


 
 

 

 

 

 



Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері                                         

Пән атауы: Мемлекет және құқық 

теориясы                                                                

Пререквизиттер: -  

Постреквизиттер: 

Конституциялық құқық;    

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық құқығы (жалпы бөлім); 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық құқығы (жалпы 

бөлім); ТК 2.1 - 1) Шетелдердің 

мемлекеті мен құқығы тарихы; 2) 

Шетелдердің конституциялық 

құқығы 3) Рим құқығы                                                                                                                              

Мақсаты: Студенттерді 

мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар туралы заманауи 

білімге баулу. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Мемлекет және құқық  теориясы 

курсының мемлекет пен құқықтың 

ерекше қасиетін көрсететін негізгі 

категориялар туралы түсініктерге 

ие бола отырып, мемлекеттік және 

құқықтық құбылыстар туралы 

жалпы білім кешенін зерттейді; 

кейінгі практикалық әрекеттер 

үшін жалпы теориялық білімнің 

мағынасын түсіну.  

Оқыту нәтижелері: құқық 

саласында ғылыми зерттеулер 

жүргізу, алынған нәтижелерді 

бағалау, ғылыми мақалаларды 

жариялау арқылы алынған 

нәтижелерді ұсыну, ғылыми-

зерттеу жобаларға қатыса алады 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Мемлекет пен құқықтың табиғаты 

мен мәнін, мемлекет пен 

құқықтың пайда болу, қызмет ету 

және дамуының негізгі 

заңдылықтарын, мемлекет пен 

құқықтың тарихи типтері мен 

нысандарын, олардың мәні мен 

функцияларын, мемлекет 

механизмін, құқық жүйесін, 

құқықтық реттеу механизмі мен 

құралдарын, құқықты іске 

асыруды біледі. 

Код модуля: ИТОГП – 3 

Название модуля: Исторические и 

теоретические основы государства 

и права                               

Название дисциплины: Теория 

государства и права                                                                                              

Пререквизиты: -  
Постреквизиты: Конституционное 

право; Гражданское право  

Республики Казахстан (общая 

часть); Уголовное право 

Республики Казахстан (общая 

часть); КВ 2.1 - 1) История 

государства и права зарубежных 

стран;  

2) Конституционное право 

зарубежных стран; 3) Римское 

право                                                                                                                                                                                          

Цель: Приобщение студентов к 

современным знаниям о 

государственно-правовых явлениях. 

Краткое описание: Курс теория 

государства и права изучает 

комплекс общих знаний о 

государственно-правовых явлениях, 

получение представлений об 

основных категориях, отражающих 

особое свойство государства и 

права; уяснение значений 

общетеоретических знаний для 

последующей практической 

деятельности. 

Результаты обучения: проводить 

научные исследования в области 

права, оценивать полученные 

результаты, представлять 

полученные результаты 

посредством издания научных 

статей, принимать участие в 

научно-исследовательских 

проектах. 

Формируемые компетенции: 

Знает: природу и сущность 

государства и права, основные 

закономерности возникновения, 

функционирования и развития 

государства и права, исторические 

типы и формы государства и права, 

их сущность и функции, механизм 

государства, систему права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации права. 

Сode of module: HTFSL-3  

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law  

Name of discipline: Theory of 

State and Law 

Prerequisites: - 

Postrequisites: Constitutional 

law; Civil Law of the Republic 

of Kazakhstan (general part); 

Criminal law of the Republic of 

Kazakhstan (general part); СС 

2.1 - 1) History of the state and 

law of foreign countries; 2) 

Constitutional law of foreign 

countries; 3) Roman law 

Purpose: Familiarizing students 

with modern knowledge of state-

legal phenomena. 

Brief description: The course 

theory of state and law studies a 

complex of general knowledge 

about state and legal 

phenomena, gaining ideas about 

the main categories that reflect 

the special property of state and 

law; understanding the meanings 

of general theoretical knowledge 

for subsequent practical 

activities. 

Learning outcomes: conduct 

scientific research in the field of 

law, evaluate the results 

obtained, present the results 

obtained through the publication 

of scientific articles, be able to 

take part in scientific-research 

projects. 

Formed competencies:  

Knows: the nature and essence 

of the state and law, the basic 

laws of occurrence, functioning 

and development of the state and 

law, historical types and forms 

of the state and law, their 

essence and functions, the 

mechanism of the state, the 

system of law, the mechanism 

and means of legal regulation, 

implementation of law. 



Модуль коды: МҚТТН - 3   

Модуль атауы: Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері                                        

Пән атауы: Конституциялық 

құқық                                                                                                                                                                            

Пререквизиттер: - 

Постреквизиттер:  Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім)                                                                                                             

Мақсаты: мемлекеттік механизм, 

құқық жүйесі, механизм және 

құқықтық реттеу, құқықты іске 

асыру құралдары; 

қоғамның саяси жүйесіндегі 

мемлекет пен құқықтың рөлі 

туралы білім алу, 

Қысқаша сипаттамасы: 
«Конституциялық құқық» пәні 

студенттерге жеке тұлға мен 

мемлекет арасындағы қарым -

қатынастың негіздерін, 

мемлекеттің конституциялық 

сипаттамаларын, елдегі 

мемлекеттік билікті 

ұйымдастыруды және 

конституциялық -құқықтық 

сипаттағы басқа да қатынастарды 

меңгеруге мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: Қазақстан 

Республикасы мен шет 

мемлекеттердің конституциялық 

заңнамасының негіздері туралы 

білімін қолдану; тарихи-құқықтық 

аспекті, сонымен қатар 

салыстырмалы құқықтық 

зерттеулер жүргізуге, сондай-ақ 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, дамуы мен қызметі туралы 

алған білімдеріне сүйене отырып, 

құқықтық принциптерді, 

нормативтік құқықтық актілерді 

және сот шешімдерін талдау, 

олардың негізгі белгілерін 

анықтау. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білуі керек: конституциялық 

құқық теориясының маңызды 

ережелері мен қорытындыларын, 

ҚР негізгі нормативтік актілерін, 

конституциялық құқықтың елдің 

құқықтық жүйесінің базалық 

саласы ретіндегі ерекшелігін 

Код модуля: ИТОГП - 3 

Название модуля: Исторические и 

теоретические основы государства 

и права                                 

Название дисциплины: 

Конституционное право                                                                                                                                                                                       

Пререквизиты: - 
Постреквизиты: Гражданское 

право (особенная часть)                                                                     

Цель: формирование 

представлений о механизме 

государства, системе права, 

механизме и средствах правового 

регулирования, реализации права; 

получение знаний о роли 

государства и права в политической 

системе общества, в общественной 

жизни 

Краткое описание: Дисциплина 

«Конституционное право» позволит 

студентам закрепить в себе основы 

взаимоотношения личности и 

государства, конституционные 

характеристики государства, 

регламентирующие организацию 

государственной власти в стране и 

иные отношения конституционно-

правового характера.  

Результаты обучения: применять 

знания об  основах 

конституционного законодательства 

Республики Казахстан и 

зарубежных стран в историческом и 

правовом аспекте, осуществлять 

сравнительно-правовое 

исследование, а также проводить 

анализ юридических принципов, 

нормативно-правовых актов и 

судебных решений на основе 

полученных знаний о 

происхождении, развитии и 

функционировании государства и 

права, выявлять их основные 

признаки. 

Формируемые компетенции: 

Использовать знания важнейшие 

положения и выводы теории 

конституционного права, основные 

нормативные акты РК, специфику 

конституционного права как 

базовой отрасли правовой системы 

страны, а также умеет  

Сode of module: HTFSL-3 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law 

Name of discipline: 
Constitutional Law 

Prerequisites: - 

Postrequisites: Civil Law 

(special part)                                                                                                                               

Purpose: formation of ideas 

about the mechanism of the 

state, the system of law, the 

mechanism and means of legal 

regulation, the implementation 

of law; 

gaining knowledge about the 

role of the state and law in the 

political system of society, in 

public life 

Brief description: The 

discipline "Constitutional Law" 

will allow students to 

consolidate the foundations of 

the relationship between the 

individual and the state, the 

constitutional characteristics of 

the state, governing the 

organization of state power in 

the country and other relations 

of a constitutional and legal 

nature. 

Learning outcomes: apply 

knowledge about the basics of 

constitutional legislation of the 

Republic of Kazakhstan and 

foreign countries in the historical 

and legal aspect, carry out 

comparative legal research, as 

well as analyze legal principles, 

regulatory legal acts and court 

decisions based on the 

knowledge gained about the 

origin, development and 

functioning of the state and law, 

identify their main features. 

Formed competencies:  

Use the knowledge of the most 

important provisions and 

conclusions of the theory of 

constitutional law, the basic 

regulations of the Republic of 

Kazakhstan, the specifics of 



пайдалана алады, сондай – ақ өз 

бетінше сипаттай алады, 

конституциялық - құқықтық 

нормаларды бағалай алады, ҚР 

Конституциясының жүйесі мен 

құрылымында бағдарлай алады 

самостоятельно характеризовать, 

оценивать конституционно – 

правовые нормы,  ориентироваться 

в системе и структуре Конституции 

РК 

constitutional law as the basic 

branch of the legal system of the 

country, and is able to 

independently characterize, 

evaluate the constitutional and 

legal norms, navigate in the 

system and structure of the 

Constitution 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу                                                         

Пән атауы: Азаматтық құқық 

(жалпы бөлім)                                                                                                                                                                       

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы; 

Конституциялық құқық                                                                                                                           

Постреквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Мақсаты: нарықтық жағдайда 

халықтың әлеуметтік әлсіз 

топтарының жағдайы жүргізетін 

әлеуметтік қорғау қатынастарын 

реттейтін қазіргі заманғы 

заңнаманың мазмұнын дәйекті 

зерттеу болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Азаматтық құқық (жалпы бөлім) 

пәні меншікті реттейтін құқықтық 

нормаларды, сондай-ақ 

байланысты және байланысты 

емес жеке мүліктік емес 

қатынастарды зерттейді. Осы 

курстың аясында Қазақстан 

Республикасы Азаматтық 

кодексінің Жалпы бөлімінің 

мазмұнына сәйкес келетін 

бөлімдер қарастырылады. 

Оқыту нәтижелері: азаматтық-

құқықтық институттар саласында 

білімі болуы, оларға байланысты 

туындайтын заңды фактілерді 

және азаматтық-құқықтық 

қатынастарды талдай білу, 

нормативтік-құқықтық актілерді 

түсіндіру және қолдану, сондай-ақ 

азаматтық істер бойынша сот 

шешімдерін талдау, білікті заңдық 

қорытындылар мен кеңестер беру; 

сондай-ақ азаматтық құқық 

саласындағы шетелдік элементпен 

Код модуля: ПРГАУП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений                                          

Название дисциплины: 

Гражданское право (общая часть)                                                                                                               

Пререквизиты: Теория 

государства и права; 

Конституционное право                                                                                                                                  

Постреквизиты: Гражданское 

право (особенная часть)                                                                                                              

Цель: является последовательное 

изучение содержания современного 

законодательства регулирующего 

отношения социальной защиты, 

осуществляемой государством 

социально уязвимых слоев 

населения в условиях рынка. 

Краткое описание: Дисциплина 

Гражданское право (общая часть) 

изучает правовые нормы, 

регулирующие имущественные, а 

также связанные и несвязанные с 

ними личные неимущественные 

отношения. В рамках данного курса 

рассматриваются разделы 

соответствующие содержанию 

Общей части Гражданского кодекса 

Республики Казахстан. 

Результаты обучения: обладать 

знаниями в области институтов 

гражданского права, анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними гражданско-

правовые отношения, уметь 

толковать и применять нормативно-

правовые акты, а также 

анализировать судебные решения 

по гражданским делам, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации, а 

также рассматривать дела в области 

гражданского права, осложненные 

Сode of module: LRCACLR – 

4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations               

Name of discipline: Civil 

Law(general part)  

Prerequisites: Theory of State 

and Law; Constitutional Law 

Postrequisites: Civil Law 

(special part) 

Purpose: is a consistent study of 

the content of modern legislation 

regulating the relations of social 

protection, carried out by the 

state of socially vulnerable 

groups of the population in the 

market. 

Brief description: Discipline 

Civil law (general part) studies 

the legal norms governing 

property, as well as related and 

unrelated personal non-property 

relations. Within the framework 

of this course, sections are 

considered that correspond to the 

content of the General Part of 

the Civil Code of the Republic 

of Kazakhstan. 

Learning outcomes: have 

knowledge in the field of civil 

law institutions, analyze legal 

facts and civil law relations 

arising in connection with them, 

be able to interpret and apply 

regulatory legal acts, as well as 

analyze court decisions in civil 

cases, give qualified legal 

opinions and advice, as well as 

consider cases in the field of 

civil law, complicated by a 

foreign element. 

Formed competencies: He 



күрделенген істерді қарауға 

Қалыптасатын құзыреттер: 

Азаматтық құқықтың негізгі 

категорияларын біледі. Қарым-

қатынаста алған білімдерін 

қолдана білу. Азаматтық құқық 

нормаларын тәуелсіз талдау 

дағдыларына ие және ғылымның 

категориялық құрылымын 

түсінеді. 

иностранным элементом. 

Формируемые компетенции: 

Знает основные гражданско-

правовые категории. Умеет 

использовать полученные знания в 

возникших правоотношениях. 

Владеет навыками 

самостоятельного анализа 

гражданско-правовых норм и 

понимает категориальный строй 

науки. 

knows the main civil law 

categories. Able to use the 

knowledge gained in the 

relationship. He has the skills of 

independent analysis of civil law 

norms and understands the 

categorical structure of science. 

 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы:  Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу                            

Пән атауы: Қылмыстық құқық 

(жалпы бөлім)                                                                                                                                                

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы; 

Конституциялық құқық                                                                                                                          

Постреквизиттер: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлімі);  

Мақсаты: кәсіби қызметте тиімді 

пайдалану, қылмыстық құқықпен 

жұмыс істеу дағдыларын үйрету, 

сондай-ақ ғылыми және 

заңнамалық қызметтегі талдау 

үшін қылмыстық заңнамадағы 

құқықтық білімдер мен 

дағдыларды меңгеру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл оқу 

пәні демократиялық мемлекеттің 

қажеттіліктеріне сәйкес, сонымен 

қатар қылмыстық құқық пен оның 

қолданылуына сәйкес дамып келе 

жатқан қылмыстық құқық 

ғылымының теориялық 

ережелерін зерттеуді қамтиды. 

Сондықтан олардың мазмұны 

толығымен қолданыстағы 

қылмыстық заңнаманың 

тұжырымдамалық мазмұнына 

және тұтастай құқықтық 

саясаттың маңызды элементі 

болып табылатын мемлекет 

тарапынан жүзеге асырылатын 

қылмыстық саясатқа негізделген. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

және әкімшілік заңнаманың 

мазмұнын ашу; құқық 

Код модуля: ПРГАУП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений                                          

Название дисциплины: Уголовное 

право (общая часть)                                                                                                                

Пререквизиты: Теория 

государства и права; 

Конституционное право                                                                                                                                 

Постреквизиты: Уголовное право 

Республики Казахстан (особенная 

часть);  

Цель: заключается в овладении 

правовыми знаниями и умениями 

по уголовному праву для 

эффективного использования в 

профессиональной деятельности, 

привить навыки работы с 

уголовным законодательством, а 

также анализа в научной и 

нормотворческой деятельности. 

Краткое описание: Данная учебная 

дисциплина предполагают изучение 

теоретических положений науки 

уголовного права общей части, 

эволюционирующего в 

соответствии с потребностями 

демократического правового 

государства, но и уголовного 

законодательства и практики ее 

применения. Поэтому их 

содержание всецело основано на 

концептуальном содержании 

действующего уголовного 

законодательства и осуществляемой 

государством уголовной политике, 

являющейся важнейшим звеном 

правовой политики в целом. 

Результаты обучения: 
раскрывать содержание уголовного 

Сode of module: LRCACLR – 

4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations               

Name of discipline: Criminal 

Law (general part) 

Prerequisites: Theory of State 

and Law; Constitutional Law 

Postrequisites: Criminal Law 

(special part) 

Purpose:  
Brief description: Данная 

учебная дисциплина 

предполагает изучение 

теоретических положений 

общей части уголовного 

права, эволюционирующего в 

соответствии с потребностями 

демократического правового 

государства и уголовного 

законодательства и практики 

его применения. Поэтому их 

содержание всецело основано 

на концептуальном 

содержании действующего 

уголовного законодательства 

и осуществляемой 

государством уголовной 

политике, являющейся 

важнейшим звеном правовой 

политики в целом. 

Learning outcomes: disclose 

the content of criminal and 

administrative legislation; 

classify offenses and crimes into 

categories; do the qualification 

of crimes and offenses, as well 

as research and evaluate the 

principles of criminal and 



бұзушылықтар мен қылмыстарды 

санаттарға жіктеу; қылмыстар мен 

құқық бұзушылықтарды 

саралауды, сондай-ақ қылмыстық 

және әкімшілік құқық 

принциптерін зерттеу және 

бағалауды жүргізу; заңнамалық 

және заңға тәуелді құқықтық 

актілерді және сот шешімдерін 

түсіндіру, қылмыстық қудалау 

органдарында және соттарда 

қорғау және айыптау істерін 

жүргізе біледі 

Қалыптасатын құзыреттер: Ол 

қылмыстық-құқықтық қызметпен 

байланысты негізгі заңнамалық 

және нормативтік актілерді біледі. 

Нәтижесінде туындайтын 

құқықтық қатынастарда алынған 

білімді пайдалана алады. 

Қылмыстық құқықты өз еркімен 

талдау дағдыларына ие. 

 

и административного 

законодательства, 

классифицировать правонарушения 

и преступления по категориям, 

уметь делать квалификацию 

преступлений и правонарушений, а 

также исследовать и оценивать 

принципы уголовного и 

административного права, уметь 

толковать законодательные и 

подзаконные нормативно-правовые 

акты и судебные решения, вести 

дела по защите и  обвинению в 

органах уголовного преследования 

и судах. 

Формируемые компетенции: 

Знает основные 

законодательные и нормативно - 

правовые акты, касающиеся 

уголовно - правовой 

деятельности. 

Умеет использовать полученные 

знания в возникших 

правоотношениях.  

Владеет навыками 

самостоятельного анализа 

уголовно-правовых норм. 

administrative law; interpret 

legislative and subordinate legal 

acts and court decisions, conduct 

defense and prosecution cases in 

criminal prosecution authorities 

and courts 

Formed competencies:  

He knows the main legislative 

and regulatory acts relating to 

criminal law activities. 

Able to use the knowledge 

gained in the resulting legal 

relationship. Owns the skills of 

independent analysis of criminal 

law. 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы:   Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу  

Пән атауы: Халықаралық жария 

құқық                                

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім) 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                

Мақсаты: студентті халықаралық 

жария құқық субъектілерімен 

таныстыру, халықаралық 

конвенцияларды және 

мемлекетаралық құқықтық 

қатынастардың ерекшеліктерін 

қарастыру 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

студенттердің халықаралық жария 

құқық жүйесін, халықаралық 

құқықтың негізгі түсініктерін, 

объектілері мен қайнар көздерін 

зерттеуді қамтиды. Сондай -ақ, 

халықаралық қатынастарды 

Код модуля: ПРМО - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений 

Название дисциплины: 

Международное публичное право                               

Пререквизиты: Гражданское право 

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена 

Цель: ознакомить студента с 

субъектами международного 

публичного права, рассмотреть 

международные конвенции и 

особенности межгосударственных 

правоотношений 

Краткое описание: Данный курс 

предполагает изучение студентами 

системы международного 

публичного права, основных 

понятий, объектов и источников 

международного публичного права. 

Также рассматриваются некоторые 

области и институты направленные 

Сode of module: LRIR - 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations            

Name of discipline: 
International public law                                        

Prerequisites: Civil law (special 

part); 
Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: to acquaint the student 

with the subjects of public 

international law, to consider 

international conventions and 

features of international legal 

relations 

Brief description: This course 

involves the study by students of 

the system of public 

international law, basic 

concepts, objects and sources of 

international law. Also, some 

areas and institutions aimed at 

clarifying the meanings of the 



реттейтін халықаралық жария 

құқық нормаларының мағынасын 

түсіндіруге бағытталған кейбір 

бағыттар мен институттар 

қарастырылады. 

Оқыту нәтижелері: халықаралық 

шарттарды жасасу және 

халықаралық ұйымдарды құру 

тәртібі туралы білімді қолдану, 

халықаралық құқық нормаларын 

талдау және түсіндіру; 

халықаралық дауларды құқықтық 

реттеу дағдылары болуы, сондай-

ақ ұлттық заңнаманың 

нормативтік құқықтық актілерінің 

Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық 

шарттарға сәйкестігіне сараптама 

жүргізу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

мемлекетаралық қатынастарға 

қатысты халықаралық шарттарды 

біледі, халықаралық үдерістерді 

дербес талдау дағдыларын 

меңгерген, сондай-ақ халықаралық 

ұйымдардың іс-әрекетін талдай 

алады 

 

на разъяснение значений норм 

международного публичного права, 

регулирующих международные 

отношения. 

Результаты обучения: применять 

знания о порядке заключения 

международных договоров и 

создания международных 

организаций, анализировать и 

толковать нормы международного 

права; обладать навыками 

правового регулирования 

международных споров, а также 

проводить экспертизу нормативно-

правовых актов национального 

законодательства на соответствие 

международным договорам, 

ратифицированным Республикой 

Казахстан. 

Формируемые компетенции: 

знает международные договоры 

касательно межгосударственных 

отношений,  

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

международных процессов, также 

умеет анализировать действия 

международных организации 

norms of public international 

law governing international 

relations are considered. 

Learning outcomes: apply 

knowledge about the procedure 

for concluding international 

treaties and the creation of 

international organizations, 

analyze and interpret the norms 

of international law; have the 

skills of legal regulation of 

international disputes, as well as 

conduct an examination of 

normative legal acts of national 

legislation for compliance with 

international treaties ratified by 

the Republic of Kazakhstan. 

Formed competencies:  

knows international treaties 

concerning inter-state relations,  

he has the skills of self-analysis 

of international processes, and is 

able to analyze the actions of 

international organizations 

Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы:   Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері  

Пән атауы: Шетелдердің 

мемлекеті мен құқығы тарихы                                                                                                                              

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы; 

Конституциялық құқық                                                                                                                           

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                

Мақсаты: студенттерді шет 

елдердің мемлекеттік-құқықтық 

институттарының даму тарихымен 

таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Шет 

елдердің мемлекет және құқық 

тарихы мемлекет және құқық 

институттарының пайда болуын, 

қалыптасуы мен дамуын олардың 

негізгі тарихи нысандарында 

зерттейді, уақыт пен кеңістікте 

Код модуля: ИТОГП - 3 

Название модуля: Исторические и 

теоретические основы государства 

и права 

Название дисциплины: История 

государства и права зарубежных 

стран                                                                                                                            

Пререквизиты: Теория 

государства и права; 

Конституционное право                                                                                                                                  

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                                                                             

Цель: ознакомить студентов с 

историей развития государственно-

правовых институтов зарубежных 

стран 

Краткое описание: Дисциплина 

история государства и права 

зарубежных стран исследует 

возникновение, становление и 

развитие институтов государства и 

права в их основных исторических 

формах, анализирует содержание 

Сode of module: HTFSL-3 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law            

Name of discipline: History of 

the state and law of foreign 

countries 

Prerequisites: Theory of State 

and Law; Constitutional Law 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: to acquaint students 

with the history of development 

of state and legal institutions of 

foreign countries 

Brief description: The 

discipline history of state and 

law of foreign countries 

examines the emergence, 

formation and development of 

institutions of state and law in 

their main historical forms, 

analyzes the content of state and 



дамып келе жатқан мемлекеттік-

құқықтық процестердің мазмұнын 

талдауын қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: Қазақстан 

Республикасы мен шет 

мемлекеттердің конституциялық 

заңнамасының негіздері туралы 

білімін қолдану; тарихи-құқықтық 

аспекті, сонымен қатар 

салыстырмалы құқықтық 

зерттеулер жүргізуге, сондай-ақ 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, дамуы мен қызметі туралы 

алған білімдеріне сүйене отырып, 

құқықтық принциптерді, 

нормативтік құқықтық актілерді 

және сот шешімдерін талдау, 

олардың негізгі белгілерін 

анықтау. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Мемлекет пен шет елдердің 

құқығының қалыптасуының 

негізгі ұғымдары мен тарихын 

біледі, алған білімдерін еліміздің 

мемлекеттік-құқықтық мәртебесін 

дамыту үшін жаңа құқықтық 

постулаттарды жасауда қолдана 

алады. 

