 

 
4.Докторанттың ғылыми зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа докторанта 

 Research of PhD student   

 

ОН
8 Халықаралық құқық ғылымының 

әдіснамалық мәселелері мен Қазақстан 

Республикасының халықаралық шарттары 

мен құқықтық актілерін дайындаудағы 

зерттеу және практикалық міндеттерді 

талдай білу және шеше білу дағдысын 

меңгерген; 

 

РО
8 Обладать навыками анализа и 

разрешения методологических проблем 

науки международного права, 

исследовательских и практических задач 

при разработке международных договоров 

и правовых актов Республики Казахстана; 

 

1. Компаративистика әдіснамасы. 

Методология компаративистики. 

Comparative Methodology 

 

2. Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары 

мен құқықтық актілерін дайындаудың теориясы мен 

тәжірибесі 

Теория и практика разработки международных 

договоров и правовых актов Республики Казахстан 

Theory and practice of developing international treaties 

and legal acts of the Republic of Kazakhstan 
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RT
8 Possess the skills of analysing and 

resolution the methodological problems of 

the science of international law, research and 

practical tasks in the development of 

international treaties and legal acts of the 

Republic of Kazakhstan; 

КҚ5 Өзінің жаңа ғылыми идеяларын 

түрлендіріп, ілімі мен идеяларын ғылыми 

қауымға жеткізе алады және сол арқылы 

халықаралық жария және халықаралық жеке 

құқық, аймақтық бірлестіктер құқығы мен 

ұлттық құқық саласындағы ғылыми танымын 

кеңейтуге қабілетті; 

 

ПК5 Способность генерировать собственные 

новые научные идеи, сообщать свои знания и 

идеи научному сообществу, расширяя границы 

научного познания в области международного 

публичного и международного частного права, 

права региональных объединений и 

национального права; 

 

РС5 It is able to generate its own new scientific 

ideas, communicate its knowledge and ideas to the 

scientific community, expanding the boundaries of 

scientific knowledge in the field of international 

public and private law, law of regional associations. 
 

ОН 
9 Ұлттық және халықаралық құқықты 

салыстырмалы талдау негізінде 

халықаралық құқық, аймақтық бірлестіктер 

құқығы және ұлттық құқық саласындағы 

құқықшығармашылық және 

құқыққолданушылық қызметті жетілдіру 

бағыттарын айқындайды; 

 

РО 
9 Определять на основе сравнительного 

анализа национального и международного 

права направления совершенствования 

правотворческой и правоприменительной 

деятельности в сфере международного 

права, права региональных объединений и 

национального права. 

 
RT

9  Own skills to determine based 

on  comparative analysis of national and 

international law, the direction of improving 

law-making and law enforcement activities in 

the field of international law, law of regional 

associations. 

 

1. Адам құқықтары жөніндегі Еуропалық Соттың 

шешімдері бойынша семинар 

Практикум по решениям Европейского Суда по правам 

человека 

Case-study on judgments of the European Court of Human 

Rights 

 

2. Халықаралық соттардағы  адвокатура 

 Адвокатура в международных судах 

Advocacy in international courts 

 

3. Халықаралық экономикалық құқықтың өзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы науки международного 

экономического права 

Actual problems of international economic law 

 

4. Халықаралық ғарыш құқығындағы жауапкершілік 

Ответственность в международном космическом праве 

Responsibility in international space law 

 

 

5. Халықаралық құқықтағы адам құқықтары мен 

бостандықтарын заңды түрде шектеу 

Правомерное ограничение прав и свобод человека в 

международном праве 

Legitimate restriction of human rights and freedoms in 

international law 

ОН
10  Жаһандану жағдайында отандық 

және шетелдік халықаралық-құқық 

ғылымының қазіргі тенденцияларын, 

1. Халықаралық соттардағы  адвокатура 

 Адвокатура в международных судах 

Advocacy in international courts 
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бағыттарын және даму заңдылықтарын 

игерген; 

 

РО
10  Применять навыки определения 

современных тенденций, направлений и 

закономерностей развития отечественной и 

зарубежной международно-правовой науки 

в условиях глобализации;  

 

RT 
10  Has the skills to determine current 

trends, trends and patterns of development of 

domestic international legal science in the 

context in the sphere of globalization; 