государственно-правовых 

процессов, развивающихся во 

времени и пространстве.   

Результаты обучения: применять 

знания об  основах 

конституционного законодательства 

Республики Казахстан и 

зарубежных стран в историческом и 

правовом аспекте, осуществлять 

сравнительно-правовое 

исследование, а также проводить 

анализ юридических принципов, 

нормативно-правовых актов и 

судебных решений на основе 

полученных знаний о 

происхождении, развитии и 

функционировании государства и 

права, выявлять их основные 

признаки. 

Формируемые компетенции: 

Знает основные понятия и историю 

становление государства и права 

зарубежных стран, умеет 

использовать полученные знания в 

выработе новых правовых 

постулатов для развития 

государственно-правового статуса 

нашей страны. 

legal processes developing in 

time and space. 

Learning outcomes: apply 

knowledge about the basics of 

constitutional legislation of the 

Republic of Kazakhstan and 

foreign countries in the historical 

and legal aspect, carry out 

comparative legal research, as 

well as analyze legal principles, 

regulatory legal acts and court 

decisions based on the 

knowledge gained about the 

origin, development and 

functioning of the state and law, 

identify their main features. 

Formed competencies:  

He knows the basic concepts and 

history of the formation of the 

state and the law of foreign 

countries, is able to use this 

knowledge in the development 

of new legal postulates for the 

development of the state-legal 

status of our country. 

Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы:   Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері  

Пән атауы: Рим құқығы                                                                                                                              

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы; 

Конституциялық құқық    

Постреквизиттер:   Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                              

Мақсаты: Курстың студенттер 

үшін басты мақсаты алғашқы 

курстан бастап тыңғылықты түрде 

салалық заң ғылымдары пәндерін 

игеру дағдысын қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: «Рим 

құқығы» пәні гуманитарлық білім 

берудің әдіснамалық негізі болып 

табылады және студенттердің 

құқықтық ой-өрісін дамытуға үлес 

қосып, заманауи азаматтық 

құқықтың барысына кіреді. Рим 

Код модуля: ИТОГП - 3 

Название модуля: Исторические и 

теоретические основы государства 

и права 

Название дисциплины: Римское 

право                                                                                                                                        

Пререквизиты: История 

государства и права зарубежных 

стран                                                                                                                            

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                                                                             

Цель: Изучение римского частного 

права и его влияния на современные 

правовые системы в историческом и 

структурно-логическом аспектах. 

Краткое описание: Дисциплина 

«Римское право» представляет 

собой методологическую основу 

гуманитарного образования и 

является введением в курс 

современного гражданского права, 

способствуя развитию 

юридического мышления 

Сode of module: HTFSL-3 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law            

Name of discipline: Roman 

Law 

Prerequisites: Theory of State 

and Law; Constitutional Law 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: Writing and defending 

a thesis (project) or passing state 

exams in two major disciplines 

Brief description: The 

discipline "Roman law" is the 

methodological basis of liberal 

arts education and is an 

introduction to the course of 

modern civil law, contributing to 

the development of legal 

thinking of students. The study 

of Roman law is an integral part 

of legal education. 



құқығын зерттеу құқықтық 

тәрбиенің ажырамас бөлігі болып 

табылады. 

Оқыту нәтижелері: алған 

білімдері негізінде туындайтын 

құқықтық жағдайларды жүйелей 

білу, сонымен қатар конструктивті 

диалог құру, келіссөздер жүргізу 

және даулы жағдайларды жою 

дағдыларына ие болу, білікті 

заңдық қорытындылар мен 

кеңестер беруді білуге 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Көне Римде пайда болған құқық 

жүйені біледі және жаңа құқық 

жүйесімен салыстырып талдау 

жасай алады. 

студентов. Изучение римского 

права является неотъемлемой 

частью юридического образования.  

Результаты обучения: уметь 

систематизировать возникающие 

правовые ситуации на основе 

полученных знаний, а также 

обладать навыками по построению 

конструктивного диалога, ведению 

переговоров и устранению 

конфликтных ситуаций, обладать 

способностью предоставления 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций.  

Формируемые компетенции: 

Знает систему происхождения права 

древнего Рима, проводит анализ 

данной системы права при помощи 

сравнения с современной системой 

права. 

Learning outcomes: be able to 

systematize emerging legal 

situations based on the 

knowledge gained, as well as 

have the skills to build a 

constructive dialogue, negotiate 

and resolve conflict situations, 

be able to provide qualified legal 

opinions and advices. 

Formed competencies:  

He knows the system of origin 

of law of ancient Rome, 

analyzes the given system of law 

using a comparison with the 

modern system of law. 

Модуль коды: МҚТТН - 3  

Модуль атауы:   Мемлекет пен 

құқықтың тарихи және теориялық 

негіздері  

Пән атауы: Шетелдердің 

конституциялық құқығы                

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы; 

Конституциялық құқық    

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                

Мақсаты: шет елдер 

азаматтарының конституциялық 

құқықтары, бостандықтары мен 

міндеттері және Мемлекеттік 

басқарудың конституциялық 

негіздері саласында кең білім беру 

Қысқаша сипаттамасы: Шетел 

елдердің конституциялық құқығы 

- бұл жеке адамдардың, 

ұжымдардың, мемлекет пен 

қоғамның құқықтық 

қатынастарының негіздерін 

шоғырландыратын және реттейтін, 

мемлекеттік билікті жүзеге 

асырудың құқықтық жағдайларын 

белгілейтін, оған қатысатын ішкі 

келісілген нормалар жүйесін, 

сондай-ақ билікті бөлу 

қағидаларын зерттеуді көздейтін 

Код модуля: ИТОГП - 3 

Название модуля: Исторические и 

теоретические основы государства 

и права 

Название дисциплины: 
Конституционное право 

зарубежных стран                                                                                                                                         

Пререквизиты: История 

государства и права зарубежных 

стран                            

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                                                                             

Цель: дать обширные знания в 

области конституционных прав, 

свобод и обязанностей граждан 

зарубежных стран, и 

конституционных основ 

государственного управления 

Краткое описание: 

Конституционное право 

зарубежных стран – это курс, 

подразумевающий изучение 

системы внутренне согласованных 

норм, закрепляющих и 

регулирующих основы правовых 

связей личностей, коллективов, 

государства и общества, 

устанавливающих законные 

условия для осуществления 

государственной власти, а также 

принципы разделения власти. 

Сode of module: HTFSL-3 

Name of module: Historical and 

theoretical foundations of state 

and law            

Name of discipline: 
Constitutional law of foreign 

countries 

Prerequisites: Theory of State 

and Law; Constitutional Law  

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: to give extensive 

knowledge in the field of 

constitutional rights, freedoms 

and duties of citizens of foreign 

countries, and the constitutional 

foundations of public 

administration  

Brief description: The 

constitutional law of foreign 

countries is a course that 

involves the study of a system of 

internally agreed norms that 

consolidate and regulate the 

foundations of legal relations 

between individuals, collectives, 

the state and society, 

establishing legal conditions for 

the exercise of state power, as 

well as the principles of 

separation of powers. 



арнайы курс. 

Оқыту нәтижелері: Қазақстан 

Республикасы мен шет 

мемлекеттердің конституциялық 

заңнамасының негіздері туралы 

білімін қолдану; тарихи-құқықтық 

аспекті, сонымен қатар 

салыстырмалы құқықтық 

зерттеулер жүргізуге, сондай-ақ 

мемлекет пен құқықтың пайда 

болуы, дамуы мен қызметі туралы 

алған білімдеріне сүйене отырып, 

құқықтық принциптерді, 

нормативтік құқықтық актілерді 

және сот шешімдерін талдау, 

олардың негізгі белгілерін 

анықтау. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Шет елдердің конституциялық 

заңнамасының негізгі 

тұжырымдамалары мен ұғымдары 

туралы біледі.  

Шет елдердегі басқару 

нысандарының, мемлекеттік 

құрылым нысандарының, саяси 

режимдердің негізгі белгілерін 

анықтай алады және шет елдердегі 

мемлекет нысандарының негізгі 

түрлерін сипаттай алады. 

Шет елдердің конституциялық 

заңнамасы бойынша жинақталған 

білімді пайдалану дағдыларын 

меңгерген. 

Результаты обучения: применять 

знания об  основах 

конституционного законодательства 

Республики Казахстан и 

зарубежных стран в историческом и 

правовом аспекте, осуществлять 

сравнительно-правовое 

исследование, а также проводить 

анализ юридических принципов, 

нормативно-правовых актов и 

судебных решений на основе 

полученных знаний о 

происхождении, развитии и 

функционировании государства и 

права, выявлять их основные 

признаки. 

Формируемые компетенции: 

Знает об основных концепциях 

и понятиях конституционного 

законодательства зарубежных 

стран.  

Умеет определять основные 

признаки форм правления, форм 

государственного устройства, 

политических режимов в 

зарубежных странах и 

охарактеризовывать основные 

виды форм государства в 

зарубежных странах. 

Владеет навыками использования 

накопленных знаний по 

конституционному 

законодательству зарубежных 

стран. 

Learning outcomes: apply 

knowledge about the basics of 

constitutional legislation of the 

Republic of Kazakhstan and 

foreign countries in the historical 

and legal aspect, carry out 

comparative legal research, as 

well as analyze legal principles, 

regulatory legal acts and court 

decisions based on the 

knowledge gained about the 

origin, development and 

functioning of the state and law, 

identify their main features. 

Formed competencies:  

Knows about the basic concepts 

and concepts of the 

constitutional legislation of 

foreign countries.  

He is able to determine the main 

features of forms of government, 

forms of government, political 

regimes in foreign countries and 

to characterize the main types of 

forms of state in foreign 

countries. 

He has the skills to use the 

accumulated knowledge of the 

constitutional legislation of 

foreign countries. 

Модуль коды: АК -2                                 

Модуль атауы:  Ақпараттық-

коммуникативтік   

Пән атауы: Кәсіби бағытталған 

шет тілі                                                       

Пререквизиттер: Шетел тілі                                                                                                             

Постреквизиттер:    Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                      

Мақсаты: Тереңдетілген 

құқықтық терминологияны 

зерттеу; халықаралық 

заңгерлердің шет тілін қолдануға 

коммуникативтік 

құзыреттіліктерін дамыту 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

студенттердің кәсіби ойлаудың 

Код модуля: ИК - 2   

Название модуля: Информационно 

-коммуникативный 

Название дисциплины: 

Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык 

Пререквизиты: Иностранный язык                                                                                                             

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                         

Цель: углубленное изучение 

юридической терминологии; 

развитие коммуникативной 

компетентности международных 

юристов, позволяющей 

использовать иностранный язык в 

профессиональной юридической 

Сode of module: ICC - 2 

Name of module: Information 

and communication center             

Name of discipline: 
Professional-oriented foreign 

language                                                                                 

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam                                                                                                                             

Purpose: in-depth study of legal 

terminology; development of the 

communicative competence of 

international lawyers, which 

allows them to use a foreign 

language in professional legal 

activity  

Brief description: This 



ерекшеліктерін ескере отырып, 

нақты кәсіби, іскерлік, ғылыми 

бағыттар мен жағдайларда шет 

тілінде қарым -қатынас жасау 

қабілетін қалыптастыруды 

қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: академиялық 

деңгейде ағылшын тілін жазу және 

сөйлеу дағдыларының болуы, заң 

терминологиясын білу, сонымен 

қатар заңгерлік және 

дипломатиялық аударма 

техникасын меңгеруге 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Жалпы сөйлеу дағдыларын 

меңгеру оның көзқарасы, 

аргументация конференцияда, 

кеңесте мәселені талқылау; дұрыс, 

анық, логикалық, тақырыпты 

ұстану, сөйлеу сұрақ бойынша; 

логикалық дұрыс жүргізу 

мүмкіндігі ауызша және жазбаша 

сөйлеуге дайын болу 

серіктестермен өзара іс-қимыл 

қарым-қатынас. 

деятельности 

Краткое описание: Данная 

дисциплина предусматривает 

формирование у студентов 

способности иноязычного общения 

в конкретных профессиональных, 

деловых, научных сферах и 

ситуациях с учетом особенностей 

профессионального мышления. 

Результаты обучения: 

академиялық деңгейде ағылшын 

тілін жазу және сөйлеу 

дағдыларының болуы, заң 

терминологиясын білу, сонымен 

қатар заңгерлік және 

дипломатиялық аударма 

техникасын меңгеруге 

Формируемые компетенции: 

Владеть общими навыками 

высказывать свою точку зрения, 

аргументацию при обсуждении 

проблемы на конференции или 

заседании совета; навыками 

правильно, ясно, логично, 

придерживаясь темы, 

высказываться по вопросу; 

способность логически верно вести 

устную и письменную речь быть 

готовым к взаимодействию с 

партнерами делового общения. 

discipline provides for the 

formation of students' ability to 

communicate in a foreign 

language in specific 

professional, business, scientific 

areas and situations, taking into 

account the peculiarities of 

professional thinking. 

Learning outcomes: have the 

skills of writing and speaking 

English at the academic level, 

know the legal terminology, as 

well as master the technique of 

legal and diplomatic translation 

Formed competencies:  

Possess general skills to express 

your point of view, 

argumentation when discussing 

a problem at a conference or 

council meeting; the skills to 

correctly, clearly, logically, 

adhering to the topic, speak out 

on the issue; the ability to 

logically correctly conduct oral 

and written speech to be ready to 

interact with business 

communication partners. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы:  Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу                                                                                             

Пән атауы: Азаматтық құқық 

(ерекше бөлім)                                                                                                              

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (жалпы бөлім)                                                                                      

Постреквизиттер:   Азаматтық іс 

жүргізу құқығы                                                                                                                                    

Мақсаты: Отбасы және 

мұрагерлік институттарындағы 

азаматтық-құқықтық 

қатынастардың табиғаты мен 

мәнін, студенттердің жан-жақты 

терең түсінуіне қол жеткізу, 

жоғары білікті заңгерлердің 

тәжірибелік қызметіне дайындық, 

болашақ азаматтық тұлғалардың 

шығармашылық тұлғасын 

қалыптастыру болып табылады. 

Код модуля: ПРГАУП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Гражданское право (особенная 

часть)                                                                      

Пререквизиты: Гражданское право   

(общая часть)                                                                                       

Постреквизиты:                                                                                                                                                              
Гражданское процессуальное право                                                                                                                                

Цель: Достижение всестороннего 

глубокого понимания студентами 

природы и сущности гражданско-

правовых отношений в институтах 

семьи и наследования, подготовка к 

практической деятельности 

высококвалифицированных 

юристов, формирование творческой 

личности будущих цивилистов. 

Краткое описание: Особенная 

Сode of module: LRCACLR – 

4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations             

Name of discipline: Civil Law 

(special part) 

Prerequisites: Civil Law 

(general part) 

Postrequisites: Civil Procedure 

Law                                                                                                                                

Purpose: Achieving a 

comprehensive deep 

understanding by students of the 

nature and essence of civil law 

relations in the institutions of 

family and inheritance, 

preparation for the practical 

activities of highly qualified 

lawyers, the formation of the 

creative personality of future 



Қысқаша сипаттамасы: 
Азаматтық құқықтың ерекше 

бөлігі міндеттемелердің жекелеген 

түрлерін, шарттан тыс 

міндеттемелерді, интеллектуалдық 

меншік құқығын, мұрагерлік 

құқықты және халықаралық жеке 

құқықты зерттеуді қамтиды. 

Жүйеге келтірудің бұл тәсілі 

азаматтық құқық мәселесінің 

мазмұнын ашуға мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: азаматтық-

құқықтық институттар саласында 

білімі болуы, оларға байланысты 

туындайтын заңды фактілерді 

және азаматтық-құқықтық 

қатынастарды талдай білу, 

нормативтік-құқықтық актілерді 

түсіндіру және қолдану, сондай-ақ 

азаматтық істер бойынша сот 

шешімдерін талдау, білікті заңдық 

қорытындылар мен кеңестер беру; 

сондай-ақ азаматтық құқық 

саласындағы шетелдік элементпен 

күрделенген істерді қарауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Студент Қазақстан Республикасы 

азаматтық құқығының ерекше 

бөлігінің құқықтық аспектілерін 

біледі. Студент құқықтық 

құбылыстардың табиғатын талдай 

алады және осы ғылымның басқа 

ғылымдармен байланысын 

түсінеді, сонымен қатар алған 

білімдерін кәсіби қызмет 

барысында пайдалану туралы 

идеясы бар, келісімшарттар 

саласында азаматтық-құқықтық 

қатынастар туындаған кезде 

жағдайды бағалау дағдыларына 

ие. 

часть гражданского права 

предпологает изучение отдельных 

видов обязательств, внедоговорных 

обязательств, прав 

интеллектуальной собственности, 

наследственное право и 

международное частное право. 

Такой подход в систематизации 

позволяет раскрыть содержание 

гражданско-правовой материи. 

Результаты обучения: обладать 

знаниями в области институтов 

гражданского права, анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними гражданско-

правовые отношения, уметь 

толковать и применять нормативно-

правовые акты, а также 

анализировать судебные решения 

по гражданским делам, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации, а 

также рассматривать дела в области 

гражданского права, осложненные 

иностранным элементом. 

Формируемые компетенции: 

Знает правовые аспекты особенной 

части гражданского права РК. 

Умеет анализировать природу 

юридических явлений и понимает 

связь данной науки с другими 

науками, а так же имеет 

представление о том, как 

использовать полученные знания в 

профессиональной 

деятельности.Владеет навыками 

оценки ситуации при 

возникновении гражданско 

правовых отношений в области 

договоров. 

civilians. 

Brief description: A special 

part of civil law involves the 

study of certain types of 

obligations, non-contractual 

obligations, intellectual property 

rights, inheritance law and 

international private law. This 

approach to systematization 

allows you to reveal the content 

of civil law matter. 

Learning outcomes: have 

knowledge in the field of civil 

law institutions, analyze legal 

facts and civil law relations 

arising in connection with them, 

be able to interpret and apply 

regulatory legal acts, as well as 

analyze court decisions in civil 

cases, give qualified legal 

opinions and advice, as well as 

consider cases in the field of 

civil law, complicated by a 

foreign element. 

Formed competencies:  

He knows the legal aspects of a 

special part of civil law of the 

Republic of Kazakhstan. He is 

able to analyze the nature of 

legal phenomena and 

understands the connection of 

this science with other sciences, 

and also has an idea of how to 

use the knowledge gained in 

professional activities. He has 

the skills to assess the situation 

in the event of civil law relations 

in the field of contracts. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы:  Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу              

Пән атауы: Қылмыстық құқық 

(ерекше бөлім)                                                                                                           

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (жалпы бөлім)                                                                                      

Постреквизиттер: Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы                                                                                                            

Код модуля: ПРГАУП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Уголовное 

право (особенная часть)                                                                                                           

Пререквизиты: Уголовное право 

(общая часть)                                                                         

Постреквизиты: Уголовно - 

процессуальное право                                                                                                

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations             

Name of discipline: Criminal 

Law (special part) 

Prerequisites: Criminal Law 

(general part) 

Postrequisites: Criminal 

Procedure Law                                                                                                                               



Мақсаты: кәсіби қызметте тиімді 

пайдалану, қылмыстық құқықпен 

жұмыс істеу дағдыларын үйрету, 

сондай-ақ ғылыми және 

заңнамалық қызметтегі талдау 

үшін қылмыстық заңнамадағы 

құқықтық білімдер мен 

дағдыларды меңгеру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

демократиялық құқықтық 

мемлекеттің қажеттіліктеріне, 

сондай-ақ қылмыстық құқық пен 

оны қолдану практикасына сәйкес 

дамып келе жатқан арнайы 

бөлімнің қылмыстық құқық 

ғылымының теориялық 

ережелерін зерттеуді қамтиды. 

Сондықтан олардың мазмұны 

толығымен қолданыстағы 

қылмыстық заңнаманың 

тұжырымдамалық мазмұнына 

және тұтастай құқықтық 

саясаттың маңызды элементі 

болып табылатын мемлекет 

тарапынан жүзеге асырылатын 

қылмыстық саясатқа негізделген. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

және әкімшілік заңнаманың 

мазмұнын ашу; құқық 

бұзушылықтар мен қылмыстарды 

санаттарға жіктеу; қылмыстар мен 

құқық бұзушылықтарды 

саралауды, сондай-ақ қылмыстық 

және әкімшілік құқық 

принциптерін зерттеу және 

бағалауды жүргізу; заңнамалық 

және заңға тәуелді құқықтық 

актілерді және сот шешімдерін 

түсіндіру, қылмыстық қудалау 

органдарында және соттарда 

қорғау және айыптау істерін 

жүргізе біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Ерекше бөлімнің қылмыстық 

заңнамасының диспозиялық және 

санкциялық нормаларын біледі; 

Ол қылмыстық статистиканы 

қалай «оқып білу» керектігін және 

тұтастай елде де, нақты аймақта да 

криминологиялық жағдайды 

дұрыс бағалай біледі. Қылмыс пен 

жеке қылмыстық мінез-құлықты 

Цель: заключается в овладении 

правовыми знаниями и умениями 

по уголовному праву для 

эффективного использования в 

профессиональной деятельности, 

привить навыки работы с 

уголовным законодательством, а 

также анализа в научной и 

нормотворческой деятельности.  

Краткое описание: Данная учебная 

дисциплина предполагают изучение 

теоретических положений науки 

уголовного права особенной части, 

эволюционирующего в 

соответствии с потребностями 

демократического правового 

государства, уголовного 

законодательства и практики ее 

применения. Поэтому их 

содержание всецело основано на 

концептуальном содержании 

действующего уголовного 

законодательства. 

Результаты обучения: раскрывать 

содержание уголовного и 

административного 

законодательства, 

классифицировать правонарушения 

и преступления по категориям, 

уметь делать квалификацию 

преступлений и правонарушений, а 

также исследовать и оценивать 

принципы уголовного и 

административного права, уметь 

толковать законодательные и 

подзаконные нормативно-правовые 

акты и судебные решения, вести 

дела по защите и  обвинению в 

органах уголовного преследования 

и судах 

Формируемые компетенции: 

Знает диспозитивные и 

санкционные нормы уголовного 

права особенной части; Умеет 

правильно «читать» уголовную 

статистику и грамотно оценивать 

криминологическую ситуацию как в 

стране в целом, так и в отдельном 

регионе. Владеет навыками 

необходимыми приемами 

прогнозирования преступности и 

индивидуального преступного 

Purpose: is to acquire legal 

knowledge and skills in criminal 

law for effective use in 

professional activities, to 

inculcate skills in working with 

criminal law, as well as analysis 

in scientific and legislative 

activities. 

Brief description: This 

academic discipline involves the 

study of the theoretical 

provisions of the science of 

criminal law of a special part, 

evolving in accordance with the 

needs of a democratic rule of 

law, but also of criminal 

legislation and the practice of its 

application. Therefore, their 

content is entirely based on the 

conceptual content of the current 

criminal legislation. 

Learning outcomes: disclose 

the content of criminal and 

administrative legislation; 

classify offenses and crimes into 

categories; do the qualification 

of crimes and offenses, as well 

as research and evaluate the 

principles of criminal and 

administrative law; interpret 

legislative and subordinate legal 

acts and court decisions, conduct 

defense and prosecution cases in 

criminal prosecution authorities 

and courts. 

Formed competencies:  

Knows the dispositive and 

sanction norms of the criminal 

law of the special part; He 

knows how to “read” criminal 

statistics correctly and correctly 

assess the criminological 

situation both in the country as a 

whole and in a particular region. 

Owns the skills necessary 

techniques for predicting crime 

and individual criminal 

behavior. 



болжаудың қажетті әдістерін 

меңгерген. 

поведения. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы:  Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу  

Пән атауы: Әкімшілік құқық                                                                                                                                          

Пререквизиттер: Мемлекет және 

құқық теориясы; 

Конституциялық құқық    

Постреквизиттер: Әкімшілік 

рәсімдік-процестік құқығы                                                                             

Мақсаты: Әкімшілік құқық 

негіздері, Әкімшілік 

жауапкершілік және әкімшілік 

құқық бұзушылық 

ерекшеліктерімен таныстыру 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

егеменді Қазақстанның жаңа 

міндеттеріне сәйкес әкімшілік 

құқық институттарын қайта 

қарауға мүмкіндік береді. Курс 

әкімшілік заңнаманың негізгі 

принциптері, категориялары мен 

ережелері және оны қолдану 

практикасы туралы білімді 

байытуға бағытталған. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

және әкімшілік заңнаманың 

мазмұнын ашу; құқық 

бұзушылықтар мен қылмыстарды 

санаттарға жіктеу; қылмыстар мен 

құқық бұзушылықтарды 

саралауды, сондай-ақ қылмыстық 

және әкімшілік құқық 

принциптерін зерттеу және 

бағалауды жүргізу; заңнамалық 

және заңға тәуелді құқықтық 

актілерді және сот шешімдерін 

түсіндіру, қылмыстық қудалау 

органдарында және соттарда 

қорғау және айыптау істерін 

жүргізе біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Негізгі әкімшілік-құқықтық 

категорияларды біледі, әкімшілік - 

құқықтық нормаларды дербес 

талдау дағдыларын меңгерген, 

сондай-ақ заң құбылыстарының 

табиғатын талдай алады және осы 

ғылымның басқа ғылымдармен 

Код модуля: ПРГАУП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Административное право                                                                                                                                                     

Пререквизиты: Теория 

государства и права; 

Конституционное право                                                                                                                                  

Постреквизиты:                                                                                                                                                              
Административно процедурно-

процессуальное право  

Цель: Ознакомить с основами 

административного права, 

административной ответственности 

и особенностями 

административных 

правонарушений 

Краткое описание: Данный курс 

позволит пересмотреть институты 

административного права в 

соответствии с новыми задачами 

суверенного Казахстана. Курс 

ориентирован на обогащение 

знаниями об основных принципах, 

категориях и положениях 

административного 

законодательства и практики его 

применения. 

Результаты обучения: раскрывать 

содержание уголовного и 

административного 

законодательства, 

классифицировать правонарушения 

и преступления по категориям, 

уметь делать квалификацию 

преступлений и правонарушений, а 

также исследовать и оценивать 

принципы уголовного и 

административного права, уметь 

толковать законодательные и 

подзаконные нормативно-правовые 

акты и судебные решения, вести 

дела по защите и  обвинению в 

органах уголовного преследования 

и судах 

Формируемые компетенции: 

Знает основные административно-

правовые категории, владеет 

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations  

Name of discipline: 
Administrative law 

Prerequisites: Theory of State 

and Law; Constitutional Law 

Postrequisites: Administrative 

procedure law                                                                                                                                

Purpose: To familiarize with the 

basics of administrative law, 

administrative responsibility and 

features of administrative 

offenses 

Brief description: This course 

will allow you to revise the 

institutions of administrative law 

in accordance with the new tasks 

of sovereign Kazakhstan. The 

course is focused on enriching 

knowledge about the basic 

principles, categories and 

provisions of administrative 

legislation and the practice of its 

application. 

Learning outcomes: disclose 

the content of criminal and 

administrative legislation; 

classify offenses and crimes into 

categories; do the qualification 

of crimes and offenses, as well 

as research and evaluate the 

principles of criminal and 

administrative law; interpret 

legislative and subordinate legal 

acts and court decisions, conduct 

defense and prosecution cases in 

criminal prosecution authorities 

and courts. 

Formed competencies:  

Knows the basic administrative 

and legal categories, has the 

skills of independent analysis of 

administrative and legal norms, 

as well as able to analyze the 

nature of legal phenomena and 

understands the relationship of 

this science with other Sciences. 



байланысын түсінеді. навыками самостоятельного 

анализа административно - 

правовых норм, так же умеет 

анализировать природу 

юридических явлений и понимает 

связь данной науки с другими 

науками. 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы:             
Халықаралық қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                     

Пән атауы: Халықаралық 

шарттардың құқығы                      

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқық                                 

Постреквизиттер:  Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                           

Мақсаты:. Зерттеу түрлеріне 

сәйкес сұрақтар дайындау; кәсіби 

қызметті нормативтік құқықтық 

актілерді қызметті негіздеу және 

шегінде қабылдау құқықтық 

шешімдердің міндеттерін, сондай-

ақ байланысты өзге де іс-әрекеттер 

жасау құқықтық нормаларды іске 

асыру; жобалары бойынша 

қорытындылар жүзеге асыру және 

құқықтық актілерді нормативтік 

құқықтық актілерді сараптау 

сараптамалық -консультациялық 

қызмет. 

Қысқаша сипаттамасы: Курс 

мемлекеттер арасында 

жасалынатын халықаралық 

шарттарды құқықтық реттеудің 

өзекті мәселелеріне арналған. 

Курс халықаралық шарттардың 

кодификациясы мен 

классификацияның ұғымдарын 

ашады. Халықаралық шарт 

міндеттемелерін дайындаудың 

ұйымдастырушылық 

формаларына, халықаралық 

шарттарды жасау мен орындаудың 

ерекшеліктеріне, сақталуына, 

қолданылуына, түсіндірілуіне 

және тоқтатылуына ерекше назар 

аударылады. 

Оқыту нәтижелері: халықаралық 

шарттарды жасасу және 

Код модуля: ПРМО - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений                                      

Название дисциплины: Право 

международных договоров                                         

Пререквизиты: Международное 

публичное право                               

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                          

Цель: изучение вопросы в 

соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

подготовка нормативных правовых 

актов в правотворческой 

деятельности; обоснование и 

принятие в пределах должностных 

обязанностей правовых решений, а 

также совершение иных действий, 

связанных с реализацией правовых 

норм; подготовка заключений по 

проектам нормативных правовых 

актов и осуществление правовой 

экспертизы нормативных правовых 

актов в экспертно-

консультационной деятельности. 

Краткое описание: Курс посвящен 

актуальным проблемам правового 

регулирования международных 

договоров, совершаемых между 

субъектами межуднародного права. 

Так же, раскрываются понятия 

международных договоров, 

кодификации и классификации 

международных договоров. Особое 

внимание уделено 

организационным формам 

подготовки международных 

договорных обязательств, 

особенностям заключения и 

исполнения, соблюдения, 

применения, толкования и 

прекращения международных 

договоров. 

Сode of module: LRIR - 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: Law of 

international treaties 

Prerequisites: International 

public law                                        

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam                                                                                                                               

Purpose: study of issues in 

accordance with the types of 

professional activity; preparation 

of normative legal acts in law-

making activities; justification 

and adoption of legal decisions 

within the scope of official 

duties, as well as the 

commission of other actions 

related to the implementation of 

legal norms; preparation 

conclusions on draft regulatory 

legal acts and the 

implementation of legal 

expertise of regulatory legal acts 

in expert consulting activities.  

Brief description: The course is 

devoted to topical issues of legal 

regulation of international 

treaties concluded between 

subjects of international law. 

Also, the concepts of 

international treaties, 

codification and classification of 

international treaties are 

revealed. Particular attention is 

paid to the organizational forms 

of preparation of international 

treaty obligations, the specifics 

of the conclusion and execution, 

observance, application, 

interpretation and termination of 

international treaties. 

Learning outcomes: apply 



халықаралық ұйымдарды құру 

тәртібі туралы білімді қолдану, 

халықаралық құқық нормаларын 

талдау және түсіндіру; 

халықаралық дауларды құқықтық 

реттеу дағдылары болуы, сондай-

ақ ұлттық заңнаманың 

нормативтік құқықтық актілерінің 

Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық 

шарттарға сәйкестігіне сараптама 

жүргізу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Халықаралық шарттардың 

субъектілерін қатесіз анықтау, 

нормативтік материалмен жұмыс, 

оны 

сауатты қолдану тек ұсынылған 

тапсырмаға ғана емес, сондай ақ 

жұмыс тәжірибесінде пайда 

болатын 

кәсіпорындар, мекемелер, 

ұйымдар, соттарда қолдану; 

әлеуметтік маңызы бар 

мәселелерді және процестерді 

талдау; білікті заң 

қорытындыларын және нақты 

құқықтық қызметтегі 

консультацияларды бере білу. 

Результаты обучения: применять 

знания о порядке заключения 

международных договоров и 

создания международных 

организаций, анализировать и 

толковать нормы международного 

права; обладать навыками 

правового регулирования 

международных споров, а также 

проводить экспертизу нормативно-

правовых актов национального 

законодательства на соответствие 

международным договорам, 

ратифицированным Республикой 

Казахстан. 

Формируемые компетенции: 

для безошибочного определения 

субъектов права международных 

договоров; работы с нормативным 

материалом, его грамотным 

применением не только к решению 

предлагаемых заданий, но и к 

ситуациям, которые возникают в 

практике работы 

предприятий, учреждений, 

организаций, судов; анализ 

социально значимые проблемы и 

процессы; способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

knowledge about the procedure 

for concluding international 

treaties and the creation of 

international organizations, 

analyze and interpret the norms 

of international law; have the 

skills of legal regulation of 

international disputes, as well as 

conduct an examination of 

normative legal acts of national 

legislation for compliance with 

international treaties ratified by 

the Republic of Kazakhstan. 

Formed competencies:  

to accurately determine the 

subjects of the law of 

international treaties; work with 

normative material, its 

competent application not only 

to the solution of the proposed 

tasks, but also to situations 

that arise in the practice of 

enterprises, institutions, 

organizations, courts; analysis of 

socially significant problems and 

processes; ability to give 

qualified legal opinions and 

consultations in specific types of 

legal activity 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы:             
Халықаралық қатынастарды 

құқықтық реттеу                                                     

Пән атауы: Халықаралық 

ұйымдар құқығы                                                        

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқық              

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                           

Мақсаты: Студенттерде 

халықаралық ұйымдар  құқығын 

ерекше құқық жүйесі ретінде  жан-

жақты түсінік қалыптастыру, атап 

айтқанда халықаралық 

ұйымдардың құқықтық мәртебесі 

және олардың халықаралық 

қатынастарды реттеудегі рөлі,  

Код модуля: ПРМО – 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений   

Название дисциплины: Право 

международных организаций                                              

Пререквизиты: Международное 

публичное право                               

Постреквизиты:  Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                          

Цель: Формирование у студентов 

всестороннего понимания права 

международных организаций как 

особой правовой системы, в 

частности правового статуса 

международных организаций и их 

роли в регулировании 

международных отношений, 

выявление основных 

Сode of module: LRIR – 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: Law of 

international organizations   

Prerequisites: International 

public law                                        

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam                                                                                                                      

Purpose: Formation of students' 

comprehensive understanding of 

the law of international 

organizations as a special legal 

system, in particular the legal 

status of international 

organizations and their role in 

regulating international 

relations, identification of the 



қазіргі жағдайда халықаралық 

ұйымдар құқығының пайда болуы, 

дамуы мен эволюциясының негізгі 

заңдылықтарын анықтау 

Қысқаша сипаттамасы: 
Халықаралық ұйымдар құқығы - 

халықаралық ұйымдардың 

мәртебесін анықтайтын, олардың 

құрылуы мен қызметінің 

мәселелерін реттейтін нормаларды 

зерттеуді болжайтын арнайы пән. 

Сондай-ақ бұл пәнде беделді 

халықаралық ұйымдардың пайда 

болуы мен қалыптасуының тарихи 

аспектілері мен олардың қазіргі 

әлемге ықпалы зерттелінеді. 

Оқыту нәтижелері: халықаралық 

шарттарды жасасу және 

халықаралық ұйымдарды құру 

тәртібі туралы білімді қолдану, 

халықаралық құқық нормаларын 

талдау және түсіндіру; 

халықаралық дауларды құқықтық 

реттеу дағдылары болуы, сондай-

ақ ұлттық заңнаманың 

нормативтік құқықтық актілерінің 

Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық 

шарттарға сәйкестігіне сараптама 

жүргізу. 

Қалыптасатын құзыреттер:  

халықаралық ұйымдардың 

құқықтық табиғатын дұрыс 

сипаттай алу; қазіргі заманғы 

халықаралық ұйымдарды дұрыс 

жіктеу; халықаралық ұйымдардың 

құқық субъектілігіне қатысты 

сұрақтарды теориялық 

материалдарды сенімді түрде 

баяндау; халықаралық 

ұйымдардың құқықтық мәртебесін 

анықтайтын халықаралық 

нормативтік -құқықтық актілерді 

қолдану  

 

закономерностей возникновения, 

развития и эволюции права 

международных организаций в 

современных условиях. 

Краткое описание: Дисциплина 

право международных организаций 

подразумевает изучение норм 

которые определяют статус 

международных организаций, 

регулируют вопросы их создания и 

деятельности. Изучается 

исторические аспекты 

происхождения и становления 

авторитетных международных 

организаций и их влияние на 

современный мир.  

Результаты обучения: применять 

знания о порядке заключения 

международных договоров и 

создания международных 

организаций, анализировать и 

толковать нормы международного 

права; обладать навыками 

правового регулирования 

международных споров, а также 

проводить экспертизу нормативно-

правовых актов национального 

законодательства на соответствие 

международным договорам, 

ратифицированным Республикой 

Казахстан. 

Формируемые компетенции: 

правильно охарактеризовать 

правовую природу международных 

организаций; правильно 

классифицировать современные 

международные организации; 

уверенно излагать 

теоретический материал по вопросу 

правосубъектности международных 

организаций; использовать 

международные 

нормативно-правовые акты 

определяющих правовой статус 

международных организаций. 

main patterns of the emergence, 

development and evolution of 

the law of international 

organizations in modern 

conditions. 

Brief description: The 

discipline of the law of 

international organizations 

implies the study of the norms 

that determine the status of 

international organizations, 

regulate the issues of their 

creation and activity. The are 

studied historical aspects of the 

origin and formation of 

authoritative international 

organizations and their influence 

on the modern world. 

Learning outcomes: apply 

knowledge about the procedure 

for concluding international 

treaties and the creation of 

international organizations, 

analyze and interpret the norms 

of international law; have the 

skills of legal regulation of 

international disputes, as well as 

conduct an examination of 

normative legal acts of national 

legislation for compliance with 

international treaties ratified by 

the Republic of Kazakhstan. 

Formed competencies:  

correctly characterize the legal 

nature of international 

organizations; correctly classify 

modern international 

organizations; confidently 

present 

theoretical material on the legal 

personality of international 

organizations; use international 

normative legal acts defining 

the legal status of international 

organizations. 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                     

Пән атауы: Халықаралық-

құқықтық жауапкершілік            

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқық              

Код модуля: ПРМО - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений   

Название дисциплины: 

Международно-правовая 

ответственность                                                 

Сode of module: LRIR - 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International legal responsibility                                           

Prerequisites: International 



Постреквизиттер:  Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                          

Мақсаты: адам құқықтары 

саласында міндеттемелік 

құқықтарын бұзғаны үшін 

мемлекеттердің халықаралық 

жауапкершілігін кешенді зерттеу 

құқық қорғау тәжірибесін жүзеге 

асыруда қажетті құрамдас бөлігі 

болып табылады жүзеге асыру 

үшін құқық қорғау тәжірибе.  

Қысқаша сипаттамасы: 
«Халықаралық құқықтық 

жауапкершілік» курсы 

халықаралық құқық 

субъектілерінің әрекеттер 

нәтижесінде туындайтың 

халықаралық құқықтық 

міндеттемені бұзу нәтижесінде 

басқа халықаралық құқық 

субъектілеріне келтірген зиянды 

жою жөніндегі міндеттемелерін 

немесе материалдық залалды өтеу 

міндеттемелерін зерттеуді сондай -

ақ халықаралық міндеттемелерді 

бұзғаны үшін жауапкершіліктің 

басқа түрлерін қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: халықаралық 

шарттарды жасасу және 

халықаралық ұйымдарды құру 

тәртібі туралы білімді қолдану, 

халықаралық құқық нормаларын 

талдау және түсіндіру; 

халықаралық дауларды құқықтық 

реттеу дағдылары болуы, сондай-

ақ ұлттық заңнаманың 

нормативтік құқықтық актілерінің 

Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық 

шарттарға сәйкестігіне сараптама 

жүргізу.  

Қалыптасатын құзыреттер:  

халықаралық актілерде көзделген 

халықаралық - құқықтық 

міндеттемелердің бұзылуын;  

мемлекеттердің халықаралық 

жауапкершілігінің туындау 

негіздерін; 

халықаралық міндеттемелерді 

бұзу салдарынан мемлекеттердің 

Пререквизиты: Международное 

публичное право                               

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                          

Цель: комплексное изучение 

вопросов международной 

ответственности государств за 

нарушения обязательств в области 

прав человека является 

необходимым компонентом для 

осуществления правозащитной 

практики.  

Краткое описание: Курс 

"Международно-правовая 

ответственность" предусматривает 

изучение обязанностей субъектов 

международного права 

ликвидировать вред, причинённый 

ими другим субъектам 

международного права в результате 

нарушения международно-

правового обязательства, или 

обязанностей возместить 

материальный ущерб, причиненный 

в результате действий, а также 

другие виды ответветственности 

при нарушении международных 

обязательств. 

Результаты обучения: применять 

знания о порядке заключения 

международных договоров и 

создания международных 

организаций, анализировать и 

толковать нормы международного 

права; обладать навыками 

правового регулирования 

международных споров, а также 

проводить экспертизу нормативно-

правовых актов национального 

законодательства на соответствие 

международным договорам, 

ратифицированным Республикой 

Казахстан. 

Формируемые компетенции: 

анализа нарушений международно - 

правовых обязательств, 

предусмотренных международными 

актами, как 

оснований возникновения 

международной ответственности 

государств; квалификации 

public law  

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam                                                                                                                    

Purpose: a comprehensive study 

of the issues of international 

responsibility of States for 

violations of human rights 

obligations is a necessary 

component for the 

implementation of human rights 

practice.  

Brief description: The course 

"International Legal 

Responsibility" provides for the 

study of the obligations of 

subjects of international law to 

eliminate harm caused by them 

to other subjects of international 

law as a result of a violation of 

an international legal obligation, 

or obligations to compensate for 

material damage caused as a 

result of actions, as well as other 

types of liability in violation of 

international obligations. 

Learning outcomes: apply 

knowledge about the procedure 

for concluding international 

treaties and the creation of 

international organizations, 

analyze and interpret the norms 

of international law; have the 

skills of legal regulation of 

international disputes, as well as 

conduct an examination of 

normative legal acts of national 

legislation for compliance with 

international treaties ratified by 

the Republic of Kazakhstan. 

Formed competencies:  

analysis of violations of 

international legal obligations 

stipulated by international acts 

as 

grounds for the emergence of 

international responsibility of 

States; qualification 

of the behavior of States as a 

result of their violation of 

international obligations 



мінез-құлқын талдау поведения государств вследствие 

нарушения ими международных 

обязательств 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы:  Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу  

Пән атауы: Интерпол                                                                                                                                                                                                               

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (жалпы бөлім);                                    

Конституциялы құқық                                  

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                           

Мақсаты: Интерполдың 

құқықтық жағдайын, оның 

практикалық мәнін, оның 

қызметінің ұйымдастырылуы мен 

бағыттарын зерделеу, сондай-ақ 

басқа да ақпарат көздерін 

зерделеу, жоғарыда аталған 

мәселелерді регламенттейтін 

нормативтік-құқықтық актілерді 

зерттеу және талдау болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

Халықаралық полиция органдары 

қызметінің теориялық аспектілерін 

сипаттайды, студенттерді 

Интерпол қызметін ұйымдастыру 

саласындағы жарғымен 

таныстырады. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

және әкімшілік заңнаманың 

мазмұнын ашу; құқық 

бұзушылықтар мен қылмыстарды 

санаттарға жіктеу; қылмыстар мен 

құқық бұзушылықтарды 

саралауды, сондай-ақ қылмыстық 

және әкімшілік құқық 

принциптерін зерттеу және 

бағалауды жүргізу; заңнамалық 

және заңға тәуелді құқықтық 

актілерді және сот шешімдерін 

түсіндіру, қылмыстық қудалау 

органдарында және соттарда 

қорғау және айыптау істерін 

жүргізе біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

қылмысқа қарсы күрес 

Код модуля: ПРГАУП – 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: Интерпол   

Пререквизиты: Уголовное право 

(общая часть); Конституционное 

право                                                                                                          

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                          

Цель: изучение правового 

положения Интерпола, его 

практического значения, 

организации и направлений его 

деятельности путём исследования и 

анализа нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

вышеуказанные вопросы, а также 

изучение других источников 

информации. 

Краткое описание: Данный курс 

описывает теоретические аспекты 

деятельности органов 

Международной полиции, 

ознокамливает студентов с 

законодательством в области 

организации деятельности 

Интерпола. 

Результаты обучения: раскрывать 

содержание уголовного и 

административного 

законодательства, 

классифицировать правонарушения 

и преступления по категориям, 

уметь делать квалификацию 

преступлений и правонарушений, а 

также исследовать и оценивать 

принципы уголовного и 

административного права, уметь 

толковать законодательные и 

подзаконные нормативно-правовые 

акты и судебные решения, вести 

дела по защите и  обвинению в 

органах уголовного преследования 

и судах. 

Формируемые компетенции: 

Знает основные источники 

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations  

Name of discipline: Interpol    

Prerequisites: Criminal Law 

(general part); Constitutional 

law                                                                                                                     

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam                                                                                                                                 

Purpose: study the legal status 

of Interpol, its practical 

significance, organization and 

directions of its activities 

through research and analysis of 

normative legal acts regulating 

the above issues, as well as the 

study of other sources of 

information. 

Brief description: This course 

describes the theoretical aspects 

of the activities of the bodies of 

the International Police, 

acquaints students with the 

legislation in the field of 

organizing the activities of 

Interpol. 

Learning outcomes: disclose 

the content of criminal and 

administrative legislation; 

classify offenses and crimes into 

categories; do the qualification 

of crimes and offenses, as well 

as research and evaluate the 

principles of criminal and 

administrative law; interpret 

legislative and subordinate legal 

acts and court decisions, conduct 

defense and prosecution cases in 

criminal prosecution authorities 

and courts. 

Formed competencies:  

the main sources of international 

law in the field of combating 

crime, the factors of their 

formation; development trends 

and problems of implementation 



саласындағы халықаралық 

құқықтың негізгі қайнар көздері, 

оларды қалыптастыру 

факторларын біледі; даму 

үрдістері және отандық заңнама 

мен құқық қолдану практикасына 

имплементация проблемаларын 

зерттейді 

международного права в сфере 

борьбы с преступностью, факторы 

их формирования; тенденции 

развития и проблемы 

имплементации в отечественное 

законодательство и 

правоприменительную практику 

in domestic legislation and law 

enforcement practice 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы:  Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу  

Пән атауы: Сот және құқық 

қорғау органдары                                                                                       

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (жалпы бөлім);                                    

Конституциялы құқық        

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Студенттерді құқық 

қорғау органдары жұмысымен 

терең таныстыру және болашақта 

осы органдарда жұмыс істегуе 

ниет білдірудің негізін қалау. 

Қысқаша сипаттамасы: «Құқық 

қорғау органдары мен сот» оқу 

пәні - маңызды құқық пәндерінің 

бірі болып саналады. Бұл курс 

Қазақстан Республикасы мен 

шетелдердің құқық қорғау 

органдары мен соттардың 

ұйымдастырылуын, қызметі мен 

өкілеттіктерін қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

және әкімшілік заңнаманың 

мазмұнын ашу; құқық 

бұзушылықтар мен қылмыстарды 

санаттарға жіктеу; қылмыстар мен 

құқық бұзушылықтарды 

саралауды, сондай-ақ қылмыстық 

және әкімшілік құқық 

принциптерін зерттеу және 

бағалауды жүргізу; заңнамалық 

және заңға тәуелді құқықтық 

актілерді және сот шешімдерін 

түсіндіру, қылмыстық қудалау 

органдарында және соттарда 

қорғау және айыптау істерін 

жүргізе біледі 

Код модуля: ПРГАУП – 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Правоохранительные органы и суды                                                                                         

Пререквизиты: Уголовное право 

(общая часть); Конституционное 

право                                                                                                         

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: формирование у студентов 

целостного представления о 

системе правоохранительных 

органов Казахстана и их 

назначении. 

Краткое описание: Учебная 

дисциплина «Правоохранительные 

органы и суды» одна из важнейших 

изучаемых правовых дисциплин. В 

рамках этого курса 

рассматриваются вопросы 

организации, деятельности и 

полномочий правоохранительных 

органов и судов в Республике 

Казахстан и зарубежных странах. 