 

 

2. Халықаралық жария құқық ғылымының 

әдіснамалық мәселелері 

Методологические проблемы науки международного 

публичного права 

Methodological problems of the science of international 

public law 
 

3. Халықаралық ғарыш құқығындағы жауапкершілік 

Ответственность в международном космическом праве 

Responsibility in international space law 
 

4. Халықаралық жеке құқық ғылымының өзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы науки международного 

частного права 

Actual problems of Private International Law 

 
5. Ағылшын қаржылық құқығын жүзеге асыру 

тәжірибесі  

Практика реализации английского финансового права 

Practice of implementation of English financial law 

 
6. Халықаралық құқықтағы адам құқықтары мен 

бостандықтарын заңды түрде шектеу 

Правомерное ограничение прав и свобод человека в 

международном праве 

Legitimate restriction of human rights and freedoms in 

international law 

 
7.Докторлық диссертацияны орындау                      

Выполнение докторской диссертации                                                           

Writing of PhD thesis 
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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
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і 

Я
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Сабақ түрі бойынша сағат 
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Объем часов по видам 

занятий 

The volume of hours by types 

of occupations 

Б
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қ
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л
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у
 ф

о
р

м
а

сы
 

Ф
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а
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a
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C
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С
Ө

Ж
/С

Р
О

/ 
S
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1 семестр /1 семестр / Semester 1 

LAWS 8203 

Халықаралық құқық 

ғылымының 

әдіснамалық 

мәселелері 

Методологические 

проблемы науки 

международного 

права 

Methodological 

problems of the 

science of international 

law 

HKIM 8303 

MPNMP 8303 

MPSIL 8303 

Халықаралық жария құқық 

ғылымының әдіснамалық 

мәселелері 

Методологические проблемы 

науки международного 

публичного права 

Methodological problems of the 

science of international public law 

 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Ағылшын 

/Английский  

English 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

1 

ОПК

1 

GPC
1 

 

ЖКҚ

3 

ОПК

3  

GPC3  

 

КҚ4 

ПК4 

РС4 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдаңыз/Выбрать одну дисциплину/ Choose one discipline 

LAWS 8202 

Халықаралық құқық 

ғылымының 

философиялық 

мәселелері 

Философские 

HKPh 8202 

PhMP 8202 

PhIL 8202 

Халықаралық құқық философиясы                                                                                                                                                                                                                                                        

Философия международного права                                                                                                                                                                                                                                                    

Philosophy of International Law 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

2 

ОПК

2 

GPC

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 
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вопросы науки 

международного 

права 

Philosophical issues of 

science of international 

law 

 

2 

 

КҚ4 

ПК4 

РС4 

 

 

 

Department of 

international law 

LAWS 8203 

Компаративистиканы

ң әдіснамалық 

мәселелері 

Методологические 

вопросы 

компаративистики 

Methodological issues 

of comparative studies 

CA8203 

MK 8203 

CM 8203 

Компаративистика әдіснамасы. 

Методология компаративистики. 

Comparative Methodology 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

1 

ОПК

1 

GPC
1 

 

ЖКҚ

3 

ОПК

3  

GPC3  

 

КҚ4 

ПК4 

РС4 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдаңыз/Выбрать одну дисциплину/ Choose one discipline 

LAWS 8304 

Еуропа құқығыың 

өзекті мәселелері 

Актуальные 

проблемы 

Европейского права 

Actual problems of 

European law 

AKZhECPAC 

8304 

PRECPCh 8304 

WJECHR 8304 

Адам құқықтары жөніндегі 

Еуропалық Соттың шешімдері 

бойынша семинар 

Практикум по решениям 

Европейского Суда по правам 

человека 

Case-study on judgments of the 

European Court of Human Rights 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

1 

ОПК

1 

GPC1 

 

КҚ5 

ПК5 

РС5 

 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 

LAWS 8305 

Халықаралық 

әділсоттағы  адвокат 

қызметі 

Адвокатская 

HCB 8305 

AMP8305 

AIL8305 

Халықаралық соттардағы  

адвокатура 

Адвокатура в международных 

судах 

Advocacy in international courts 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

1 

ОПК

1 

GРС1 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 
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деятельность в 