Результаты обучения: раскрывать 

содержание уголовного и 

административного 

законодательства, 

классифицировать правонарушения 

и преступления по категориям, 

уметь делать квалификацию 

преступлений и правонарушений, а 

также исследовать и оценивать 

принципы уголовного и 

административного права, уметь 

толковать законодательные и 

подзаконные нормативно-правовые 

акты и судебные решения, вести 

дела по защите и  обвинению в 

органах уголовного преследования 

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations  

Name of discipline: Law 

enforcement agencies and courts                                                                                                                                                                                                               

Prerequisites: Criminal Law 

(general part); Constitutional 

law 

Postrequisites:  
Purpose: the formation of 

students' holistic view of the 

system of law enforcement 

agencies of Kazakhstan and their 

purpose. 

Brief description: The 

academic discipline "Law 

enforcement agencies and 

courts" is one of the most 

important studied legal 

disciplines. Within the 

framework of this course, issues 

of organization, activities and 

powers of law enforcement 

agencies and courts in the 

Republic of Kazakhstan and 

foreign countries are considered. 

Learning outcomes: disclose 

the content of criminal and 

administrative legislation; 

classify offenses and crimes into 

categories; do the qualification 

of crimes and offenses, as well 

as research and evaluate the 

principles of criminal and 

administrative law; interpret 

legislative and subordinate legal 

acts and court decisions, conduct 

defense and prosecution cases in 

criminal prosecution authorities 

and courts. 

Formed competencies:  

Knows organization, activities 



Қалыптасатын құзыреттер:  

Қазақстан Республикасы мен 

шетелдердің құқық қорғау 

органдары мен соттардың 

ұйымдастырылуын, қызметі мен 

өкілеттіктерін біледі. 

и судах. 

Формируемые компетенции: 

Знает организацию, деятельность и 

полномочий правоохранительных 

органов и судов в Республике 

Казахстан и зарубежных странах. 

and powers of law enforcement 

agencies and courts in the 

Republic of Kazakhstan and 

foreign countries are considered. 

 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы:  Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу  

Пән атауы: Прокурорлық 

қадағалау                                                                               

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (жалпы бөлім);                                    

Конституциялы құқық        

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Студенттерді құқық 

қорғау органдары жұмысымен 

терең таныстыру және болашақта 

осы органдарда жұмыс істегуе 

ниет білдірудің негізін қалау. 

Қысқаша сипаттамасы: 

«Прокурорлық қадағалау» пәнін 

оқу теориялық сипатта және 

студенттерді прокурорлар 

қызметінің негіздерімен 

таныстыруды көздейді. 

Оқыту нәтижелері: тұлғаларға 

өкілдік ету және қорғауды іске 

асыру, келісімге келу және 

дауларды медиация тәртібімен 

шешу, дәлелдемелерді біріктіру 

және бағалау, істерді қабылдау 

және соттарда мемлекет атынан 

өкіл, қорғаушы немесе прокурор 

ретінде әрекет ету, құқықтық 

құжаттарды ресімдеу және 

халықаралық істерді шешу 

дағдыларын меңгеру халықаралық 

арбитраж, азаматтық іс жүргізу 

және нотариаттық қызмет туралы 

заңды қолдануға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Ол осы саладағы қызметті 

жүргізудің ерекшеліктерін біледі. 

Прокуратура органдарының 

қадағалау жүйесін, принциптері 

мен қызметтерін жүзеге асыруға 

Код модуля: ПРГАУП – 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений 

Название дисциплины: 

Прокурорский надзор                                                             

Пререквизиты: Уголовное право 

(общая часть); Конституционное 

право                   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Является вооружение 

студентов знаниями основ научного 

творчества и формирования умений 

самостоятельного и грамотного 

ведения процессуальных действий в 

органах прокуратуры. 

Краткое описание: Изучение 

дисциплины «Прокурорский 

надзор» носит теоретический 

характер и предполагает 

ознакомление студентов с основами 

деятельности органов прокураторы. 

Результаты обучения: 

осуществлять представительство и 

защиту лиц, вести переговоры о 

достижении соглашения и решать 

правовые споры путем медиации, 

соединять и оценивать 

доказательства, принимать дела и 

выступать в судах в качестве 

представителя, защитника или 

обвинителя от имени государства, 

составлять юридические документы 

и обладать навыками ведения дел в 

сфере международного арбитража и 

международного гражданского 

процесса, применять нормы права 

по вопросам нотариальной 

деятельности. 

Формируемые компетенции: 

Знает особенности ведения 

деятельности в органах данного 

аспекта. Умеет реализовать систему 

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations  

Name of discipline: 
Prosecutor's supervision          

Prerequisites: Criminal Law 

(general part); Constitutional 

law 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: Arming students with 

the knowledge of the basics of 

scientific creativity and the 

formation of skills of 

independent and competent 

conduct of proceedings in the 

prosecution authorities. 

Brief description: The study of 

the discipline "Prosecutor's 

supervision" is theoretical in 

nature and involves acquainting 

students with the basics of the 

activities of prosecutors. 

Learning outcomes: represent 

and defend individuals, negotiate 

an agreement and resolve legal 

disputes through mediation, 

combine and evaluate evidence, 

accept cases and act in courts as 

a representative, defender or 

prosecutor on behalf of the state, 

draw up legal documents and 

have skills in dealing with 

international arbitration and 

international civil procedure, 

apply the law on notarial 

activities. 

Formed competencies:  

He knows the specifics of doing 

business in the bodies of this 

aspect. Able to implement the 

system of supervision, principles 

and services in the prosecution 



қабілетті. Прокуратурада 

қадағалауды, қағидаларды және 

қызметті жүзеге асыру 

дағдыларын иеленеді. 

надзора, принципы и службы в 

органах прокуратуры. Владеет 

навыками по реализации надзора, 

принципов и службы в прокуратуре. 

authorities. Owns the skills to 

implement supervision, 

principles and service in the 

prosecutor's office. 

Модуль коды: ҒЗНӘ -2                      

Модуль атауы:  Ғылыми 

зерттеулердің нысандары мен 

әдістері                                                 

Пән атауы: Академиялық хат                                                   

Пререквизиттер: Шетел тілі                                                                                                              

Постреквизиттер:  Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Мақсаты: Прагматикалық ойлау 

дағдыларын орыс және 

оқытылатын тіл материалдары, 

таңдау бірліктерін талдау 

дағдыларын қалыптастыру 

Мақсаттар мен шарттарға 

байланысты тіл және дұрыс 

таңдауды сауатты жүзеге асыру. 

Әр түрлі тілдің нысандары мен 

функционалдық стильдері, сондай-

ақ қарапайым дағдылар 

редакциялау және құру мәтіндерді 

меңгеру. 

Қысқаша сипаттамасы: Курсты 

оқу студенттерге ғылыми 

мәліметтер қорынан ақпарат 

іздеуге, мәтіндерді талдауға және 

абстракциялауға, академиялық 

жазудың әр түрлі жанрларымен 

жұмыс жасауға байланысты кәсіби 

әрекеттерді жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: құқық 

саласында ғылыми зерттеулер 

жүргізу, алынған нәтижелерді 

бағалау, ғылыми мақалаларды 

жариялау арқылы алынған 

нәтижелерді ұсыну, ғылыми-

зерттеу жобаларға қатыса алады; 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Прагматикалық ойлау дағдыларын 

орыс және оқытылатын тіл 

материалдары, таңдау бірліктерін 

талдау дағдыларын қалыптастыру 

Мақсаттар мен шарттарға 

байланысты тіл және дұрыс 

таңдауды сауатты жүзеге асыру. 

Әр түрлі тілдің нысандары мен 

Код модуля: ФМНИ - 2              

Название модуля: Формы и 

методы научных исследований              

Название дисциплины: 

Академическое письмо                                                         

Пререквизиты: Иностранный язык                                                                                                             

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                                                                                     

Цель: Формирование навыков 

прагматического мышления на 

материале русского и изучаемого 

языка, умений анализировать 

вариантные единицы языка и 

грамотно осуществлять выбор 

нужной единицы в зависимости от 

целей и условий коммуникации. 

Овладение различными формами и 

функциональными стилями языка, а 

также элементарными умениями 

редактирования и создания 

профессиональных текстов 

Краткое описание: Изучение курса 

позволит студентам осуществлять 

профессиональную деятельность, 

связанную с поиском информации в 

научных базах данных, анализом и 

реферированием текстов, работой с 

различными жанрами 

академического письма. 

Результаты обучения: проводить 

научные исследования в области 

права, оценивать полученные 

результаты, представлять 

полученные результаты 

посредством издания научных 

статей, принимать участие в 

научно-исследовательских 

проектах. 

Формируемые компетенции: 

Формирование навыков 

прагматического мышления на 

материале русского и изучаемого 

языка, умений анализировать 

вариантные единицы языка и 

грамотно осуществлять выбор 

нужной единицы в зависимости от 

целей и условий коммуникации. 

Сode of module: FMSR – 2 

Name of module: Forms and 

methods of scientific research             

Name of discipline: Academic 

writting 

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: Formation of 

pragmatic thinking skills based 

on the material of Russian and 

the studied language, the ability 

to analyze variant units language 

and competently choose the right 

unit, depending on the goals and 

conditions of communication. 

Mastering various forms and 

functional styles of the language, 

as well as elementary skills of 

editing and creating professional 

texts 

Brief description: The study of 

the course will allow students to 

carry out professional activities 

related to the search for 

information in scientific 

databases, analysis and 

abstracting of texts, work with 

various genres of academic 

writing. 

Learning outcomes: conduct 

scientific research in the field of 

law, evaluate the results 

obtained, present the results 

obtained through the publication 

of scientific articles, be able to 

take part in scientific-research 

projects. 

Formed competencies:  

Formation of pragmatic thinking 

skills based on the material of 

Russian and the studied 

language, 

the ability to analyze variant 

units 

language and competently 

choose the right unit, depending 



функционалдық стильдері, сондай-

ақ қарапайым дағдылар 

редакциялау және құру мәтіндерді 

меңгеру. 

 

Овладение различными формами и 

функциональными стилями языка, а 

также элементарными умениями 

редактирования и создания 

профессиональных текстов 

on the goals and conditions of 

communication. Mastering 

various forms and functional 

styles of the language, as well as 

elementary skills of editing and 

creating professional texts 

Модуль коды: ҒЗНӘ -2                      

Модуль атауы:  Ғылыми 

зерттеулердің нысандары мен 

әдістері       

Пән атауы: Ғылыми-зерттеу 

жұмысын ұйымдастыру  

Пререквизиттер: Шетел тілі                                                                                                            

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Таңдалған тақырып 

бойынша білімгерге өздігінен 

материал жинап, оны талдауға, 

қорытынды жасауға және өз 

ұстанымын қалыптастыруға 

үйрету 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

студенттерге зерттеу жұмыстарын 

жүргізуге қажетті негізгі 

ұйымдастырушылық дағдыларды 

меңгеруге мүмкіндік береді. 

Сондай -ақ, студенттер зерттеу 

пәніне неғұрлым сәйкес келетін 

зерттеу әдістерін меңгереді және 

өз бетінше зерттеу қызметінің 

біліктері мен дағдыларына ие 

болады. 

Оқыту нәтижелері: құқық 

саласында ғылыми зерттеулер 

жүргізу, алынған нәтижелерді 

бағалау, ғылыми мақалаларды 

жариялау арқылы алынған 

нәтижелерді ұсыну, ғылыми-

зерттеу жобаларға қатыса алады; 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Студенттер зерттеу пәніне 

неғұрлым сәйкес келетін зерттеу 

әдістерін меңгереді және өз 

бетінше зерттеу қызметінің 

біліктері мен дағдыларына ие 

болады. 

Код модуля: ФМНИ - 2              

Название модуля: Формы и 

методы научных исследований              

Название дисциплины: 

Организация  научно-

исследовательской работы 

Пререквизиты: Иностранный язык                                                                                                             

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                                                                                     

Цель: Научить студента 

самостоятельно собирать материал 

по избранной теме, анализировать 

его, делать выводы и 

формулировать собственную 

позицию 

Краткое описание: Данный курс 

позволит студентам овладеть 

основными организационными 

навыками необходимыми для 

проведения исследовательской 

работы. Так же студенты овладеют 

методами исследования, в 

наибольшей степени 

соответствующим предмету 

исследований и приобретут умения 

и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Результаты обучения: : проводить 

научные исследования в области 

права, оценивать полученные 

результаты, представлять 

полученные результаты 

посредством издания научных 

статей, принимать участие в 

научно-исследовательских 

проектах. 

Формируемые компетенции: 

студенты овладеют методами 

исследования, в наибольшей 

степени соответствующим 

предмету исследований и 

приобретут умения и навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Сode of module: FMSR – 2 

Name of module: Forms and 

methods of scientific research             

Name of discipline: 
Organization of scientific-

research work        

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: To teach a student to 

independently collect material 

on a chosen topic, analyze it, 

draw conclusions and formulate 

their own position 

Brief description: This course 

will allow students to master the 

basic organizational skills 

necessary for conducting 

research work. Also, students 

will master research methods 

that are most relevant to the 

subject of research and acquire 

the skills and abilities of 

independent research activities. 

Learning outcomes: conduct 

scientific research in the field of 

law, evaluate the results 

obtained, present the results 

obtained through the publication 

of scientific articles, be able to 

take part in scientific-research 

projects. 

Formed competencies:  

students will master research 

methods that are most relevant 

to the subject of research and 

acquire the skills and abilities of 

independent research activities. 



Модуль коды: ҒЗНӘ -2                      

Модуль атауы:  Ғылыми 

зерттеулердің нысандары мен 

әдістері                  

Пән атауы: Ғылыми жұмысты 

ұйымдастыру                                

Пререквизиттер: Шетел тілі                                                                                                            

Постреквизиттер:   Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Мақсаты: Таңдалған тақырып 

бойынша білімгерге өздігінен 

материал жинап, оны талдауға, 

қорытынды жасауға және өз 

ұстанымын қалыптастыруға 

үйрету 

Қысқаша сипаттамасы: Ғылыми 

жұмысты ұйымдастыру - бұл 

мамандардың дамуына қажетті 

мәселелерге, аспектілерге, 

заңдылықтарға, принциптерге, 

үрдістерге, әдістерге ерекше назар 

аударылатын білім беру 

бағдарламасының оқу 

бағдарламасының құрамдас бөлігі 

болып табылатын жеке оқу және 

ғылыми пән. халықаралық құқық 

саласындағы ғылыми жобалар мен 

әзірлемелерді тиімді ұйымдастыру 

және жүргізу мақсатында. 

Оқыту нәтижелері: құқық 

саласында ғылыми зерттеулер 

жүргізу, алынған нәтижелерді 

бағалау, ғылыми мақалаларды 

жариялау арқылы алынған 

нәтижелерді ұсыну, ғылыми-

зерттеу жобаларға қатыса алады; 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Студенттер зерттеу пәніне 

неғұрлым сәйкес келетін зерттеу 

әдістерін меңгереді және өз 

бетінше зерттеу қызметінің 

біліктері мен дағдыларына ие 

болады. 

Код модуля: ФМНИ - 2              

Название модуля: Формы и 

методы научных исследований              

Название дисциплины: 

Организация научной работы                                     

Пререквизиты: Иностранный язык                       

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                                                                                     

Цель: Научить студента 

самостоятельно собирать материал 

по избранной теме, анализировать 

его, делать выводы и 

формулировать собственную 

позицию 

Краткое описание: Организация 

научной работы – это отдельная 

учебная и научная дисциплина, 

являющаяся неотъемлемой, 

составной частью учебного плана 

образовательной программы, в 

которой специально уделено 

повышенное внимание проблемам, 

аспектам, законам, принципам, 

тенденциям, методам, необходимым 

для освоения специалистами с 

целью эффективной организации и 

проведений научных проектов и 

разработок в сфере международного 

права.  

Результаты обучения: : проводить 

научные исследования в области 

права, оценивать полученные 

результаты, представлять 

полученные результаты 

посредством издания научных 

статей, принимать участие в 

научно-исследовательских 

проектах. 

Формируемые компетенции: 

студенты овладеют методами 

исследования, в наибольшей 

степени соответствующим 

предмету исследований и 

приобретут умения и навыки 

самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Сode of module: FMSR – 2 

Name of module: Forms and 

methods of scientific research            

Name of discipline: 
Organization of scientific work 

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: To teach a student to 

independently collect material 

on a chosen topic, analyze it, 

draw conclusions and formulate 

their own position 

Brief description: The 

organization of scientific work is 

a separate educational and 

scientific discipline, which is an 

integral part of the curriculum of 

the educational program, in 

which special attention is paid to 

problems, aspects, laws, 

principles, trends, methods 

necessary for the development of 

specialists in order to effectively 

organize and conduct scientific 

projects and developments in the 

field of international law. 

Learning outcomes: conduct 

scientific research in the field of 

law, evaluate the results 

obtained, present the results 

obtained through the publication 

of scientific articles, be able to 

take part in scientific-research 

projects. 

Formed competencies:  

students will master research 

methods that are most relevant 

to the subject of research and 

acquire the skills and abilities of 

independent research activities. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 6  

Модуль атауы:  Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану  

Пән атауы: Азаматтық іс жүргізу 

Код модуля: ПГАУПЗ -6 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства                                     

Сode of module: ACCAPL – 6 

Name of module: Application 

of civil, criminal and 

administrative procedural law 

Name of discipline: Civil 



құқығы                                                                                                                                    

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім)                                                                                

Постреквизиттер:   Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мақсаты: студенттердің 

азаматтық іс жүргізу құқығы 

туралы білімдерін қалыптастыру, 

осы курсты оқудың тиімділігін 

арттыру. 

Қысқаша сипаттамасы: 
«Азаматтық іс жүргізу құқығы» 

курсы азаматтық істер бойынша 

сот төрелігін жүзеге асыру 

барысында, сондай-ақ сот 

шешімдерін орындау барысында 

сот пен сот өндірісінің басқа 

қатысушылары арасында 

туындайтын қоғамдық 

қатынастарды реттейтін нормалар 

мен процестерді зерттеуді 

қарастырады. 

Оқыту нәтижелері: тұлғаларға 

өкілдік ету және қорғауды іске 

асыру, келісімге келу және 

дауларды медиация тәртібімен 

шешу, дәлелдемелерді біріктіру 

және бағалау, істерді қабылдау 

және соттарда мемлекет атынан 

өкіл, қорғаушы немесе прокурор 

ретінде әрекет ету, құқықтық 

құжаттарды ресімдеу және 

халықаралық істерді шешу 

дағдыларын меңгеру халықаралық 

арбитраж, азаматтық іс жүргізу 

және нотариаттық қызмет туралы 

заңды қолдануға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Азаматтық сот ісін жүргізу 

жүйесін біледі. Азаматтық 

процестің нормаларын бағдарлай 

білу. Азаматтық іс жүргізу 

құқығының нормаларын талдай 

біледі 

Название дисциплины: 

Гражданское процессуальное право                                                                                                                                 

Пререквизиты: Гражданское право 

(особенная часть)                                                               

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                                                                                     

Цель: формирование у студентов 

знаний по гражданскому 

процессуальному праву, повышение 

эффективности изучения данного 

курса. 

Краткое описание: Курс 

"Гражданское процессуальное 

право" предусматривает изучение 

норм и процессов регулирующих 

общественные отношения, 

возникающие между судом и 

иными участниками судебного 

производства в ходе осуществления 

правосудия по гражданским делам, 

а также исполнения судебных 

постановлений. 

Результаты обучения: 

осуществлять представительство и 

защиту лиц, вести переговоры о 

достижении соглашения и решать 

правовые споры путем медиации, 

соединять и оценивать 

доказательства, принимать дела и 

выступать в судах в качестве 

представителя, защитника или 

обвинителя от имени государства, 

составлять юридические документы 

и обладать навыками ведения дел в 

сфере международного арбитража и 

международного гражданского 

процесса, применять нормы права 

по вопросам нотариальной 

Формируемые компетенции: 

Знает систему ведения 

гражданского судопроизводства. 

Умеет ориентироваться в нормах 

гражданского процесса. Владеет 

навыками анализа правовых норм 

гражданского процесса 

Procedure Law    

Prerequisites: Civil Law 

(special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: the formation of 

students' knowledge of civil 

procedural law, improving the 

effectiveness of studying this 

course. 

Brief description: The course 

"Civil Procedural Law" provides 

for the study of the norms and 

processes governing public 

relations arising between the 

court and other participants in 

judicial proceedings in the 

course of administering justice 

in civil cases, as well as the 

execution of court decisions. 

Learning outcomes: represent 

and defend individuals, negotiate 

an agreement and resolve legal 

disputes through mediation, 

combine and evaluate evidence, 

accept cases and act in courts as 

a representative, defender or 

prosecutor on behalf of the state, 

draw up legal documents and 

have skills in dealing with 

international arbitration and 

international civil procedure, 

apply the law on notarial 

activities. 

Formed competencies:  

He knows the system of 

conducting civil proceedings. 

Able to navigate the norms of 

the civil process. He has skills in 

analyzing legal norms of civil 

procedure 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 6  

Модуль атауы:  Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану  

Пән атауы:  Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы                                                                                                                                                                                                             

Код модуля: ПГАУПЗ -6 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства                                     

Название дисциплины: Уголовно-

Сode of module: ACCAPL - 6 

Name of module: Application 

of civil, criminal and 

administrative procedural law 

Name of discipline: Criminal 

Procedure Law 



Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім)                                                                                                       

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                 

Мақсаты: Қылмыстық іс жүргізу 

және қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасының негізгі теориялық 

ережелерінің мәнін түсіну. 

Қажетті кәсіби білімдер мен 

дағдыларды игеру, сондай-ақ 

қылмыспен күресте студенттердің 

ғылыми көзқарасын 

қалыптастыру, қоғамдағы адам 

құқықтары мен 

бостандықтарының басымдықтары 

туралы сенімділік қалыптастыру, 

заңға және кәсіби этикаға қатаң 

ұстануға деген қажеттілік. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Қылмыстық іс жүргізу құқығының 

курсы қылмыстық іс жүргізу 

құқығының нормаларын, оларды 

енгізу тәртібін зерттеуге және 

түсіндіруге бағытталған. Бұл курс 

студенттерге сотқа дейінгі тергеп-

тексеру сатысында мен 

қылмыстық іс жүргізу кезінде іс 

жүргізу  заңнамасының 

нормаларын қолданудың 

практикалық дағдыларын үйретуге 

бағытталған. 

Оқыту нәтижелері: тұлғаларға 

өкілдік ету және қорғауды іске 

асыру, келісімге келу және 

дауларды медиация тәртібімен 

шешу, дәлелдемелерді біріктіру 

және бағалау, істерді қабылдау 

және соттарда мемлекет атынан 

өкіл, қорғаушы немесе прокурор 

ретінде әрекет ету, құқықтық 

құжаттарды ресімдеу және 

халықаралық істерді шешу 

дағдыларын меңгеру халықаралық 

арбитраж, азаматтық іс жүргізу 

және нотариаттық қызмет туралы 

заңды қолдануға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Студент қылмыстық іс жүргізу 

жүйесін біледі. 

Қылмыстық процестің 

процессуальное право 

Пререквизиты: Уголовное право  

(особенная часть) 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                                                                                     

Цель: Понимание сущности 

основных теоретических 

положений уголовной 

процессуальной науки и уголовно-

процессуального законодательства. 

Овладение необходимыми 

профессиональными знаниями и 

навыками, а также формирование 

научного мировоззрения студентов 

по вопросам борьбы с 

преступностью, выработки у них 

убеждение о приоритете в обществе 

прав и свобод человека, 

необходимости строгого 

соблюдения требований закона и 

норм профессиональной этики. 

Краткое описание: Курс уголовно-

процессуального права  направлен 

на изучение и толкование норм 

уголовно-процессуального права, 

порядка их реализации. Данный 

курс направлен на обучение 

студентов практическим навыкам 

применения  норм уголовно-

процессуального законодательства 

на стадии досудебного 

расследования и уголовного 

судопроизводства. 

Результаты обучения: 

осуществлять представительство и 

защиту лиц, вести переговоры о 

достижении соглашения и решать 

правовые споры путем медиации, 

соединять и оценивать 

доказательства, принимать дела и 

выступать в судах в качестве 

представителя, защитника или 

обвинителя от имени государства, 

составлять юридические документы 

и обладать навыками ведения дел в 

сфере международного арбитража и 

международного гражданского 

процесса, применять нормы права 

по вопросам нотариальной 

Формируемые компетенции: 

Знает систему ведения уголовного 

Prerequisites: Criminal Law 

(special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: Understanding the 

essence of the basic theoretical 

provisions of criminal 

procedural science and criminal 

procedure legislation. Mastering 

the necessary professional 

knowledge and skills, as well as 

the formation of students' 

scientific outlook on the fight 

against crime, developing their 

conviction about the priority of 

human rights and freedoms in 

society, the need for strict 

adherence to the law and 

professional ethics. 

Brief description: The course of 

criminal procedural law is aimed 

at studying and interpreting the 

norms of criminal procedural 

law, the procedure for their 

implementation. This course is 

aimed at teaching students the 

practical skills of applying the 

norms of criminal procedure 

legislation at the stage of pre-

trial investigation and criminal 

proceedings.  

Learning outcomes: represent 

and defend individuals, negotiate 

an agreement and resolve legal 

disputes through mediation, 

combine and evaluate evidence, 

accept cases and act in courts as 

a representative, defender or 

prosecutor on behalf of the state, 

draw up legal documents and 

have skills in dealing with 

international arbitration and 

international civil procedure, 

apply the law on notarial 

activities. 

Formed competencies:  

He knows the system of 

conducting criminal 

proceedings. 

Able to navigate in the norms of 

the criminal process. 



нормаларында жүруге қабілетті. 

Ол қылмыстық сот ісін жүргізудің 

құқықтық нормаларын талдауға 

қабілетті. 

судопроизводства. 

Умеет ориентироваться в нормах 

уголовного процесса.  

Владеет навыками анализа 

правовых норм уголовного 

процесса. 

He is skilled in analyzing the 

legal norms of criminal 

proceedings. 

Модуль коды: АК -2                                 

Модуль атауы:  Ақпараттық-

коммуникативтік   

Пән атауы: Кәсіби қызметте шет 

тілі                                             

Пререквизиттер: Шетел тілі                                                                                                             

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                

Мақсаты: Тереңдетілген 

құқықтық терминологияны 

зерттеу; халықаралық 

заңгерлердің шет тілін қолдануға 

коммуникативтік 

құзыреттіліктерін дамыту;  

жалпы білім беру мәдениет, ойлау, 

қарым-қатынас және көмек 

көрсетуге дайындығын 

қалыптастыру; 

мәдениетаралық және ғылыми 

байланыстар орнату 

Қысқаша сипаттамасы: Пән 

тілді оқытудың бейімделген 

ұлттық деңгей үлгісіне сәйкес C1, 

C2 (тілдердің жалпы еуропалық 

анықтамалық жүйесі) деңгейлерін 

меңгеруге бағытталған, оқытудың 

заманауи тенденцияларын және 

кәсіби қызметте күнделікті қарым 

-қатынаста шет тілдерін 

практикалық білуді қамтиды.   

Оқыту нәтижелері: академиялық 

деңгейде ағылшын тілін жазу және 

сөйлеу дағдыларының болуы, заң 

терминологиясын білу, сонымен 

қатар заңгерлік және 

дипломатиялық аударма 

техникасын меңгеруге 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Жалпы сөйлеу дағдыларын 

меңгеру оның көзқарасы, 

аргументация конференцияда, 

кеңесте мәселені талқылау; дұрыс, 

анық, логикалық, тақырыпты 

ұстану, сөйлеу сұрақ бойынша; 

Код модуля: ИК - 2   

Название модуля: Информационно 

-коммуникативный 

Название дисциплины: 

Иностранный язык в 

профеccиональной деятельности                                                       

Пререквизиты: Иностранный язык                                                                                                             

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: углубленное изучение 

юридической терминологии; 

развитие коммуникативной 

компетентности международных 

юристов, позволяющей 

использовать иностранный язык в 

профессиональной юридической 

деятельности; повышение уровня 

общей культуры, культуры 

мышления, общения и речи; 

формирование готовности 

содействовать налаживанию 

межкультурных и научных связей, 

представлять свою страну на 

международных уровнях   

Краткое описание: Дисциплина 

направлена на освоение уровней C1, 

C2 (Общеевропейская шкала 

уровней владения иностранными 

языками) в соответствии с 

адаптированной национальной 

уровневой моделью обучения 

языкам, содержит современные 

тенденции к обучению и 

практическому владению 

иностранными языками в 

повседневном общении и 

профессиональной деятельности. 

Результаты обучения: обладать 

навыками письменной и устной 

речи английского языка на 

академическом уровне, знать 

юридическую терминологию, а 

также владеть техникой 

юридического и дипломатического 

перевода. 

Сode of module: ICC – 2 

Name of module: Information 

and communication center             

Name of discipline: Foreign 

language in professional activity                 

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: in-depth study of legal 

terminology; development of the 

communicative competence 

of international lawyers, which 

allows them to use a foreign 

language in professional legal 

activity; raising the level of 

general culture, culture of 

thinking, communication and 

speech; formation of readiness to 

promote the establishment of 

intercultural and scientific ties, 

to represent their country at 

international levels 

Brief description: The 

discipline is aimed at mastering 

levels C1, C2 (Common 

European Framework of 

Reference for Languages) in 

accordance with the adapted 

national level model of language 

teaching, contains modern trends 

in teaching and practical 

knowledge of foreign languages 

in everyday communication in 

professional activities. 

Learning outcomes: have the 

skills of writing and speaking 

English at the academic level, 

know the legal terminology, as 

well as master the technique of 

legal and diplomatic translation 

Formed competencies:  

Possess general skills to express 

your point of view, 

argumentation when discussing 

a problem at a conference or 



логикалық дұрыс жүргізу 

мүмкіндігі ауызша және жазбаша 

сөйлеуге дайын болу 

серіктестермен өзара іс-қимыл 

қарым-қатынас. 

Формируемые компетенции: 
Владеть общими навыками 

высказывать свою точку зрения, 

аргументацию при обсуждении 

проблемы на конференции или 

заседании совета; навыками 

правильно, ясно, логично, 

придерживаясь темы, 

высказываться по вопросу; 

способность логически верно вести 

устную и письменную речь быть 

готовым к взаимодействию с 

партнерами делового общения. 

council meeting; the skills to 

correctly, clearly, logically, 

adhering to the topic, speak out 

on the issue; the ability to 

logically correctly conduct oral 

and written speech to be ready to 

interact with business 

communication partners. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ - 6  

Модуль атауы:  Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану  

Пән атауы:  Әкімшілік рәсімдік-

процестік құқығы                                                                             

Пререквизиттер: Әкімшілік 

құқық                                                                                                                                          

Постреквизиттер:  Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                               

Мақсаты: Пәнді меңгерудің 

мақсаты әкімшілік процессуалдық 

рәсімдерге қойылатын заманауи 

талаптарды және студенттердің 

процессуалдық құжаттармен 

жұмыс істеудің практикалық 

дағдыларын меңгеру мүмкіндігін 

зерттеу болып табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

әкімшілік процедураларды 

орындауға байланысты 

қатынастарды реттеу саласындағы 

заңнаманы зерттеуге, сондай -ақ 

Қазақстан Республикасының 

аумағында әкімшілік іс жүргізу 

тәртібін қарастыруға бағытталған. 

Бұл пәнді оқу барысында 

студенттер әкімшілік рәсімдік-

процестік іс жүргізу жүйесінің 

негізгі теориялық аспектілерін, 

әкімшілік процеске 

қатысушылардың ерекшеліктері 

мен құқықтық ережелерін 

зерттейтін болады. 

Оқыту нәтижелері: тұлғаларға 

өкілдік ету және қорғауды іске 

асыру, келісімге келу және 

Код модуля: ПГАУПЗ -6 

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства                                     

Название дисциплины: 

Административно процедурно-

процессуальное право 

Пререквизиты: Административное 

право                                                                                                                                                     

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Целью дисциплины является 

изучение современных требований 

к административным процедурам и 

умение студентов овладевать 

практическими навыками работы с 

процессуальными документами 

Краткое описание: "Данный курс 

направлен на изучение 

законодательства в сфере 

регулировани отношений, 

связанных с осуществлением 

административных процедур, а 

также рассмотрения порядка 

 административного 

судопроизводства на территории 

Республики Казахстана В процессе 

изучения данной дисциплины 

студенты изучат основные 

теоретические аспекты 

административно процедурно-

процессуальной системы, 

особенности и правовые положения 

участников административного 

процесса." 

Результаты обучения: 

осуществлять представительство и 

Сode of module: ACCAPL – 6 

Name of module: Application 

of civil, criminal and 

administrative procedural law 

Name of discipline: 
Administrative procedure law 

Prerequisites: Administrative 

law 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: Objectives of the 

discipline is to study the modern 

requirements for administrative 

procedures and the ability of 

students to master the practical 

skills of working with 

procedural documents. 

Brief description: This course 

is aimed at studying the 

legislation in the field of 

regulation of relations related to 

the implementation of 

administrative procedures, as 

well as consideration of the 

order of administrative 

proceedings in the territory of 

the Republic of Kazakhstan. In 

the process of studying this 

discipline, students will study 

the main theoretical aspects of 

the administrative procedural 

and  process-related system, 

features and legal provisions of 

the participants in the 

administrative process. 

Learning outcomes: represent 

and defend individuals, negotiate 

an agreement and resolve legal 



дауларды медиация тәртібімен 

шешу, дәлелдемелерді біріктіру 

және бағалау, істерді қабылдау 

және соттарда мемлекет атынан 

өкіл, қорғаушы немесе прокурор 

ретінде әрекет ету, құқықтық 

құжаттарды ресімдеу және 

халықаралық істерді шешу 

дағдыларын меңгеру халықаралық 

арбитраж, азаматтық іс жүргізу 

және нотариаттық қызмет туралы 

заңды қолдануға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

ауызша және жазбаша сөйлеуді 

логикалық түрде дұрыс, ақылға 

қонымды және анық түрде жасай 

алады; нормативтік-құқықтық 

актілерді қолдануға, кәсіби және іс 

жүргізу құқығының нормаларын 

кәсіптік қызметте жүзеге асыруға 

қабілетті; құқықтық құжаттарды 

дайындау дағдысы бар; 

нормативтік-құқықтық актілердің 

жобаларын, соның ішінде 

сыбайлас жемқорлық көріністерін 

қалыптастыру үшін жағдай 

жасауға ықпал ететін ережелерді 

анықтау мақсатында қатысуға 

дайын. 

защиту лиц, вести переговоры о 

достижении соглашения и решать 

правовые споры путем медиации, 

соединять и оценивать 

доказательства, принимать дела и 

выступать в судах в качестве 

представителя, защитника или 

обвинителя от имени государства, 

составлять юридические документы 

и обладать навыками ведения дел в 

сфере международного арбитража и 

международного гражданского 

процесса, применять нормы права 

по вопросам нотариальной 

Формируемые компетенции: 

способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь; 

способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

владеть навыками подготовки 

юридических документов;  готов 

принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

disputes through mediation, 

combine and evaluate evidence, 

accept cases and act in courts as 

a representative, defender or 

prosecutor on behalf of the state, 

draw up legal documents and 

have skills in dealing with 

international arbitration and 

international civil procedure, 

apply the law on notarial 

activities. 

Formed competencies:  

able to logically correctly, 

reasonably and clearly build oral 

and written speech; able to apply 

regulations, implement the rules 

of substantive and procedural 

law in professional activities; 

owns the skills to prepare legal 

documents; ready to take part in 

the legal examination of draft 

regulations, including in order to 

identify in them the provisions 

that contribute to the creation of 

conditions for the manifestation 

of corruption. 

Модуль коды: ХҚҚР – 5  

Модуль атауы:  Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                                                       

Пән атауы: Халықаралық сауда 

құқығы                                                                           

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқық                               

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Халықаралық сауда 

түсінігін, оларды жүзеге асырудың 

механизмi, қазiргi таңдағы 

дамуының тенденциялары мен 

ерекшелiктерiн қарастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

студенттерге халықаралық құқық 

субъектілері арасындағы сауда 

қатынастарын халықаралық 

Код модуля: ПРМО – 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений 

Название дисциплины: 

Международное торговое право                                                                            

Пререквизиты: Международное 

публичное право                               

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Изучение студентами этого 

курса предполагает ознакомление 

со способами и формами правового 

регулирования правоотношений 

международного характера с 

содержанием рассматриваемых 

вопросов на основе сравнительного 

анализа казахстанского 

законодательства. 

Сode of module: LRIR - 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International trade Law                  

Prerequisites: International 

public law                                        

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam  

Purpose: The study by students 

of this course involves 

familiarization with the methods 

and forms of legal regulation of 

legal relations of an international 

nature with the content of the 

issues under consideration on the 

basis of a comparative analysis 

of Kazakhstani legislation. 



құқықтық реттеу мәселелерімен 

танысуға мүмкіндік береді. Бұл 

пән студенттерге сыртқы сауда 

операцияларын, халықаралық 

сауданы, халықаралық сауданың 

кейбір аспектілерін реттейтін 

құқықтық нормаларды түсінуге 

көмектеседі. 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Біледі:  

- халықаралық сауда құқығы 

теориясының негізгі ережелері 

мен тұжырымдарды;  

- сыртқы сауда қатынастарының 

мәнін;  

- сыртқы сауда операцияларының 

құрылымдарды;  

- бүкіл әлемдік экономика жұмыс 

істейтін ережелерді.  

Қолдана біледі:  

 - халықаралық сауда 

қатынастарының мәнін өз бетінше 

сипаттау, бағалауды;  

– барлық мемлекеттік-құқықтық 

мәселелерді ұғынуға 

шығармашылықпен қарауды;  

- халықаралық сауда құқығы 

теориясының негізгі ережелері 

туралы алғашқы түсінік беруді;  

- мемлекеттер мен халықаралық 

ұйымдар қабылдаған 

конвенцияларға бағдарлануды;  

- халықаралық сауда қатынастары 

саласында халықаралық және 

мемлекеттік нормативтік 

құқықтық актілерді сауатты 

пайдалануды. 

Краткое описание: Данный курс 

позволит студентам ознакомиться с 

вопросами межуднародно-

правового регулирования торговых 

отношений между субъектами 

международного права. Данная 

дисциплина окажет студентам 

содействие в познании 

внешнеторговых операции, 

международной торговли, правовых 

норм, которые регулируют те или 

иные аспекты международной 

торговли. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

Знать:  

- основные положения и выводы 

теории международного торгового 

права;  

- сущность внешнеторговых 

отношении;  

- структуру внешнеторговых 

операции;  

- правила, на основе которых 

функционирует вся мировая 

экономика.  

Уметь:  

- самостоятельно характеризовать, 

оценивать сущность 

международных торговых 

отношении;  

- творчески подходить к 

осмыслению всех государственно – 

правовых проблем;  

- давать первичные представления 

об основных положениях теории 

международного торгового права;  

- ориентироваться в конвенциях 

принятых государствами и 

международными организациями;  

- использовать грамотно 

международные и государственные 

нормативные правовые акты в 

сфере международных торговых 

отношениях. 

Brief description: This course 

will allow students to familiarize 

themselves with the issues of 

international legal regulation of 

trade relations between subjects 

of international law. This 

discipline will assist students in 

understanding foreign trade 

operations, international trade, 

legal norms that govern certain 

aspects of international trade. 

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

To know:  

- the main provisions and 

conclusions of the theory of 

international trade law;  

- the essence of foreign trade 

relations;  

- the structure of foreign trade 

operations;  

- the rules on the basis of which 

the entire world economy 

functions.  

Be able to: 

- independently characterize, 

evaluate the essence of 

international trade relations;  

- creatively approach the 

understanding of all state – legal 

problems;  

- to give primary ideas about the 

main provisions of the theory of 

international trade law;  

- to be guided by conventions 

adopted by states and 

international organizations;  

- to use competently 

international and state regulatory 

legal acts in the field of 

international trade relations. 



Модуль коды: ХҚҚР – 5  

Модуль атауы:  Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                                                       

Пән атауы:    Халықаралық 

қаржы құқығы                                                                                  

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқық                              

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: "Халықаралық қаржы 

құқығы" курсын зерттеудің 

мақсаты болып студенттерді 

халықаралық құқық туралы, 

қазіргі әлемдегі халықаралық 

қаржылық құқықтық 

қатынастарды реттеу саласында  

практикалық дағдыларға  

теориялық білімге үйрету 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

студенттерге әр түрлі 

институттарда қалыптасқан 

халықаралық қаржы жүйесінің 

қызметін реттейтін халықаралық 

және ішкі құқық нормаларының 

жиынтығын зерттеуге мүмкіндік 

береді. 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білу: халықаралық қаржы және 

банк құқығының негізгі ережелері, 

нормативтік құқықтық актілерді 

қолдану мен түсіндірудің 

теориялық және практикалық 

аспектілері 

зерттелетін салада. Меңгеруі 

керек: халықаралық қаржылық 

және қаржылық және олармен 

байланысты туындайтын заңды 

фактілерді талдау; халықаралық 

қаржы қатынастары саласындағы 

құқықтық қатынастарды талдау, 

түсіндіру және халықаралық 

қаржылық және банктік құқық 

нормаларын дұрыс қолдану; 

Код модуля: ПРМО – 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений 

Название дисциплины: 

Международное финансовое право 

Пререквизиты: Международное 

публичное право                               

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: целью изучения курса 

"Международное финансовое 

право" является приобретение у 

студентов  устойчивых 

теоретических знаний о 

международно - правовом 

регулировании международных 

финансовых правоотношений в 

современном мире, практических 

умений и навыков. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина позволит студентам 

изучить совокупность норм 

международного и 

внутригосударственного права, 

регулирующих функционирование 

международной финансовой 

системы, образующихся в 

различные институты, а также 

международные организации в 

области финансов. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

Знать: основные положения 

международного финансового и 

банковского права, теоретические и 

практические аспекты применения 

и толкования норма-тивно-

правовых актов в изучаемой сфере. 

Уметь: оперировать правовыми 

понятиями и категориями 

международного финансового и 

банковского права; анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними правоотношения в 

Сode of module: LRIR – 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International financial law                                                           

Prerequisites: International 

public law                                        

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: The purpose of 

studying the course 

"International Financial Law" is 

to acquire from students stable 

theoretical knowledge about the 

international legal regulation of 

international financial relations 

in the modern world, practical 

skills and abilities. 

Brief description: This 

discipline will allow students to 

study the totality of norms of 

international and domestic law 

governing the functioning of the 

international financial system, 

which are formed in various 

institutions.  

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

To know: the main provisions of 

international financial and 

banking law, 

theoretical and practical aspects 

of the application and 

interpretation of normative legal 

acts 

in the field under study. 

Be able to: operate with legal 

concepts and categories of 

international financial and 

banking law; analyze legal facts 

and legal relations arising in 

connection with them 

in the field of international 

financial relations; analyze, 



шешімдер қабылдау және 

заңнамаға дәл сәйкестікте заңды 

іс-әрекеттер жасау, 

сфере международных финансовых 

отношений; анализировать, 

толковать и правильно применять 

нормы международного 

финансового и банковского права; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

interpret 

and correctly apply the norms of 

international financial and 

banking law; accept 

to make decisions and perform 

legal actions in strict accordance 

with the legislation 

Модуль коды: ХҚҚР – 5  

Модуль атауы:  Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                                                       

Пән атауы: Халықаралық 

экономикалық құқық  

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқық                              

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: "Халықаралық 

экономикалық құқық" пәнін 

оқытудың негізгі мақсаты, 

студенттерге халықаралық құқық 

туралы қазіргі заманғы 

мемлекетаралық және өзге де 

халықаралық қатынастарды 

реттеуші ретінде білім беру  

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

студенттерге әр түрлі 

мекемелерде, сондай-ақ қаржы 

саласындағы халықаралық 

ұйымдарда қалыптасатын 

халықаралық қаржы жүйесінің 

қызметін реттейтін халықаралық 

және ішкі құқық нормаларының 

жиынтығын зерттеуге мүмкіндік 

береді. 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білуге: Негізгі ұғымдар, 

принциптер, қолдану салалары, 

объектілер, субъектілер, 

Халықаралық экономикалық 

қатынастардың құқықтық 

негіздері, олардың элементтері  

Халықаралық экономикалық 

Модуль коды: ХҚҚР – 5  

Модуль атауы:  Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                                                       

Пән атауы: Международное 

экономическое право                         

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқық                              

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                         

Цель: Основная цель изучения 

дисциплины "Международное 

экономическое право" состоит в 

том, чтобы дать студентам знания о 

международном праве как 

регуляторе современных 

межгосударственных и иных 

международных отношений. 

Краткое описание: Курс посвящен 

актуальным проблемам правового 

регулирования международных 

экономических отношений. В курсе 

раскрываются понятия основных 

компонентов международной 

экономической системы, 

анализируются отдельные 

институты правового 

регулирования международных 

экономических отношений. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

Знать: Основные понятия, 

принципы, сферы применения, 

объекты, субъекты, правовые 

основы международных 

экономических отношений, их 

элементы  Виды юридической 

ответственности в международных 

Сode of module: LRIR - 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International economic law                                                               

Prerequisites: International 

public law                                       

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: The main purpose of 

studying the discipline 

"International Economic Law" is 

to give students knowledge 

about international law as a 

regulator of modern interstate 

and other international relations. 

Brief description: This 

discipline will allow students to 

study the set of norms of 

international and domestic law 

governing the functioning of the 

international financial system, 

which are formed in various 

institutions, as well as 

international organizations in the 

field of finance. 

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

To know: 

Basic concepts, principles, areas 

of application, objects, subjects, 

legal foundations of 

international economic relations, 

their elements  

Types of legal liability in 

international economic relations  



қатынастардағы заңды 

жауапкершіліктің түрлері   

Халықаралық экономикалық 

қатынастар саласындағы 

субъектілердің мүдделерін 

құқықтық қорғаудың әдістері мен 

құралдары  

Білу: Халықаралық экономикалық 

қатынастар саласын 

регламенттейтін нормативтік 

құқықтық актілерге бағдарлану 

және оларды өз қызметінде 

пайдалану Халықаралық 

экономикалық қатынастар 

саласындағы субъектілердің 

мүдделерін құқықтық қорғау 

құралдарын болжау Халықаралық 

экономикалық қатынастарға 

қатысушылардың өз міндеттерін 

жосықсыз орындаған жағдайда 

заңдық қатерлерді алдын ала 

болжау, осындай іс-әрекеттердің 

заңдық салдарын алдын ала 

болжау  

Меңгеруі: Құқықтық ойлау 

негіздері, құқықтық ақпаратты 

жинау, жүйелеу және дербес 

талдау дағдылары Қолданыстағы 

заңдармен, халықаралық 

нормативтік-құқықтық базамен 

жұмыс тәжірибесі 

экономических отношениях  

Методы и средства правовой 

защиты интересов субъектов в 

сфере международных 

экономических отношений  

Уметь: Ориентироваться в 

нормативных правовых актах, 

регламентирующих сферу 

международных экономических 

отношений и использовать их в 

своей деятельности  Предвидеть 

средства правовой защиты 

интересов субъектов в сфере 

международных экономических 

отношений  Предвидеть 

юридические угрозы в случае 

недобросовестного исполнения 

своих обязанностей участников 

международных экономических 

отношений, предвидеть 

юридические последствия таких 

действий  

Владеть: Основами правового 

мышления, навыками сбора, 

систематизации и самостоятельного 

анализа правовой информации  

Опытом работы с действующими 

законами, международной 

нормативно-правовой базой 

Methods and means of legal 

protection of the interests of 

subjects in the field of 

international economic relations  

Be able to: 

Be guided by the normative 

legal acts regulating the sphere 

of international economic 

relations and use them in their 

activities  

Foresee the means of legal 

protection of the interests of 

subjects in the field of 

international economic relations  

To anticipate legal threats in 

case of unfair performance of 

their duties by participants in 

international economic relations, 

to anticipate the legal 

consequences of such actions  

Own: 

Fundamentals of legal thinking, 

skills of collecting, 

systematization and independent 

analysis of legal information  

Experience in working with 

current laws, international 

regulatory framework 

Модуль коды: ХҚҚР – 5  

Модуль атауы:  Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                                                       

Пән атауы: Халықаралық банк 

құқығы                       

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқық                              

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: банк құқығының 

құрылымы мен мазмұны туралы 

тұтас түсінік беру; 

студенттерді Халықаралық банк 

құқығының негізгі 

принциптерімен таныстыру;  

банк жүйесінің және банк 

операцияларының, ақша жүйесінің 

және ақша айналысын құқықтық 

реттеуді қарастыру 

Модуль коды: ХҚҚР – 5  

Модуль атауы:  Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                                                       

Пән атауы: Международное 

банковское право                             

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқық                 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: целостное представление о 

структуре и содержании 

банковского права; знакомство 

студентов с основными принципами 

международного банковского 

права; рассмотрение правового 

регулирования банковской системы 

и банковских операций, денежной 

системы и денежного обращения в 

стране в рамках профессиональной 

компетенции. 