международном 

правосудии 

Advocacy in 

international justice 

 

КҚ5 

ПК5 

РС5 

 

 

Department of 

international law 

Бір пәнді таңдаңыз/Выбрать одну дисциплину/ Choose one discipline 

LAWS 8306 

Халықаралық 

қаржылық құқықтың 

өзекті мәселелері 

Актуальные 

проблемы 

международного 

финансового права 

Actual problems of 

international financial 

law 

AKZET 8306 

PRAFP 8306 

PIEFL 8306 

Ағылшын қаржылық құқығын 

жүзеге асыру тәжірибесі  

Практика реализации английского 

финансового права 

Practice of implementation of 

English financial law 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

1 

ОПК

1 

GPC1 

 

ЖКҚ

3 

ОПК

3  

GPC3  

 

КҚ5 

ПК5 

РС5 

 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 

LAWS 8307 

Экономикалық 

құқықтың заманауи 

мәселелері 

Современные 

проблемы 

международного 

экономического 

права  

Modern problems of 

economic l law 

HEKOM 8307 

APMEP 8307 

APIEL 8307 

Халықаралық экономикалық 

құқықтың өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки 

международного экономического 

права 

Actual problems of international 

economic law 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

1 

ОПК

1 

GPC1 

 

КҚ5 

ПК5 

РС5 

 

 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 

 
SRWG 8208 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

DGZJ  8401 (1)                                  

NIRD  8401 (1)                                   

SRWG 8401 

(1)                                   

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

8     Есеп 

Отчет   

Report 

КҚА 

ПКА 

РСА 

 

ЖКҚ

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 
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исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

students  A 

ОПК

A 

GРСA 

 

ЖКҚ

С 

ОПК

С 

GРСС 

 

Department of 

international law 

2 семестр /2 семестр / Semester 2  

LAWS 8209 

Халықаралық-

құқықтық 

құжаттарды 

әзірлеудің 

әдіснамалық 

негіздері: теориясы 

мен практикасы  

Методологические 

основы разработки 

международно-

правовых актов: 

теория и практика  

The Methodological 

Bases of International 

Legal Acts' 

Development: Theory 

and Practice 

KRHShK 8208 

TPRMD 8208 

TPDIT 8208 

Қазақстан Республикасының 

халықаралық шарттары мен 

құқықтық актілерін дайындаудың 

теориясы мен тәжірибесі 

Теория и практика разработки 

международных договоров и 

правовых актов Республики 

Казахстан 

Theory and practice of developing 

international treaties and legal acts of 

the Republic of Kazakhstan 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

1 

ОПК

1 

GPC
1 

 

КҚ4 

ПК4 

РС4 

 

 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 

LAWS 8310 

Халықаралық жеке 

құқықты әлемдік 

және ұлттық 

деңгейде дамыту 

Развитие 

международного 

частного права на 

глобальном и 

национальном уровне  

Development of 

international private 

law at the global and 

national level 

 

HZhKOM 8309 

APMChP 8309 

APPIL 8309 

Халықаралық жеке құқық 

ғылымының өзекті мәселелері 

Актуальные проблемы науки 

международного частного права 

Actual problems of Private 

International Law 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Ағылшын 

/Английский/  

English 

6 30 30  120 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

ЖКҚ

1 

ОПК

1  

GPC1 

  

КҚ4 

ПК4 

РС4 

 

КҚ5 

ПК5 

РС5 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 
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Бір пәнді таңдаңыз/Выбрать одну дисциплину/ Choose one discipline 

LAWS 8311 

Халықаралық 

ғарыштық құқықты 

дамытудың қазіргі 

заманғы үрдістері 

Современные 

тенденции развития 

международного 

космического права. 

Modern trends in the 

development of 

international space 

law. 