Сode of module: LRIR – 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International bank law                                                              

Prerequisites: International 

public law                                       

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: a holistic view of the 

structure and content of  banking 

law; familiarization of students 

with the basic principles of 

international banking law; 

consideration of the legal 

regulation of the banking system 

and banking operations, the 

monetary system and monetary 

circulation in the country within 



Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

халықаралық банктік қызметті 

құқықтық реттеу мәселелерін, 

оның ішінде банктерді 

ұйымдастыру мен олардың жұмыс 

істеу тәртібін және олардың 

банктік операцияларды 

орындауын қарастырады. 

Халықаралық банктік құқықтың 

негізгі категорияларын талдау, 

оның негізгі институттарын 

зерттеумен қатар, студенттерге 

халықаралық банктік құқық 

теориясының күрделі мәселелерін 

түсінуге, оның практикалық 

қолданылуының негізгі 

тенденциялары мен 

перспективаларын көруге 

көмектеседі. 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Пәнді игеру нәтижесінде студент: 

банк құқығы бойынша 

халықаралық нормативтік 

құжаттарды, сондай-ақ шетелдік 

элемент шиеленістірген банктік 

қатынастарды реттейтін ұлттық 

заңнаманы білу; 

"Халықаралық банк құқығы" 

мамандану пәндері бойынша алған 

білімдерін іс жүзінде және 

мемлекеттік емтиханда қолдана 

білу; 

халықаралық сипаттағы 

нормативтік-құқықтық актілермен, 

ғылыми әдебиеттермен және 

аналитикалық  материалдармен 

жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

Краткое описание: В данной 

дисциплине рассматриваются 

вопросы правового регулирования 

международной банковской 

деятельности, в том числе порядок 

организации и функционирования 

банков и совершения ими 

банковских операций. Анализ 

основных категорий 

международного банковского права 

наряду с исследованием его 

основных институтов поможет 

студентам разобраться в сложных 

вопросах теории международного 

банковского права, увидеть 

основные тенденции и перспективы 

его практического применения. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

знать международные нормативные 

документы по банковскому праву, а 

также национальное 

законодательство, регулирующее 

банковские отношения, 

осложненные иностранным 

элементом; 

уметь использовать полученные 

знания на практике и на 

государственном экзамене по 

дисциплинам специализации 

«Международное банковское 

право»; 

обладать навыками работы с 

нормативно-правовыми актами 

международного характера, 

научной литературой и 

аналитическими материалами. 

the framework of professional 

competence. 

Brief description: This 

discipline examines the issues of 

legal regulation of international 

banking, including the procedure 

for the organization and 

functioning of banks and the 

performance of banking 

operations by them. An analysis 

of the main categories of 

international banking law, along 

with the study of its main 

institutions, will help students 

understand the complex issues of 

the theory of international 

banking law, see the main trends 

and prospects for its practical 

application. 

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

As a result of mastering the 

discipline , the student must: 

know international regulatory 

documents on banking law, as 

well as national legislation 

regulating banking relations 

complicated by a foreign 

element; 

be able to use the acquired 

knowledge in practice and at the 

state exam in the disciplines of 

specialization "International 

Banking Law"; 

have the skills to work with 

international legal acts, scientific 

literature and analytical 

materials 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу                                                     

Пән атауы:  Зияткерлік меншік 

құқығы                                                                                   

Код модуля: ПРГАУП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений                                         

Название дисциплины: Право 

интеллектуальной собственности                                                      

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations 

Name of discipline: Intellectual 

property law         



Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім)               

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: зияткерлік меншік 

заңнамасының қазіргі жағдайы 

мен даму болашағын талдау және 

студенттердің зияткерлік меншік 

мәселелері бойынша 

қатынастарды реттеуде әртүрлі 

жағдайларға құқықтық 

нормаларды дұрыс қолдану 

дағдыларын қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

құқықтық қорғаумен қамтамасыз 

етілген заңды тұлғаларды, 

тауарларды, жұмыстарды, 

қызметтерді және кәсіпорындарды 

интеллектуалды қызмет 

нәтижелері мен оларға теңестіру 

құралдарын зерттеуді білдіреді. 

Сонымен қатар, студенттер 

зияткерлік меншік құқығын қорғау 

процедурасымен танысады. 

Оқыту нәтижелері: азаматтық-

құқықтық институттар саласында 

білімі болуы, оларға байланысты 

туындайтын заңды фактілерді 

және азаматтық-құқықтық 

қатынастарды талдай білу, 

нормативтік-құқықтық актілерді 

түсіндіру және қолдану, сондай-ақ 

азаматтық істер бойынша сот 

шешімдерін талдау, білікті заңдық 

қорытындылар мен кеңестер беру; 

сондай-ақ азаматтық құқық 

саласындағы шетелдік элементпен 

күрделенген істерді қарауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- құқық субъектілерінің заңды 

сақтауын қамтамасыз ете алады; 

- заңға қатаң сәйкес шешім 

қабылдауға және заңды 

әрекеттерді жасауға қабілетті; 

  - кәсіби қызметте нормативтік 

құқықтық актілерді қолдана 

алады, материалдық және іс 

жүргізу құқығының нормаларын 

жүзеге асырады; 

- фактілер мен жағдайларды заңды 

Пререквизиты: Гражданское право 

(особенная часть)                                     

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Целью является анализ 

современного состояния и 

перспектив развития 

законодательства об 

интеллектуальной собственности и 

формирование у студентов навыков 

правильного применения правовых 

норм к различным ситуациям по 

урегулированию отношений по 

вопросам интеллектуальной 

собственности. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина подразумевает 

изучение  результатов 

интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана. 

Кроме того, студенты ознакомятся с 

процедурой защиты прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности.  

Результаты обучения: обладать 

знаниями в области институтов 

гражданского права, анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними гражданско-

правовые отношения, уметь 

толковать и применять нормативно-

правовые акты, а также 

анализировать судебные решения 

по гражданским делам, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации, а 

также рассматривать дела в области 

гражданского права, осложненные 

иностранным элементом  

Формируемые компетенции: 

- способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права;  

- способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 - способен применять нормативные 

Prerequisites: Civil Law 

(special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: The goal is to analyze 

the current state and prospects 

for the development of 

intellectual property legislation 

and to develop students' skills in 

the correct application of legal 

norms to various situations in 

the settlement of relations on 

intellectual property issues. 

Brief description: This 

discipline implies the study of 

the results of intellectual activity 

and the means of 

individualization equated to 

them of legal entities, goods, 

works, services and enterprises 

that are provided with legal 

protection. In addition, students 

will familiarize themselves with 

the procedure for protecting 

intellectual property rights. 

Learning outcomes: have 

knowledge in the field of civil 

law institutions, analyze legal 

facts and civil law relations 

arising in connection with them, 

be able to interpret and apply 

regulatory legal acts, as well as 

analyze court decisions in civil 

cases, give qualified legal 

opinions and advice, as well as 

consider cases in the field of 

civil law, complicated by a 

foreign element 

Formed competencies:  

- able to ensure compliance with 

the law by subjects of law; 

- able to make decisions and 

perform legal actions in strict 

accordance with the law; 

  - is able to apply normative 

legal acts, implement the norms 

of substantive and procedural 

law in professional activities; 

- able to legally correctly qualify 

the facts and circumstances; 

- has the skills to prepare legal 



түрде дұрыс сараптай білу; 

- құқықтық құжаттарды дайындау 

дағдысы бар. 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

- способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- владеет навыками подготовки 

юридических документов. 

documents. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу                                                     

Пән атауы:  Салық құқығы                                                                                                                      

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім)               

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: студенттерді салық 

заңнамасының нормаларымен 

таныстыру, салық 

заңнамаларымен жұмыс істеу 

дағдыларына үйрету 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

салық салу саласындағы 

мемлекеттің, мемлекеттік 

басқарудың салық қызметі 

мәселелерін, салық құқығының 

даму тарихын, Қазақстан 

Республикасының және шет 

елдердің салық заңнамасы 

мәселелерін қамтиды. 

Оқыту нәтижелері: азаматтық-

құқықтық институттар саласында 

білімі болуы, оларға байланысты 

туындайтын заңды фактілерді 

және азаматтық-құқықтық 

қатынастарды талдай білу, 

нормативтік-құқықтық актілерді 

түсіндіру және қолдану, сондай-ақ 

азаматтық істер бойынша сот 

шешімдерін талдау, білікті заңдық 

қорытындылар мен кеңестер беру; 

сондай-ақ азаматтық құқық 

саласындағы шетелдік элементпен 

күрделенген істерді қарауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- салықтық құқық, салықтық-

құқықтық нормалар және 

Код модуля: ПРГАУП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений                                         

Название дисциплины:                                                       
Налоговое право                                                                                                                                 

Пререквизиты: Гражданское право 

(особенная часть)                                     

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: ознакомить студентов с 

нормами налогового 

законодательства, обучить навыкам 

работы с налоговым 

законодательством на практике 

Краткое описание: Данный курс 

освещает вопросы налоговой 

деятельности государства, 

государственного управления в 

сфере налогообложения, истории 

развития налогового права, 

налогового законодательства 

Республики Казахстан и   

зарубежных стран. 

Результаты обучения: обладать 

знаниями в области институтов 

гражданского права, анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними гражданско-

правовые отношения, уметь 

толковать и применять нормативно-

правовые акты, а также 

анализировать судебные решения 

по гражданским делам, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации, а 

также рассматривать дела в области 

гражданского права, осложненные 

иностранным элементом  

Формируемые компетенции: 

- иметь четкое представление об 

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations 

Name of discipline: Tax Law                                                                             

Prerequisites: Civil Law 

(special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: to acquaint students 

with the norms of tax legislation, 

to teach the skills of raota with 

the tax legislation in practice 

Brief description: This course 

covers issues of taxation 

activities of the state, public 

administration in the field of 

taxation, the history of the 

development of tax law, tax 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan and foreign 

countries. 

Learning outcomes: have 

knowledge in the field of civil 

law institutions, analyze legal 

facts and civil law relations 

arising in connection with them, 

be able to interpret and apply 

regulatory legal acts, as well as 

analyze court decisions in civil 

cases, give qualified legal 

opinions and advice, as well as 

consider cases in the field of 

civil law, complicated by a 

foreign element 

Formed competencies:  

- have a clear understanding of 

the basic concepts of tax law, tax 

and legal norms and tax legal 

relations;  

- to know the characteristics of 



салықтық құқықтық 

қатынастардың негізгі түсініктері 

туралы нақты түсінікке ие болу;  

- қолданыстағы салық салу 

жүйесінің сипаттамасын, салықтар 

мен мемлекеттік бюджетке 

төленетін басқа да міндетті 

төлемдер арасындағы 

айырмашылық пен арақатынасты 

және олардың сипаттамалық 

белгілерін білу;  

- салық салу және салық 

қызметіне, сондай-ақ мемлекеттің 

салық жүйесін құру 

проблемаларына қатысты 

нормативтік материалдарды 

меңгеру;  

- салық заңнамасын, сондай-ақ 

салық саласындағы құқық қолдану 

қызметін түсінуге мүмкіндік 

беретін түсініктері мен білімдері 

болуы;  

- оңтайлы салық салу, салық 

юрисдикциясы мәселелерімен 

танысу, салық заңнамасының 

негізгі қағидаттары мен 

ережелерін білу; 

основных понятиях налогового 

права, налогово-правовых норм и 

налоговых правоотношений;  

- познать характеристику 

действующей системы 

налогообложения, различие и 

соотношение между налогами и 

другими обязательными платежами 

в государственный бюджет и их 

характерные признаки;  

- усвоить нормативные материалы, 

касающиеся налогообложения и 

налоговой деятельности, а также 

проблем построения налоговой 

системы государства;  

- иметь представление и знания, 

позволяющие разбираться в 

налоговом законодательстве, а 

также в правоприменительной 

деятельности в налоговой сфере; - 

ознакомиться с вопросами 

оптимального налогообложения, 

налоговой юрисдикции, знать 

основные принципы и положения 

налогового законодательства; 

the current taxation system, the 

difference and ratio between 

taxes and other mandatory 

payments to the state budget and 

their characteristic features;  

- to master the normative 

materials concerning taxation 

and tax activities, as well as the 

problems of building the tax 

system of the state;  

- have an idea and knowledge 

that allows you to understand tax 

legislation, as well as law 

enforcement activities in the tax 

sphere;  

- get acquainted with the issues 

of optimal taxation, tax 

jurisdiction, know the basic 

principles and provisions of tax 

legislation. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу                                                     

Пән атауы:  Кәсіпкерлік құқық                                                                                                                     

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім)               

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: өндірістік салада 

кәсіпкерлік саласында сәтті жұмыс 

жасау, нарықта инновациялық 

қызметті жүзеге асыру және 

материалды өндіріске 

инвестицияларды басқару үшін 

студенттердің қажетті дағдылары 

мен құзыреттерін дамыту. 

Қысқаша сипаттамасы: 
«Кәсіпкерлік құқық» пәні 

кәсіпкерлік қызметті құқықтық 

реттеудің негіздерін, сонымен 

қатар кәсіпкердің құқықтық 

Код модуля: ПРГАУП - 4 

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений                                         

Название дисциплины: 
Предпринимательское право                                                                                                                                          

Пререквизиты: Гражданское право 

(особенная часть)                                     

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: формирование у студентов 

необходимых навыков и 

компетенций для успешной работы 

в области предпринимательства в 

производственной сфере, 

осуществления инновационной 

деятельности в условиях рынка, 

управления рисковыми 

инвестициями в материальное 

производство. 

Краткое описание: "Дисциплина 

«Предпринимательское право» 

предполагает углубленное изучение 

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations 

Name of discipline: 
Entrepreneurial law   

Prerequisites: Civil Law 

(special part) 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: develop the necessary 

skills and competencies of 

students for successful work in 

the field of entrepreneurship in 

the manufacturing sector, the 

implementation of innovative 

activities in the market, and the 

management of risky 

investments in material 

production. 

Brief description: The 

discipline "Entrepreneurial Law" 

involves an in-depth study of the 



мәртебесін терең зерттеуді 

қамтиды. 

Оқыту нәтижелері: азаматтық-

құқықтық институттар саласында 

білімі болуы, оларға байланысты 

туындайтын заңды фактілерді 

және азаматтық-құқықтық 

қатынастарды талдай білу, 

нормативтік-құқықтық актілерді 

түсіндіру және қолдану, сондай-ақ 

азаматтық істер бойынша сот 

шешімдерін талдау, білікті заңдық 

қорытындылар мен кеңестер беру; 

сондай-ақ азаматтық құқық 

саласындағы шетелдік элементпен 

күрделенген істерді қарауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Кәсіпкерліктің мәні мен рөлі 

туралы білімді игерді, 

Қазақстандағы кәсіпкерліктің даму 

ерекшеліктерін түсінеді, нақты 

жағдайда өз ісін құру және жүргізу 

дағдыларын қолданады; бизнестің 

негізгі көрсеткіштерін есептей 

алады: пайда, өзіндік құн, 

пайдалылық, шығындар, өнімділік 

основ правового регулирования 

предпринимательской 

деятельности, а также правовой 

статус предпринимателя." 

Результаты обучения: обладать 

знаниями в области институтов 

гражданского права, анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними гражданско-

правовые отношения, уметь 

толковать и применять нормативно-

правовые акты, а также 

анализировать судебные решения 

по гражданским делам, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации, а 

также рассматривать дела в области 

гражданского права, осложненные 

иностранным элементом  

Формируемые компетенции: 

Владеет знаниями о сущности и 

роли предпринимательства, 

понимает особенности развития 

предпринимательства в Казахстане, 

имеет прикладные навыки по 

созданию и ведению собственного 

бизнеса в реальных условиях; умеет 

рассчитывать основные 

предпринимательские показатели: 

прибыль, себестоимость, 

рентабельность, издержки, 

производительность 

foundations of legal regulation 

of entrepreneurial activity, as 

well as the legal status of an 

entrepreneur. 

Learning outcomes: have 

knowledge in the field of civil 

law institutions, analyze legal 

facts and civil law relations 

arising in connection with them, 

be able to interpret and apply 

regulatory legal acts, as well as 

analyze court decisions in civil 

cases, give qualified legal 

opinions and advice, as well as 

consider cases in the field of 

civil law, complicated by a 

foreign element 

Formed competencies:  

Owns knowledge of the nature 

and role of entrepreneurship, 

understands the features of 

entrepreneurship development in 

Kazakhstan, has applied skills to 

create and conduct its own 

business in real conditions; can 

calculate the main business 

indicators: profit, cost, 

profitability, costs, productivity 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ – 6  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану  

Пән атауы:  Криминалистика                                                                                                                                                                                                                      

Пререквизиттер: Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы                                                                                         

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Кримианлистика пәнін 

оқып білу келешек құқық қорғау 

органдарының мамандарына қажет 

екендігін, студенттермен алғашқы 

күннен ұғынуы ең бастапқы 

талаптардың бірі болып саналады. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Криминалистика курсы соттық 

құралдарды пайдаланудың 

Код модуля: ПГАУПЗ -6   

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства                                 

Название дисциплины:                                                       
Криминалистика     

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право                                                                           

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Выработать у студентов 

систему знаний, умений и навыков 

по использованию 

криминалистических ссредств, 

методов и приемов в раскрытии, 

расследовании и предотвращении 

преступлений.  

Краткое описание: Курс 

Сode of module: ACCAPL – 6 

Name of module: Application 

of civil, criminal and 

administrative procedural law 

Name of discipline: 
Criminalistics  

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: Develop students' 

system of knowledge and skills 

for the use of forensic means, 

methods and techniques in the 

detection, investigation and 

prevention of crimes. 

Brief description: The course of 

forensic science examines 

theoretical knowledge, skills and 



теориялық білімдерін, дағдыларын 

және тәжірибелік дағдыларын, 

қылмыстарды анықтау, шешу 

және алдын алу әдістерін 

зерттейді. Сот сараптамалық 

білімді меңгерудің жоғарғы 

деңгейі және оларды тергеу 

тәжірибесінде пайдалану 

мүмкіндігі тергеушілердің 

кәсібилігін қамтамасыз етудің 

қажетті шарттары болып 

табылады. 

Оқыту нәтижелері: 

криминалистикалық әдістердің 

жалпы ережелері туралы білімді 

қолдану, криминалистикалық 

әдістерді пайдалана отырып 

дәлелдемелерді алу және бағалау 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Қылмыстың іздерін анықтау, 

бекіту және ұстап алудың 

техникалық және соттық әдістерін 

және құралдарын қолдануды 

біледі; Шешілмеген қылмыстық 

істер бойынша іздестіру және 

дәлелді ақпаратты талдау және 

бағалау; Жеке дағдылар: жеке 

тергеу әрекеттерін жасаудың 

тактикалық әдістері, олардың 

мінез-құлқын ұйымдастырады 

криминалистики рассматривает 

теоретические знания, умения и 

практические навыки 

использования криминалистических 

средств, приемов и методов 

выявления, раскрытия и 

предупреждения преступлений. 

Высокий уровень овладения 

криминалистическими знаниями и 

умение их использовать в 

следственной практике ― 

непременные условия 

профессионализма следователей. 

Результаты обучения: применять 

знания об общих положениях 

криминалистической техники, 

изымать и оценивать доказательства 

с применением 

криминалистической техники 

Формируемые компетенции: 

Знает как применять технико-

криминалистические методы и 

средства обнаружения, фиксации и 

изъятия следов преступлений; 

Умеет: анализировать и оценивать 

розыскную и доказательственную 

информацию по нераскрытым 

уголовным делам; Владеет 

навыками: тактических приемов 

производства отдельных 

следственных действий, 

организовывать их проведение 

practical skills in the use of 

forensic tools, techniques and 

methods for detecting, 

disclosing and preventing 

crimes. A high level of mastery 

of forensic knowledge and the 

ability to use it in investigative 

practice are indispensable 

conditions for the 

professionalism of investigators. 

Learning outcomes: apply 

knowledge about the general 

provisions of forensic 

techniques, seize and evaluate 

evidence using forensic 

techniques. 

Formed competencies:  

Knows how to apply technical 

and forensic methods and means 

of detecting, fixing and seizing 

traces of crimes; Able to: 

analyze and evaluate search and 

evidentiary information on 

unsolved criminal cases; Owns 

skills: tactical methods of 

production of individual 

investigative actions, organize 

their conduct 

Модуль коды: АК -2                     

Модуль атауы: Ақпараттық-

коммуникативтік  

Пән атауы:  Іскерлік ағылшын                                                                                            

Пререквизиттер: Шетел тілі                                                                                                             

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: іскерлік және 

коммерциялық салада ағылшын 

тілінің арнайы лексикасын үйрену 

логиканы, логистиканы, 

экономикалық теорияны және т. 

б., сондай-ақ жалпы принциптерді 

ағылшын тілді қоғамның іскери 

сферасының құрылымы және 

ағылшын тіліндегі көріністердің 

ерекшеліктері іскерлік қарым-

қатынас саласындағы мәдениет 

Код модуля: ИК - 2               

Название модуля: 
Информационно-коммуникативный   

Название дисциплины:                                                       
Деловой английский язык                                                                                          

Пререквизиты: Иностранный язык                                                                                                             

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: изучение специальной 

лексики английского языка в 

области деловой и коммерческой 

деятельности, логики, логистики, 

экономической теории и пр., а 

также общих принципов устройства 

деловой сферы англоязычного 

общества и особенностей 

проявлений англоязычной культуры 

в области делового общения 

формулирование навыков 

Сode of module: ICC – 2 

Name of module: Information 

and communication center 

Name of discipline: Business 

English 

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: study of the special 

vocabulary of the English 

language in the field of business 

and commercial activity, logic, 

logistics, economic theory, etc., 

as well as the general principles 

of the structure of the business 

sphere of English-speaking 

society and the peculiarities of 

the manifestations of English-

speaking culture in the field of 



арнайы іскерлік және 

коммерциялық құжаттаманы 

рефераттау, дамыту және 

диалогтік және монологиялық 

сөйлеу дағдыларын жетілдіру 

коммерциялық қызметпен 

байланысты мамандандырылған 

жағдайларды келіссөздер жүргізу, 

іскерлік хат алмасу және т. б.) 

Қысқаша сипаттамасы: Пән А2-

С1 деңгейлеріне сәйкес келетін 

ағылшын тілінде іскерлік шет 

тілдік қарым-қатынас саласында 

тиісті лингвистикалық дайындық 

алу үшін білім, дағды мен 

дағдыларды алуға мүмкіндік 

береді. Бұл пән кәсіби іскерлік 

ортада ағылшын тілін қолданудың 

мазмұнын көрсетеді. 

Оқыту нәтижелері: академиялық 

деңгейде ағылшын тілін жазу және 

сөйлеу дағдыларының болуы, заң 

терминологиясын білу, сонымен 

қатар заңгерлік және 

дипломатиялық аударма 

техникасын меңгеруге 

Қалыптасатын құзыреттер:  

дискурсты лингвистикалық талдау 

лингвистикалық және ұлттық - 

мәдени сипаттамалары 

фонетикалық - фонологиялық, 

лексикалық, семантикалық - 

синтаксистік және прагматикалық 

деңгейлердің ауызша әр түрлі 

түрлерін анықтау үшін талдау 

негізі және жазбаша мәтіндерді 

жүргізе алады 

аннотирования и реферирования 

специальной деловой и 

коммерческой документации, 

развитие и совершенствование 

умений и навыков диалогической и 

монологической речи в 

специализированных ситуациях, 

связанных с коммерческой 

деятельностью (ведение деловых 

переговоров, ведение деловой 

переписки и пр.) 

Краткое описание: Дисциплина 

позволит получить  знания, умения 

и навыки для получения 

соответствующей лингвистической 

подготовки в сфере делового 

иноязычного  общения на 

английском языке, 

соответствующую уровням А2-С1. 

Данная дисциплина конкретизирует 

содержание применения 

английского языка в 

профессиональной деловой среде. 

Результаты обучения: обладать 

навыками письменной и устной 

речи английского языка на 

академическом уровне, знать 

юридическую терминологию, а 

также владеть техникой 

юридического и дипломатического 

перевода 

Формируемые компетенции: 

умеет проводить лингвистический 

анализ текста/дискурса с учетом 

специфики лингвистических и 

национально-культурологических 

характеристик фонетико - 

фонологического, лексического, 

семантико - синтаксического и 

прагматического уровней и на 

основе анализа идентифицировать 

различные типы устных и 

письменных текстов 

business communication 

formulation of skills of 

annotation and abstracting 

special business and commercial 

documentation, development 

and improvement of skills and 

skills of dialogic and monologue 

speech in specialized situations 

related to commercial activities 

(conducting business 

negotiations, business 

correspondence, etc.) 

Brief description: The 

discipline will allow you to 

acquire knowledge, abilities and 

skills for obtaining appropriate 

linguistic training in the field of 

business foreign language 

communication in English, 

corresponding to levels A2-C1. 

This discipline specifies the 

content of the use of English in a 

professional business 

environment. 

Learning outcomes: have the 

skills of writing and speaking 

English at the academic level, 

know the legal terminology, as 

well as master the technique of 

legal and diplomatic translation 

Formed competencies:  

he is able to carry out linguistic 

analysis of the text/discourse 

taking into account the specifics 

of linguistic and national-

cultural characteristics of 

phonetic -phonological, lexical, 

semantic - syntactic and 

pragmatic levels and, based on 

the analysis, identify various 

types of oral 

and written texts 

 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу                                                     

Пән атауы:  Халықаралық жеке 

құқық                                                                            

Пререквизиттер: Азаматтық 

құқық (ерекше бөлім)                   

Код модуля: ПРГАУП – 4   

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений                                            

Название дисциплины:                                                       
Международное частное право                                                                           

Пререквизиты: Гражданское право 

(особенная часть)                                           

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations 

Name of discipline: 
International private law     

Prerequisites: Civil Law 

(special part)                                               



Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Курстың мақсаты 

халықаралық-құқықтық 

қатынастарды реттеу 

мәселелерімен танысу. Сонымен 

бірге, сұранысты шешуде және 

шетелдік заңды пайдалануда, 

халықаралық жеке құқықтық 

қатынастар саласында жаңа 

әділеттілік сезімін 

қалыптастыруда және нарықтық 

экономикада және әлемдік 

экономикада оларды реттеу 

мүмкіндігінде қолданылатын 

қазақстандық заңнаманың жаңа 

ережелерін түсіндіруге ерекше 

назар аудару қажет. 

Қысқаша сипаттамасы: 
«Халықаралық жеке құқық» курсы 

студенттерді халықаралық жеке 

құқықтың пәнімен және 

сипатымен, халықаралық жеке 

құқықтағы жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтық 

мәртебесімен таныстырады. Бұл 

азаматтық құқықтың шетелдік 

элементпен күрделенген 

ерекшеліктерін зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

Оқыту нәтижелері: халықаралық 

шарттарды жасасу және 

халықаралық ұйымдарды құру 

тәртібі туралы білімді қолдану, 

халықаралық құқық нормаларын 

талдау және түсіндіру; 

халықаралық дауларды құқықтық 

реттеу дағдылары болуы, сондай-

ақ ұлттық заңнаманың 

нормативтік құқықтық актілерінің 

Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық 

шарттарға сәйкестігіне сараптама 

жүргізу 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Ол қазақстандық жеке меншік 

құқығындағы халықаралық жеке 

құқықты, қоғамдық қатынастарды 

реттеудің халықаралық-құқықтық 

әдісін, халықаралық сипаттағы 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Целью данного курса 

является ознакомление с 

проблемами регулирования 

международных правоотношений. 

При этом необходимо уделить 

особое внимание толкованию новых 

для казахстанского 

законодательства положений, 

применяемых при разрешении 

спросов и использовании 

иностранных норм права, 

формировании нового 

правосознания в области 

международных частных 

правоотношений, возможности их 

регулирования в условиях 

рыночной экономики и мирового 

хозяйства. 

Краткое описание: Курс 

«Международное частное право» 

ознакомит студентов с предметом и 

природой международного частного 

права, с правовым положением 

физических и юридических лиц в 

международном частном праве. 

Позволит изучить особенности 

норм гражданского права, 

осложненных иностранным 

элементом.  

Результаты обучения: применять 

знания о порядке заключения 

международных договоров и 

создания международных 

организаций, анализировать и 

толковать нормы международного 

права; обладать навыками 

правового регулирования 

международных споров, а также 

проводить экспертизу нормативно-

правовых актов национального 

законодательства на соответствие 

международным договорам, 

ратифицированным Республикой 

Казахстан 

Формируемые компетенции: 

Знает международное частное 

право в системе казахстанского 

права, международно-правовой 

метод регулирования общественных 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: The purpose of this 

course is to familiarize with the 

problems of regulating 

international legal relations. At 

the same time, it is necessary to 

pay special attention to the 

interpretation of the new for 

Kazakhstan legislation 

provisions applied in resolving 

demand and using foreign legal 

norms, forming a new legal 

awareness in the field of 

international private legal 

relations, the possibility of their 

regulation in a market economy 

and world economy. 

Brief description: The course 

"International Private Law" will 

acquaint students with the 

subject and nature of private 

international law, with the legal 

status of individuals and legal 

entities in private international 

law. It will allow you to study 

the features of civil law, 

complicated by a foreign 

element. 

Learning outcomes: apply 

knowledge about the procedure 

for concluding international 

treaties and the creation of 

international organizations, 

analyze and interpret the norms 

of international law; have the 

skills of legal regulation of 

international disputes, as well as 

conduct an examination of 

normative legal acts of national 

legislation for compliance with 

international treaties ratified by 

the Republic of Kazakhstan 

Formed competencies:  

He knows international private 

law in the system of Kazakhstan 

law, the international legal 

method of regulating public 

relations, the concept of legal 

relations of an international 

nature and the subjects and 



құқықтық қатынастар 

тұжырымдамасын және жеке 

халықаралық құқықтың 

субъектілері мен объектілерін 

және оларды қорғауды қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінде біледі. 

Жанжалдың иерархиясы мен ішкі 

және халықаралық құқықтың 

материалдық нормаларын қазақ, 

орыс және ағылшын тілдерінде 

құра білу. Ол шетелдік элементтің 

қатысуымен дауларды шешу 

алгоритмін жасау және 

қақтығыстардың қажетті түрлерін 

қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде таңдау дағдыларына ие. 

 

 

отношений, понятие 

правоотношений, носящих 

международный характер и 

субъекты и объекты 

международного частного права и 

их защиту на казахском, русском и 

английском языках. Умеет 

установить иерархию 

коллизионных и материальных 

норм внутреннего и 

международного права на 

казахском, русском и английском 

языках. Владеет навыками 

разработать алгоритм разрешения 

спора с участием иностранного 

элемента и выбрать необходимые 

коллизионные привязки на 

казахском, русском и английском 

языках. 

objects of international private 

law and their protection in 

Kazakh, Russian and English. 

Able to establish a hierarchy of 

conflict and material norms of 

domestic and international law 

in Kazakh, Russian and English. 

He has the skills to develop a 

dispute resolution algorithm 

with the participation of a 

foreign element and select the 

necessary conflict bindings in 

Kazakh, Russian and English. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу                                                    

Пән атауы: Терроризммен 

күресуде халықаралық құқықтық 

негіздері                                                                                                                                            

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім)                                                   

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Студенттерге ғылыми 

көзқарас пен негізгі ұғымдардың, 

үрдістердің, себептердің, пайда 

болу факторларының, 

жаңғыртудың, алдын-алу 

шаралары мен заманауи 

лаңкестікпен күресуді үйрету. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Студенттер халықаралық 

терроризмнің себептері мен 

қауіптерін жан-жақты түсінудің 

негізгі аспектілерін зерттейді, 

сонымен қатар қазіргі 

халықаралық қатынастар 

жүйесінде терроризмге қарсы 

тұрудың теориясы, практикасы 

мен әдістері туралы олардың 

жүйеленген білімдерін 

қалыптастырады. 

Код модуля: ПРГАУП – 4   

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений      

Название дисциплины: 

Международно-правовые основы 

борьбы с терроризмом                                                                                                                                                                               

Пререквизиты: Уголовное право  

(особенная часть)                                                         

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Научить студента овладеть 

научным подходом и системой 

основных понятий, 

закономерностях, причинах, 

факторах возникновения, 

активизации деятельности, меры 

предупреждения и борьбы с 

современным терроризмом. 

Краткое описание: Студентами, 

буду изучены основные аспекты 

комплексного понимания причин и 

угроз международного терроризма, 

а также формировании у них 

систематизированных знаний о 

теории, практике и способах 

противодействия терроризму в 

системе современных 

международных отношениях. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations 

Name of discipline: 
International legal framework 

for the fight against terrorism   

Prerequisites: Criminal Law 

(special part)    

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: Teach the student to 

master the scientific approach 

and the system of basic 

concepts, patterns, causes, 

factors of occurrence, 

revitalization, prevention 

measures and the fight against 

modern terrorism.  

Brief description: Students will 

study the main aspects of a 

comprehensive understanding of 

the causes and threats of 

international terrorism, as well 

as the formation of their 

systematized knowledge about 

the theory, practice and methods 

of countering terrorism in the 

system of modern international 

relations. 

Learning outcomes: analyze 



Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Террористік ұйымдардың 

қызметін қазақ, орыс және 

ағылшын тілдеріндегі себептерін, 

пайда болу факторларын және 

белсендіруін біледі; Қазақ, орыс 

және ағылшын тілдеріндегі ұлттық 

қауіпсіздіктің сипаты мен 

формаларын түсінуге; Қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінде 

мақсатқа қол жеткізу үшін 

командада жұмыс істеу дағдысына 

ие; 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

Знает причины, факторы 

возникновения и активизации 

деятельности террористических 

организаций на казахском, русском 

и английском языках; Умеет 

понимать сущность и формы 

национальной безопасности на 

казахском, русском и английском 

языках; Владеет нвыками работы в 

команде по достижению 

поставленной цели на казахском, 

русском и английском языках; 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

Knows the causes, factors of 

occurrence and activation of the 

activities of terrorist 

organizations in the Kazakh, 

Russian and English languages; 

Able to understand the nature 

and forms of national security in 

the Kazakh, Russian and English 

languages; Owns the skills of 

working in a team to achieve the 

goal in Kazakh, Russian and 

English languages; 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу                                                    

Пән атауы: Экологиялық 

қылмыстық құқық бұзушылықтар                                                                                                                   

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім)                                                   

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Экология саласындағы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықтарды білу. Бұл 

қылмыстардың алдын алу үшін 

тиісіті шараларын жүргізу 

мүмкіндігін үйрету болып 

табылады. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

экология саласындағы қылмыстар 

үшін жауапкершілік туралы 

қылмыстық заңнаманы зерттейді. 

Экология саласындағы 

қылмыстардың қылмыстық-

құқықтық сипаттамаларын енгізу 

дағдыларын сипаттайды, сонымен 

қатар осы құқық 

бұзушылықтармен күресу 

дағдыларын үйретеді.  

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

Код модуля: ПРГАУП – 4   

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений      

Название дисциплины: 

Экологические уголовные 

правонарушения                                                               

Пререквизиты: Уголовное право  

(особенная часть)    

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Знание уголовных 

правонарушений в сфере экологии. 

Способность проводить 

профилактические действия по 

предотвращению данных 

преступлений. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина рассматривает 

уголовное законодательство об 

ответственности за преступления в 

сфере экологии. Описывает навыки 

реализации уголовно-правовой 

характеристики составов 

преступлений в сфере экологии, а 

также обучает навыкам борьбы 

против данных правонарушений. 

Результаты обучения: раскрывать 

содержание уголовного и 

административного 

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations 

Name of discipline: 
Environmental criminal offenses                                                                                                                                               

Prerequisites: Criminal Law 

(special part)    

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: Knowledge of 

criminal offenses in the field of 

ecology. The ability to carry out 

preventive actions to prevent 

these crimes. 

Brief description: This 

discipline examines criminal 

legislation on responsibility for 

crimes in the field of ecology. 

Describes the skills of 

implementing the criminal-legal 

characteristics of crimes in the 

field of ecology, and also 

teaches the skills of combating 

these offenses. 

Learning outcomes: disclose 

the content of criminal and 

administrative legislation; 

classify offenses and crimes into 

categories; do the qualification 



және әкімшілік заңнаманың 

мазмұнын ашу; құқық 

бұзушылықтар мен қылмыстарды 

санаттарға жіктеу; қылмыстар мен 

құқық бұзушылықтарды 

саралауды, сондай-ақ қылмыстық 

және әкімшілік құқық 

принциптерін зерттеу және 

бағалауды жүргізу; заңнамалық 

және заңға тәуелді құқықтық 

актілерді және сот шешімдерін 

түсіндіру, қылмыстық қудалау 

органдарында және соттарда 

қорғау және айыптау істерін 

жүргізе біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Экология саласындағы қылмыстар 

үшін жауапкершілік туралы 

Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңнамасын біледі. 

Экология саласындағы 

қылмыстың қылмыстық құқық 

сипаттамаларын жүзеге асыруға 

қабілетті. Экология саласындағы 

қылмыстармен күресу 

дағдыларына ие. 

законодательства, 

классифицировать правонарушения 

и преступления по категориям, 

уметь делать квалификацию 

преступлений и правонарушений, а 

также исследовать и оценивать 

принципы уголовного и 

административного права, уметь 

толковать законодательные и 

подзаконные нормативно-правовые 

Формируемые компетенции: 

Знает уголовное законодательство 

РК об ответственности за 

преступления в сфере экологии. 

Умеет реализовать уголовно-

правовую характеристику составов 

преступлений в сфере 

экологии.Владеет навыками борьбы 

против преступлений в сфере 

экологии. 

of crimes and offenses, as well 

as research and evaluate the 

principles of criminal and 

administrative law; interpret 

legislative and subordinate legal 

acts and court decisions, conduct 

defense and prosecution cases in 

criminal prosecution authorities 

and courts 

Formed competencies:  

He knows the criminal 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan on liability for 

crimes in the sphere of ecology. 

Able to realize the criminal law 

characteristics of the crimes in 

the field of ecology. 

Owns the skills to combat 

crimes in the field of ecology. 

Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу                                                    

Пән атауы: Қылмыстарды 

саралаудың теориялық негіздері                                                            

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім)           

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты:  Құқық қолдану 

қызметі үшін әзірленген тиісті 

ережелерге сәйкес қылмыстарды 

студенттердің саралау білімдері 

мен дағдыларын қалыптастыру. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

нақты қоғамдық қауіпті әрекетке 

қылмыстық -құқықтық дәл 

бағалауды зерттеуге мүмкіндік 

береді. Сондай -ақ, тәртіп 

қоғамдық қауіпті іс -әрекеттің 

белгілері мен қылмыстық құқық 

нормаларында көзделген 

Код модуля: ПРГАУП – 4   

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений      

Название дисциплины: 

Теоретические основы 

квалификации преступлений 

Пререквизиты: Уголовное право  

(особенная часть)    

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Формирование знаний и 

умений учащихся 

дифференцировать преступления по 

соответствующим правилам, 

разработанным для 

правоохранительных органов. 

Краткое описание: Данный курс 

позволит изучить  точную 

уголовно-правовую оценку 

конкретного общественно опасного 

деяния. Также дисциплина обучит 

навыкам в установлении точного 

соответствия между признаками 

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations 

Name of discipline: Theoretical 

framework of classification of 

crimes         

Prerequisites: Criminal Law 

(special part)   

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: Formation of 

knowledge and skills of students 

to differentiate crimes in 

accordance with the relevant 

rules developed for law 

enforcement. 

Brief description: This course 

will allow you to study an 

accurate criminal law 

assessment of a specific socially 

dangerous act. Also, the 

discipline will teach skills in 

establishing an exact 



белгілердің арасындағы дәл 

сәйкестікті орнатуға 

дағдыландырады. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

және әкімшілік заңнаманың 

мазмұнын ашу; құқық 

бұзушылықтар мен қылмыстарды 

санаттарға жіктеу; қылмыстар мен 

құқық бұзушылықтарды 

саралауды, сондай-ақ қылмыстық 

және әкімшілік құқық 

принциптерін зерттеу және 

бағалауды жүргізу; заңнамалық 

және заңға тәуелді құқықтық 

актілерді және сот шешімдерін 

түсіндіру, қылмыстық қудалау 

органдарында және соттарда 

қорғау және айыптау істерін 

жүргізе біледі 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Біледі: фактілерді, оқиғалар мен 

жағдайларды құқықтық 

саралаудың негізгі ережелерін, 

заңсыз шешімдер қабылдаудың 

және заңсыз іс-әрекеттер 

жасаудың салдарын; фактілер мен 

мән-жайларды заңдық саралаудың 

мазмұнын, оның негізгі 

ережелерін. 

Қолдана біледі: ҚР қолданыстағы 

заңнамасы бойынша шешім 

қабылдау және заңды іс-әрекеттер 

жасау ережелерін қолдана алады, 

құқықтық біліктілікті талап ететін 

фактілер мен мән-жайларды 

анықтай алады, нормалары осы 

фактілер мен мән-жайларға 

қолданылатын нормативтік 

құқықтық актілердің шеңберін 

дұрыс анықтай алады, 

қалыптасқан жағдайға құқықтық 

баға бере алады. 

Дағыдларға ие: ҚР заңнамасына 

дәл сәйкестікте шешім қабылдау 

және заңды іс-әрекеттер жасау, 

жағдайларды заңды түрде дұрыс 

шешу, заңсыз шешімдер қабылдау 

және заңсыз іс-әрекеттер 

жасаудың теріс салдарын азайту, 

олардың алдын алу тәсілдері мен 

тетіктерін. 

совершенного общественно 

опасного деяния и признаками, 

предусмотренными в нормах 

уголовного закона.  

Результаты обучения: раскрывать 

содержание уголовного и 

административного 

законодательства, 

классифицировать правонарушения 

и преступления по категориям, 

уметь делать квалификацию 

преступлений и правонарушений, а 

также исследовать и оценивать 

принципы уголовного и 

административного права, уметь 

толковать законодательные и 

подзаконные нормативно-правовые 

Формируемые компетенции: 

Знает: содержание  основные 

правила юридической 

квалификации фактов, событий и 

обстоятельств, последствия 

принятий незаконных решений и 

совершения незаконных действий; 

содержание юридической 

квалификации фактов и 

обстоятельств, её основные 

правила. 

Умеет: применять правила 

принятия решений и совершения 

юридических действий по 

действующему законодательству 

РК, выявлять факты и 

обстоятельства, требующие 

правовой квалификации, Правильно 

определять круг 

нормативноправовых актов, нормы 

которых распространяются на 

данные факты и обстоятельства, 

давать юридическую оценку 

сложившейся ситуации. 

Владеет: навыками принятия 

решений и совершения 

юридических действий в точном 

соответствии с законодательством 

РК, юридически правильного 

разрешения ситуаций, минимизации 

негативных последствий принятия 

незаконных решений и совершения 

незаконных действий, способов и 

механизмов ихпредупреждения. 

correspondence between the 

signs of a committed socially 

dangerous act and the signs 

provided for in the norms of the 

criminal law. 

Learning outcomes: disclose 

the content of criminal and 

administrative legislation; 

classify offenses and crimes into 

categories; do the qualification 

of crimes and offenses, as well 

as research and evaluate the 

principles of criminal and 

administrative law; interpret 

legislative and subordinate legal 

acts and court decisions, conduct 

defense and prosecution cases in 

criminal prosecution authorities 

and courts 

Formed competencies:  

to know: the content of the basic 

rules of the legal qualification of 

facts, events and circumstances, 

the consequences of making 

illegal decisions and committing 

illegal actions; the content of the 

legal qualification of facts and 

circumstances, its basic rules. 

He is able to: apply the rules of 

decision-making and legal 

actions under the current 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan, identify facts and 

circumstances requiring legal 

qualification, Correctly 

determine the range of 

normative legal acts, the norms 

of which apply to these facts and 

circumstances, give a legal 

assessment of the situation. 

Possesses skills: the skills of 

decision-making and performing 

legal actions in strict accordance 

with the legislation of the 

Republic of Kazakhstan, legally 

correct resolution of situations, 

minimizing the negative 

consequences of making illegal 

decisions and committing illegal 

actions, methods and 

mechanisms of their prevention. 



Модуль коды: АӘҚҚҚҚР - 4  

Модуль атауы: Азаматтық, 

әкімшілік және қылмыстық-

құқықтық қатынастарды құқықтық 

реттеу                                                    

Пән атауы: Пенитенциярлық 

құқық                                                                                                

Пререквизиттер: Қылмыстық 

құқық (ерекше бөлім)           

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Пәннің мақсаты – 

құқықтану саласындағы жоғары 

білікті мамандарды даярлау, 

олардың қылмыстық-атқару 

заңнамасының нормаларын нақты 

жағдайларды шешуде талдап, 

қолдана білу, қылмыстық-атқару 

жүйесінің қылмыстық-атқару 

жүйесінің рөлі мен орны туралы 

ғылыми дүниетанымын 

қалыптастыру. қылмысқа қарсы 

күрес. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

студенттер арасында қылмыстық 

атқару заңнамасының нормаларын 

қолдану бойынша білім, қабілет 

және дағдылар жүйесін 

қалыптастыруға бағытталған, оған 

теориялық ережелерді терең 

зерттеу, олардың қылмыстық 

атқару теориясындағы ғылыми 

зерттеу әдістерін меңгеру арқылы 

қол жеткізіледі. кәсіби 

дайындықта өзін-өзі тәрбиелеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Оқыту нәтижелері: қылмыстық 

атқару өндірісінің құқық қолдану 

тәжірибесінде заңдылықты 

қамтамасыз ету бойынша қажетті 

шараларды қабылдауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Біледі: 

- пенитенциарлық қызметті 

реттейтін ішкі және халықаралық 

нормаларды; 

- қылмыстық-атқару заңнамасы 

нормаларының мазмұнын, 

жіктелуін және құрылымын. 

Істей біледі: 

Код модуля: ПРГАУП – 4   

Название модуля: Правовое 

регулирование гражданских, 

административных и уголовных 

правоотношений      

Название дисциплины: 

Пенитенциарное право                                                                                        

Пререквизиты: Уголовное право  

(особенная часть)    

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Цель дисциплины - 

подготовить 

высококвалифицированных 

специалистов в области права, 

уметь анализировать и применять 

нормы уголовного права при 

решении конкретных ситуаций, 

сформировать научное 

мировоззрение о роли и месте 

пенитенциарной системы. борьба с 

преступностью. 

Краткое описание: Данный курс 

имеет целью сформировать у 

обучающихся систему знаний, 

умений и навыков применения норм 

уголовно-исполнительного 

законодательства, что достигается 

путем углубленной проработки 

теоретических положений, 

овладения ими научными методами 

исследования в уголовно-

исполнительной теории, 

формирования навыков 

самообразования при 

профессиональной подготовке. 

Результаты обучения: принимать 

необходимые меры по обеспечению 

законности в  правоприменительной 

практике уголовного 

исполнительного производства 

Формируемые компетенции: 

Знать: 

- отечественные и международные 

стандарты, регулирующие 

пенитенциарную деятельность; 

- содержание, классификация и 

структура норм уголовно-

исполнительного законодательства. 

Уметь: 

- использовать полученные знания 

Сode of module: LRCACLR - 4 

Name of module: Legal 

regulation of civil, 

administrative and criminal law 

relations 

Name of discipline: 
Penitentiary law 

Prerequisites: Criminal Law 

(special part)   

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: The purpose of the 

discipline is to train highly 

qualified specialists in the field 

of law, to be able to analyze and 

apply the rules of criminal law in 

solving specific situations, to 

form a scientific worldview of 

the role and place of the 

penitentiary system. fight against 

crime. 

Brief description: This course 

aims to form a system of 

knowledge, abilities and skills in 

the application of the norms of 

criminal executive legislation in 

students, which is achieved by 

in-depth study of theoretical 

provisions, their mastery of 

scientific research methods in 

criminal executive theory, and 

the formation of self-education 

skills in professional training. 

Learning outcomes: take the 

necessary measures to ensure the 

rule of law in the law 

enforcement practice of criminal 

enforcement proceedings 

Formed competencies:  

To knows: 

- domestic and international 

standards governing penitentiary 

activities; 

- the content, classification and 

structure of the provisions of the 

criminal-executive legislation. 

Can: 

- use the acquired knowledge to 

achieve the goals of the 

penitentiary system; 

- to act with legal concepts and 



- алған білімдерін мақсатына, 

пенитенциарлық жүйенің 

мақсатына жетуге пайдалануды; 

- қылмыстық - атқару 

заңнамасының құқықтық 

ұғымдарымен және 

категорияларымен әрекет етуді. 