HFKTZhT 

8310 

MKPVTP 8310 

ISLTP 8310 

Халықаралық ғарыш құқығындағы 

жауапкершілік 

Ответственность в 

международном космическом 

праве 

Responsibility in international space 

law 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5 
ПК5 

РС5 

 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 

LAWS 8312 

Адам құқықтары 

саласындағы 

халықаралық және 

ұлттық құқықтың 

өзара әрекеттестігі 

Взаимодействие 

международного и 

национального права 

в сфере обеспечения 

прав человека 

The interaction of 

international and 

national law in the 

field of human rights 

 

AKKETP 8311 

PChTPO 8311 

HRTE 8311 

Халықаралық құқықтағы адам 

құқықтары мен бостандықтарын 

заңды түрде шектеу 

Правомерное ограничение прав и 

свобод человека в международном 

праве 

Legitimate restriction of human 

rights and freedoms in international 

law 

 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

5 30 15  105 Емтихан 

Экзамен 

Exam 

КҚ5 

ПК5 

РС5 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 

 
SRWG 8213 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы және 

практика модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ  8401 (2)                                     

NIRD  8401 (2)                                      

SRWG 8401 

(2)                                      

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

14     Есеп 

Отчет   

Report 

ЖКҚ

1 

ОПК

1 

GРС1 

 

ЖКҚ

3 

ОПК

3 

GРСС 

КҚ4 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 
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ПК4 

РС4 

 

 

1 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 1 курс  

Total credits for 1st year 

 60        

3 семестр /3 семестр / Semester 3 

LAWS 8314 

Өндірістік практика 

Производственная 

практика 

Production practice 

PT 8203 

PP 8203 

TI 8203 

Педагогикалық практика 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

 5     есеп 

отчет 

report 

ЖКҚ

2 

ОПК2 

GРС2 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 
SRWG 8215 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы мен практика 

модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-

research work and 

internship 

DGZJ  8401 

(3)                                     

NIRD  8401 

(3)                                      

SRWG 8401 

(3)                                      

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

25     есеп 

отчет 

report 

ЖКҚ

1 

ОПК1 

GРС1 

 

ЖКҚ

3 

ОПК3 

GРС3 

 

КҚ4 

ПК4 

РС4 

 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

SRWG 8216 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы мен практика 

модулі / 

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

 Module scientific-

research work and 

internship 

ZT 7306 

IP 7306 

RI 7306 

Зерттеу практикасы 

Исследовательская практика 

Research practice 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

10     есеп 

отчет 

report 

ЖКҚ

1 

ОПК1 

GРС1 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 
DGZJ  7401 

(4)                                     

NIRD  7401 

(4)                                      

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

20     есеп 

отчет 

report 

ЖКҚ

1 

ОПК1 

GРС1 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 
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SRWG 7401 

(4)                                      

Scientific-research work of graduate 

students  

Russian  

ЖКҚ

3 

ОПК3 

GРС3 

  

КҚ4 

ПК4 

РС4 

 

 

 

права 

Department of 

international law 

2 курсқа барлық кредит 

Итого кредитов за 2 курс  

Total credits for 2nd year 

 60        

 

 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

SRWG 8217 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы мен практика 

модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-research 

work and internship 

DGZJ  7401 

(5)                                     

NIRD  7401 

(5)                                      

SRWG 

7401 (5)                                      

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of graduate 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

30     есеп 

отчет 

report 

ЖКҚ

1 

ОПК1 

GРС1 

 

ЖКҚ

3 

ОПК3 

GРС3 

 

КҚ4 

ПК4 

РС4 

 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 

6 семестр /6 семестр / Semester 6 

SRWG 8218 

Ғылыми зерттеу 

жұмысы мен практика 

модулі  

Модуль научно-

исследовательской 

работы и практики  

Module scientific-research 

work and internship 

DGZJ  7401 

(6)                                     

NIRD  7401 

(6)                                      

SRWG 

7401 (6)                                      

Докторанттың ғылыми зерттеу 

жұмысы 

Научно-исследовательская работа 

докторанта 

Scientific-research work of PhD 

students  

 Қазақ/Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Kazakh/ 

Russian 

18     есеп 

отчет 

report 

ЖКҚ

1 

ОПК1 

GРС1 

 

ЖКҚ

3 

ОПК3 

GРС3 

 

Халықаралық құқық 

кафедрасы 

Кафедра 

Международного 

права 

Department of 

international law 
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КҚ4 

ПК4 

РС4 

 

 

MFA 8219 

Қорытынды аттестаттау 

модулі  

Модуль итоговой 

аттестации  

Module final attestation 

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау  

Написание  и защита докторской диссертации 

Accomplishment and defense a doctoral dissertation 

ҚА 

ИА 

FA 

 12     ДДҚ 

ЗДД 

DDD 

ЖКҚ

2 

ОПК2 

GРС2 

 

КҚ4 

ПК4 

РС4 

 

КҚ5 

ПК5 

РС5 

 

 

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        

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

 180        
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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 5 1 3 22 8    30 900 4 1 

2 4 2 1 16 14    30 900 3 1 

2 
3 2   - 25 5   30 900  2 

4 1   - 20  10  30 900  2 

3 
5 1   - 30    30 900  1 

6 2   - 18   12 30 900 1 1 

Барлығы 

Всего 

Total 

15 3 4 38 115 5 10 12 180 5400 8 8 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса/ 

Organization of educational process 

 

1. Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар:  

Докторантураға «магистр» дәрежесін  алған және кемінде 1 (бір) жыл жұмыс 

тәжірибесі бар адамдар қабылданады. Докторанураға үміткерлер шет тілін білетіндігін 

дәлелдейтін жалпы еуропалық құзыреттіліктеріне (стандарттарына) сәйкес келетін 

халықаралық сертификаттарды ұсынады. Докторантураға оқуға түсу емтиханының 

қорытындысы бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел азаматтарын 

докторантураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Особые вступительные требования:  

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж не менее 1 

(одного) года. Поступающие в докторантуру предоставляют международные сертификаты, 

подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими 

компетенциями (стандартами) владение иностранным языком. Прием в докторантуру 

осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. Прием 

иностранных граждан в докторантуру осуществляется на платной основе.  

 Specific admission requirements:  

The doctoral program (PhD) accepts applicants with a "master" degree and experience of at 

least 1 (one) year. Applicants to the PhD program provide international certificates confirming the 

knowledge of a foreign language in accordance with European competencies (standards) foreign 

language proficiency. Admission to the PhD program is carried out on a competitive basis 

according to the results of entrance exams. Foreign citizens may be accepted for the PhD program 

only on a fee basis. 

 

2. Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар:  

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: Условие 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.  

Special conditions for the recognition of prior study and the results of non-formal 

education: The condition for the recognition of prior education is carried out within the internal 

regulations of the university. The document confirming the results of non-formal education is a 

certificate of completion. 

 

3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері:  

Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде докторанттың академиялық және ғылыми-

зерттеу жұмыстарының барлық түрлерін қоса алғанда, кемінде 180 академиялық кредит 

игерген және докторлық диссертациясын табысты қорғаған тұлғаларға «философия 

докторы» дәрежесі беріледі және (транскриптпен) мемлекеттік үлгідегі диплом беріледі. 

Докторлық оқу бағдарламасын уақытынан бұрын меңгерген және диссертацияны сәтті 

қорғаған жағдайда оқу мерзіміне қарамастан «философия докторы» (PhD)  дәрежесі беріледі. 

Білім беру бағдарламасының теориялық зерттеуінің толық курсын меңгерген, бірақ ғылыми 

компонентті аяқтамаған докторантқа кейінгі жылдары ақылы негізде ғылыми компоненттің 

академиялық кредиттерін қайтадан алуға және диссертация қорғауға мүмкіндік беріледі. 

Докторантураның толық курсын меңгерген, ғылыми компонентін аяқтаған, бірақ докторлық 

диссертациясын қорғамаған, оқу нәтижелерін және академиялық кредиттерді толық игерген 
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докторант кандидаттық диссертациясын кейінгі жылдары 4 кредит көлемінде ақылы негізде 

қорғауға мүмкіндік береді. 

Требования и правила присвоению степени: Лицам, освоившим не менее 180 

академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебной и научной 

деятельности магистранта, и успешно защитившим докторскую диссертацию, присуждается 

степень «доктора философии (PhD)» и выдается диплом государственного образца с 

приложением (транскрипт). 

В случае досрочного освоения образовательной программы докторатуры и успешной 

защиты диссертации докторантуру  присуждается степень доктора философии (PhD) или 

независимо от срока обучения. 

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 

программы, но не выполнившему научную компоненту, предоставляется возможность 

повторно освоить академические кредиты научной компоненты и защититить диссертацию в 

последующие годы на платной основе.  

Докторанту, освоившему полный курс теоретического обучения образовательной 

программы докторантуры, выполнившему научную компоненту, но не защитившему 

докторскую диссертацию, результаты обучения и академические кредиты присваиваются и 

предоставляется возможность защититить диссертацию в последующие годы на платной 

основе в обьеме 4 кредитов.  

Requirements and rules for the award a degree: Those who have mastered at least 180 

academic credits for the entire period of study, including all types of educational and research 

activities of a graduate student, and successfully defended a doctoral dissertation, are awarded the 

degree of PhD and receive a state diploma with an attachment (transcript). 

In the case of early mastering of the educational program and the successful defense of the 

thesis, the degree of the doctor of philosophy (PhD) is awarded regardless of the period of study. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the educational 

program, but has not completed the scientific component, is given the opportunity to re-master 

academic credits of the scientific component and defend the dissertation in subsequent years on a 

fee basis. 

A PhD student who has mastered the full course of theoretical study of the PhD education 

program, who has completed the scientific component but has not defended the doctoral thesis, the 

learning outcomes and academic credits are assigned and the opportunity is given to defend the 

thesis in subsequent years on a paid basis in the amount of 4 credits. 

 

4. Түлектердің кәсіби бейіні:  

Бітірушілер халықаралық және ұлттық құқық, аймақтық бірлестіктердің құқықтары, 

мемлекеттік қызмет, халықаралық ұйымдар құрылымдары, азаматтық қоғам ұйымдары және 

нарықтық орта саласында жұмыс істеуге қабілетті. 

Сонымен қатар ол ғылыми қызметкер; аға ғылыми қызметкер; бас ғылыми қызметкер; 

ғылыми зерттеу тобының басшысы; ғылыми зерттеу институтының, орталығының 

директоры; оқытушы; қауымдастырылған профессор; профессор; халықаралық құқық саласы 

бойынша заңгер; халықаралық жария және жеке құқық саласындағы заңгер-кеңесші; заң 

департаменті және халықаралық ынтымақтастық департаментінің басшысы; халықаралық 

ұйымдардың қызметкері; орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда бөлім басшысы, 

кеңесші; бас консультант (халықаралық-құқықтық мәселелер бойынша); мемлекеттік 

органдарда бірінші басшы. 

Профессиональный профиль выпускников: Выпускники имеют квалификацию для 

работы в сфере международного и национального права, права региональных объединений, 

на государственной службе, структурах  международных организаций, организаций 

гражданского общества и рыночной среды.  

Кроме этого, он может осуществлять деятельность научного сотрудника; старшего научного 

сотрудника; главного научного сотрудника; руководителя исследовательской группы; директора 
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научно-исследовательского института (центра); преподавателя; ассоциированного профессора; 

профессора; юриста–международника; юрисконсульта в сфере международного публичного и 

международного частного права; руководителя юридического департамента и департамента 

международного сотрудничества; сотрудника международных организаций; арбитра национальных и 

международных арбитражей; руководителя подразделения; советник; главный консультант (в сфере 

международного  и регионального права) в центральных и местных государственных органах; 

первого руководителя государственных органов. 

Occupational profile/s of graduates:  

Graduates are qualified to work in the field of international and national law, the rights of regional 

associations, public service, the structures of international organizations, civil society organizations 

and the market environment. 

In addition, he can carry out activities as Researcher; Senior Researcher; Chief  Researcher; Head of 

the research team; Director of the Research Institute (centre); Teacher; assistant professor; 

professor; an international lawyer; a lawyer-consultant in the field of international public and 

international private law; Head of the Legal Department and the Department of International 

Cooperation; Chief expert in international organizations; arbitrator; Chief Expert; adviser; the chief 

consultant (in the field of international law) in central and local state bodies. 

 

5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: ББ жүзеге асыру 

кезінде сабақтарда инновациялық технологиялар және оқытудың интерактивті әдістері 

қолданылады.   

Способы и методы реализации образовательной программы: При реализации ОП 

на учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и интерактивные 

методы обучения.  

Methods and techniques for program delivery: For realisation of EP on academic classes 

would be used innovation technologies and interactive methods of teaching.  

 

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).  
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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 

 