Дағдыларына ие: 

- пенитенциарлық жүйе 

қызметіндегі әртүрлі мәселелер 

мен жанжалдарды шешу 

дағдыларына. 

- қылмыстық жазаларды орындау 

саласындағы құқықтық актілермен 

және ресми құжаттармен жұмыс 

істеу дағдыларына. 

для достижения целей 

пенитенциарной системы; 

- действовать с правовыми 

понятиями и категориями уголовно-

исполнительного законодательства. 

Владеть: 

- навыками решения различных 

вопросов и конфликтов в 

пенитенциарной системе. 

- навыками работы с правовыми 

актами и официальными 

документами в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

categories of criminal-executive 

legislation. 

Have the skills: 

- skills in resolving various 

issues and conflicts in the 

penitentiary system. 

- skills in working with legal 

acts and official documents in 

the field of execution of criminal 

penalties. 

Модуль коды: ХҚҚР - 5 

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                       

Пән атауы:  Халықаралық 

дауларды құқықтық реттеу               

Пререквизиттер:    Халықаралық 

жария құқығы                                                                                                                                           

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Дауларды шешудің 

бейбіт құралдары ұғымы және 

жүйесін меңгеру.  Дауларды 

бейбіт жолмен шешу туралы 

халықаралық-құқықтық актілер. 

Халықаралық дауларды бейбіт 

жолмен шешу қағидатының 

құқықтық мазмұны 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

студенттерді халықаралық 

дауларды реттеу процесінің 

ерекшеліктері мен құқықтық 

мәртебесін зерттеуге шақырады. 

Курс сонымен қатар халықаралық 

дауларды реттеу механизмдерін 

зерттеуді қамтиды. 

Оқыту нәтижелері: алған 

білімдері негізінде туындайтын 

құқықтық жағдайларды жүйелей 

білу, сонымен қатар конструктивті 

диалог құру, келіссөздер жүргізу 

және даулы жағдайларды жою 

дағдыларына ие болу, білікті 

заңдық қорытындылар мен 

кеңестер беруді білуге 

Код модуля: ПРМО - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений                                

Название дисциплины:                                                       
Правовое регулирование 

международных споров         

Пререквизиты: Международное 

публичное право                                                                                                                         

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: освоить понятие и систему 

мирных средств разрешения споров. 

Международно-правовые акты о 

мирном разрешении споров. 

Правовое содержание принципа 

мирного разрешения 

международных споров 

Краткое описание: Данный курс 

предлагает изучить студентам 

особенности и правовое положение 

процесса регулирования 

международных споров. Курс также 

предполагает изучение механизмов 

регулирования международных 

споров. 

Результаты обучения: уметь 

систематизировать возникающие 

правовые ситуации на основе 

полученных знаний, а также 

обладать навыками по построению 

конструктивного диалога, ведению 

переговоров и устранению 

конфликтных ситуаций, обладать 

способностью предоставления 

Сode of module: LRIR - 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: Legal 

regulation of international 

disputes 

Prerequisites: International 

public law                      

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: to master the concept 

and system of peaceful means of 

dispute resolution. International 

legal acts on the peaceful 

settlement of disputes. Legal 

content of the principle of 

peaceful settlement of 

international disputes 

Brief description: This course 

invites students to study the 

features and legal status of the 

process of regulating 

international disputes. The 

course also involves the study of 

mechanisms for the regulation of 

international disputes. 

Learning outcomes: be able to 

systematize emerging legal 

situations based on the 

knowledge gained, as well as 

have the skills to build a 

constructive dialogue, negotiate 

and resolve conflict situations, 

be able to provide qualified legal 



Қалыптасатын құзыреттер: 

Тікелей келіссөздер және 

Консультациялар, халықаралық 

ұйымдар аясындағы келіссөздер. 

Халықаралық келісу рәсімі: 

мейірімді қызметтер және 

делдалдық; тергеу және келісім 

комиссиясы.  халықаралық 

дауларды халықаралық ұйымдарда 

шешуде БҰҰ және Қауіпсіздік 

Кеңесінің ерекше рөлі, бейбітшілік 

пен халықаралық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету: превентивті 

дипломатия, бітімгершілік, 

бейбітшілікті қолдау, бейбітшілік 

құру, бейбітшілікке мәжбүрлеу 

дағдыларына ие болу. 

квалифицированных юридических 

заключений и консультаций 

Формируемые компетенции: 

Владеть навыками как 

непосредственные переговоры и 

консультации. Переговоры в рамках 

международных организаций. 

Международная согласительная 

процедура: добрые услуги и 

посредничество; следственные и 

согласительные комиссии. 

Разрешение международных споров 

в международных организациях: 

ООН и особая роль Совета 

Безопасности; деятельность ООН по 

обеспечению мира и 

международной безопасности: 

превентивная дипломатия, 

миротворчество, поддержание мира, 

миростроительство, принуждение к 

миру; 

opinions and advices 

Formed competencies:  

Possess skills like direct 

negotiations and consultations. 

Negotiations within the 

framework of international 

organizations. International 

conciliation procedure: good 

offices and mediation; 

investigative and conciliation 

commissions. Resolution of 

international disputes in 

international organizations: the 

UN and the special role of the 

Security Council; UN activities 

to ensure peace and international 

security: preventive diplomacy, 

peacemaking, peacekeeping, 

peace-building, peace 

enforcement 

Модуль коды: ХҚҚР - 5 

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                       

Пән атауы:  Халықаралық 

қауіпсіздік құқығы                       

Пререквизиттер:    Халықаралық 

жария құқығы                                                                                                                                           

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: халықаралық 

қауіпсіздікті анықтау, 

халықаралық 

қауіпсіздік және халықаралық 

қатынастар, халықаралық 

қауіпсіздік салалары: әскери 

(оның ішінде ядролық және 

ғарыштық), экономикалық, 

экологиялық және т. б. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

бейбітшілік пен халықаралық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мақсатында мемлекеттер мен 

халықаралық құқықтың басқа 

субъектілерінің әскери-саяси 

саладағы ынтымақтастығын 

реттейтін халықаралық құқықтық 

принциптер мен нормалардың 

жиынтығын зерттейді. 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

Код модуля: ПРМО - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений                                

Название дисциплины: Право 

международной безопасности                                    

Пререквизиты: Международное 

публичное право                                                                                                                         

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: определение международной 

безопасности, взаимосвязь 

международной безопасности и 

международных отношений, сферы 

международной безопасности: 

военная (в том числе ядерная и 

космическая), экономическая, 

экологическая и т.д. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина изучает совокупность 

международно-правовых 

принципов и норм, регулирующих 

сотрудничество государств и иных 

субъектов международного права в 

военно-политической сфере в целях 

обеспечения мира и международной 

безопасности. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

Сode of module: LRIR - 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International Security Law    

Prerequisites: International 

public law                      

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: definition of 

international security, 

interrelation of international 

security and international 

relations, spheres of 

international security: military 

(including nuclear and space), 

economic, environmental, etc. 

Brief description: This 

discipline studies a set of 

international legal principles and 

norms governing cooperation 

between states and other subjects 

of international law in the 

military-political sphere in order 

to ensure peace and international 

security. 

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 



экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға 

Қалыптасатын құзыреттер: 

қалыптасқан азаматтық 

бірегейлікке ие болу сезімі 

патриоттық идеологиялық 

тұрғыдан белсенді азаматтық 

ұстаным көрсету қабілеті іс 

жүзінде қарсы тұру, адамның 

жалпыға бірдей танылған 

құқықтарын құрметтеу және, 

этникалық - мәдени және 

конфессиялық әралуандылық, 

өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі 

тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту және 

өзінің қамтамасыз ету бойынша 

халықаралық - құқықтық 

ынтымақтастық саласындағы 

құзыреттілікті қауіпсіздік және 

терроризмге қарсы іс-қимыл. 

Меңгеруі тиіс: оқу, ғылыми 

әдебиеттермен, халықаралық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

жөніндегі халықаралық-құқықтық 

ынтымақтастық саласындағы 

терроризмге қарсы іс-қимыл 

актілермен таныс болу 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

иметь сформированную 

общегражданскую идентичность 

чувство патриотизма, способность 

проявлять активную гражданскую 

позицию в идеологическом и 

практическом противостоянии 

терроризму, уважать 

общепризнанные права человека, 

этнокультурное и 

конфессиональное многообразие, 

иметь способность к 

самоорганизации, 

самообразованию, саморазвитию и 

повышению уровня своей 

компетентности в области 

международно – правового 

сотрудничества по обеспечению 

безопасности и противодействию 

терроризму. 

Владеть: навыками работы с 

учебной, научной литературой, 

международными 

актами в области международно-

правового сотрудничества по 

обеспечению безопасности 

и противодействию терроризму 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

have a well-formed civil 

identity, a sense of patriotism, 

the ability to show an active 

civic position in ideological and 

practical opposition to terrorism, 

respect universally recognized 

human rights, ethno-cultural and 

confessional diversity, have the 

ability to self-organize, self-

education, self-development and 

increase their competence in the 

field of international legal 

cooperation to ensure security 

and counter terrorism. 

Possess: skills of working with 

educational, scientific literature, 

international acts in the field of 

international legal cooperation to 

ensure security and counter 

terrorism 

Модуль коды: ХҚҚР - 5 

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                       

Пән атауы:  Халықаралық 

гуманитарлық құқық                                                                            

Пререквизиттер:    Халықаралық 

жария құқығы                                                                                                                                           

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Студенттерді 

халықаралық гуманитарлық 

құқықтың пайда болу және даму 

тарихымен таныстыру 

халықаралық гуманитарлық құқық 

 ұғымы, пәні, нормалар мен қайнар 

көздері туралы студенттерде 

түсінік қалыптастыру  

Қысқаша сипаттамасы: Курс 

халықаралық гуманитарлық 

Код модуля: ПРМО - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений                                

Название дисциплины:                                                       
Международное гуманитарное 

право                                                                         

Пререквизиты: Международное 

публичное право                                                                                                                         

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Ознакомить студентов с 

историей зарождения и развития 

международного гуманитарного 

права, сформировать у студентов 

представление о понятии, предмете, 

нормах и источниках 

международного гуманитарного 

права 

Краткое описание: Курс 

Сode of module: LRIR - 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International humanitarian law 

Prerequisites: International 

public law                      

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: To acquaint students 

with the history of the origin and 

development of international 

humanitarian law, to form 

students' understanding of the 

concept, subject, norms and 

sources of international 

humanitarian law 

Brief description: The course is 

intended to impart knowledge 



құқықтың негізгі аспектілері 

туралы білім беруге, студенттерге 

қарулы күресті халықаралық 

құқықтық реттеудің нысандары 

мен әдістері туралы ережелерді 

түсінуге көмектесуге арналған. 

Халықаралық гуманитарлық 

құқық курсын меңгеру барысында 

студенттер құқық қорғау қызметін 

жүзеге асыру үшін қажетті 

көлемде халықаралық құқықтық 

білімдерге ие болуы тиіс. 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға 

Қалыптасатын құзыреттер: 

білуге тиіс: 

 - халықаралық гуманитарлық 

құқық ұғымы мен пәнінің 

ерекшеліктері, оның нормалары, 

принциптері және көздері; 

- халықаралық гуманитарлық 

құқықтың қолданылу аясын; 

- қазіргі қарулы қақтығыстарға 

қатысушылар жекелеген 

санаттардың мәртебесі туралы 

халықаралық гуманитарлық 

құқықтың негізгі нормалары; 

-халықаралық қозғалыстың 

құрамдас бөліктерінің құрылымы, 

қағидаттары және қызмет аясы 

Қызыл Крест және Қызыл Жарты 

Ай. 

білу керек: 

 - қазіргі қарулы қақтығыстарды 

анықтау; 

- қарулы қақтығыстарға 

қатысушылардың мәртебесін 

анықтау; 

- соғыс қимылдарын жүргізуде 

қолдануға рұқсат етілген, тыйым 

салынған немесе шектелген 

құралдар мен әдістерді анықтау 

меңгеруі тиіс: 

 - қарулы қақтығыс жағдайында 

адамдардың жекелеген санаттарын 

қорғауға қатысты халықаралық 

гуманитарлық құқық 

предпологает наделить знаниями об 

основных аспектах международного 

гуманитарного права, помочь 

обучаемым уяснить положения о 

формах и методах международно-

правового регулирования 

вооруженной борьбы. В ходе 

освоения курса международное 

гуманитарное право обучаемые 

должны овладеть международно-

правовыми знаниями в объеме, 

необходимом для осуществления 

правоприменительной 

деятельности. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

должен знать: 

 -особенности понятия и предмета 

международного гуманитарного 

права, его норм, принципов 

и источников; 

-сферу применения 

международного гуманитарного; 

-основные нормы международного 

гуманитарного права о статусе 

отдельных категорий участников 

современных вооруженных 

конфликтов; 

-структуру, принципы и сферу 

деятельности составных частей 

Международного движения 

Красного Креста и Красного 

Полумесяца. 

должен уметь: 

 -квалифицировать современные 

вооруженные конфликты; 

-определять статус участников 

вооруженных конфликтов; 

-определять допустимые, 

запрещенные или ограниченные к 

применению средства и методы 

ведения военных действий. 

должен владеть: 

 -знаниями о содержании и 

основных положениях норм 

международного гуманитарного 

about the main aspects of 

international humanitarian law, 

to help students understand the 

provisions on the forms and 

methods of international legal 

regulation of armed struggle. In 

the course of mastering the 

course of international 

humanitarian law, students must 

acquire international legal 

knowledge to the extent 

necessary for the 

implementation of law 

enforcement activities. 

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

must know: 

 -features of the concept and 

subject of international 

humanitarian law, its norms, 

principles and sources; 

- the scope of application of 

international humanitarian law; 

- the basic norms of international 

humanitarian law on the status 

of certain categories of 

participants in modern armed 

conflicts; 

- the structure, principles and 

scope of activity of the 

constituent parts of the 

International Movement Red 

Cross and Red Crescent. 

must be able to: 

 - to qualify modern armed 

conflicts; 

- determine the status of 

participants in armed conflicts; 

- to determine the permissible, 

prohibited or restricted means 

and methods of conducting 

military operations. 

must possess: 

- knowledge of the content and 

basic provisions of international 

humanitarian law concerning the 



нормаларының мазмұны мен 

негізгі ережелері туралы білімі 

права, касающихся защиты 

отдельных категорий лиц в 

ситуации вооруженного конфликта 

protection of certain categories 

of persons in situations of armed 

conflict 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ – 6  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану  

Пән атауы:  Халықаралық 

арбитраж                                                                                                                                     

Пререквизиттер: Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы                            

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Бұл пән теориялық 

және теориялық талдаудың 

ғылыми, жүйеленген, кешенді 

тәсілін қарастырады. 

жеке процестік құқық (құқық) 

ұғымымен, нысанасымен, 

әдісімен, жүйесімен және орнымен 

байланысты практикалық 

мәселелер 

дауларды баламалы шешу-ДБШ) 

Қазақстан Республикасының 

ұлттық құқық жүйесінде, іс 

жүргізу құқығы жүйесінде, 

сондай – ақ, "жария-

жеке"жүйесінде. Жеке іс жүргізу 

құқығы үш негізгі құқықтық 

институттан тұрады: келіссөздер 

(negotiation), Медиация 

(mediation), арбитраж (arbitration). 

Осы пән аясында ең көп көңіл 

бөлінеді 

жеке іс жүргізу құқығы институты 

ретінде төрелік талқылауды 

зерделеуге көңіл бөлінеді. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

студенттердің халықаралық 

арбитраждың теориялық және 

жеке практикалық мәселелерін 

және оның дамуының заманауи 

тенденцияларын, Қазақстан 

Республикасында және шетелде 

халықаралық арбитражды 

құқықтық реттеу мен практиканың 

ерекшеліктерін зерттеуді қамтиды. 

Сонымен қатар, бұл халықаралық 

арбитраж саласындағы 

мемлекеттік сот бақылауының 

Код модуля: ПГАУПЗ -6   

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства                                   

Название дисциплины:                                                       
Международный арбитраж                                                                                                                                   

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право                                                   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Данная дисциплина 

рассматривает научный, 

систематизированный, 

комплексный подход к анализу 

теоретических и практических 

вопросов, связанных с понятием, 

предметом, методом, системой и 

местом частного процессуального 

права (права альтернативного 

разрешения споров – АРС) в 

системе национального права 

Республики Казахстан, в системе 

процессуального права, а также в 

системе «публичное – частное». 

Частное процессуальное право 

состоит из трех основных правовых 

институтов: переговоры 

(negotiation), посредничество 

(mediation), арбитражное 

разбирательство (arbitration). 

Наибольшее внимание в рамках 

данной дисциплины уделяется 

изучению арбитражного 

разбирательства как институту 

частного процессуального права. 

Краткое описание: Данная 

дисциплина предпологает изучение 

студентами теоретических и 

отдельных практических вопросов 

международного арбитража и 

современных тенденций его 

развития, особенностей 

нормативно-правовой 

регламентации и практики 

международного арбитража в 

Республике Казахстан и за 

рубежом, также подразумевает 

Сode of module: ACCAPL - 6 

Name of module: Application 

of civil, criminal and 

administrative procedural law 

Name of discipline: 
International arbitration     

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law                                                                                               

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: This discipline 

considers a scientific, 

systematized, integrated 

approach to the analysis of 

theoretical and 

practical issues related to the 

concept, subject, method, system 

and place of private procedural 

law (the law of alternative 

dispute resolution – ADR) in the 

system of national law of the 

Republic of Kazakhstan, in the 

system of procedural law, as 

well as in the "public – private" 

system. Private procedural law 

consists of three main legal 

institutions: negotiations 

(negotiation), mediation 

(mediation), arbitration 

(arbitration). The greatest 

attention within the framework 

of this discipline is paid to the 

study of arbitration proceedings 

as an institution of private 

procedural law. 

Brief description: This 

discipline involves the study by 

students of theoretical and 

individual practical issues of 

international arbitration and 

modern trends in its 

development, the features of 

legal regulation and practice of 

international arbitration in the 

Republic of Kazakhstan and 

abroad. Also, it implies the study 

of the process of regulation at 

the international and national 



мәселелерін халықаралық және 

ұлттық деңгейде реттеу процесін 

зерттеуді білдіреді. 

Оқыту нәтижелері: халықаралық 

шарттарды жасасу және 

халықаралық ұйымдарды құру 

тәртібі туралы білімді қолдану, 

халықаралық құқық нормаларын 

талдау және түсіндіру; 

халықаралық дауларды құқықтық 

реттеу дағдылары болуы, сондай-

ақ ұлттық заңнаманың 

нормативтік құқықтық актілерінің 

Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық 

шарттарға сәйкестігіне сараптама 

жүргізу 

Қалыптасатын құзыреттер:  

- төрелік талқылауға байланысты 

құжаттарды жасау; 

- Қазақстан Республикасының 

Төрелік туралы заңнамасының 

негізгі ережелерін түсіндіру және 

қолдану; 

- жеке іс жүргізу құқығы 

саласында білікті құқықтық 

қорытындылар мен 

консультациялар беруге 

-азаматтық-құқықтық дауларды 

халықаралық коммерциялық 

жолмен шешу кезінде азаматтар 

мен заңды тұлғалардың 

мүдделерін білдіру ; 

- жеке іс жүргізу құқығының 

түсінігі мен негізгі құқықтық 

институттарын анықтау 

- төреліктің құқықтық мәртебесі 

мен негізгі түрлерін анықтау; 

-- төрелік келісім жасау ұғымын, 

түрлерін, нысандары мен 

тәсілдерін талдау; 

- төрелік талқылау субъектілерінің 

жіктелуін және құқықтық 

жағдайын түсіндіру; 

- төрелікте Дауларды қараудың іс 

жүргізу мәселелерін, төреліктің 

күшін жою және мәжбүрлеп 

орындау мәселелерін ашу 

изучение  регулирования на 

международном и национальном 

уровнях вопросов государственного 

судебного контроля в области 

международного арбитража. 

Результаты обучения: применять 

знания о порядке заключения 

международных договоров и 

создания международных 

организаций, анализировать и 

толковать нормы международного 

права; обладать навыками 

правового регулирования 

международных споров, а также 

проводить экспертизу нормативно-

правовых актов национального 

законодательства на соответствие 

международным договорам, 

ратифицированным Республикой 

Казахстан 

Формируемые компетенции: 

-составить документы, связанные с 

арбитражным разбирательством; 

-трактовать и применять основные 

положения законодательства 

Республики Казахстан об 

арбитраже; 

-давать квалифицированные 

правовые заключения и 

консультации в сфере частного 

процессуального права 

-представлять интересы граждан и 

юридических лиц при разрешении 

гражданско-правовых споров 

международными коммерческими 

арбитражами; 

- выявить понятие и основные 

правовые институты частного 

процессуального права (права 

АРС); 

-определить правовой статус и 

основные виды арбитражей; 

--проанализировать понятие, виды, 

формы и способы заключения 

арбитражного соглашения; 

-объяснить классификацию и 

правовое положение субъектов 

арбитражного разбирательства; 

-раскрыть процессуальные вопросы 

рассмотрения споров в арбитраже, 

вопросы отмены и принудительного 

исполнения арбитражных 

levels of issues of state judicial 

control in the field of 

international arbitration. 

Learning outcomes: apply 

knowledge about the procedure 

for concluding international 

treaties and the creation of 

international organizations, 

analyze and interpret the norms 

of international law; have the 

skills of legal regulation of 

international disputes, as well as 

conduct an examination of 

normative legal acts of national 

legislation for compliance with 

international treaties ratified by 

the Republic of Kazakhstan 

Formed competencies:  

- to draw up documents related 

to arbitration proceedings; 

-interpret and apply the main 

provisions of the legislation of 

the Republic of Kazakhstan on 

arbitration; 

- to provide qualified legal 

opinions and consultations in the 

field of private procedural law 

- represent the interests of 

citizens and legal entities in the 

resolution of civil disputes by 

international commercial 

arbitration; 

- to identify the concept and 

basic legal institutions of private 

procedural law (APC law); 

- determine the legal status and 

main types of arbitration; 

-- analyze the concept, types, 

forms and methods of 

concluding an arbitration 

agreement; 

- explain the classification and 

legal status of the subjects of 

arbitration proceedings; 

-to disclose procedural issues of 

dispute resolution in arbitration, 

issues of cancellation and 

enforcement of arbitral 

awards. 



решений. 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ – 6  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану  

Пән атауы:  Халықаралық 

азаматтық іс жүргізу                                                                           

Пререквизиттер: Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы     

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: шетелдік азаматтық 

процестің қазіргі жағдайы мен 

өзекті мәселелері туралы түсінік 

қалыптастыру; 

нормативтік құқықтық актілерді 

азаматтық процесс саласындағы 

әртүрлі деңгейдегі халықаралық 

және шетелдік актілермен 

салыстыру аспектісінде талдау 

дағдыларын әзірлеу;  

шетелдік азаматтық процесс 

саласындағы нормативтік және 

монографиялық дереккөздермен 

жұмыс жасау процесінде ғылыми 

зерттеу әдіснамасын игеруге 

ықпал ету. 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

халықаралық азаматтық процестің 

түсінігі мен ерекшеліктерін, оның 

қайнар көздерін, сонымен қатар 

пәнін, принциптері мен 

субъектілерін зерттейді. 

Студенттер шетелдік элементпен 

күрделенген азаматтық-құқықтық 

қатынастардан туындайтын 

дауларды сотта қарау тәртібі мен 

ерекшеліктерін зерттейді. 

Оқыту нәтижелері: азаматтық-

құқықтық институттар саласында 

білімі болуы, оларға байланысты 

туындайтын заңды фактілерді 

және азаматтық-құқықтық 

қатынастарды талдай білу, 

нормативтік-құқықтық актілерді 

түсіндіру және қолдану, сондай-ақ 

азаматтық істер бойынша сот 

шешімдерін талдау, білікті заңдық 

қорытындылар мен кеңестер беру; 

Код модуля: ПГАУПЗ -6   

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства                                   

Название дисциплины:                                                       
Международный гражданский 

процесс 

Пререквизиты: Уголовно-

процессуальное право                                                   

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: сформировать представление 

о современном состоянии и 

наиболее актуальных проблемах 

иностранного гражданского 

процесса; 

выработать навыки анализа 

нормативных правовых актов в 

аспекте сравнения их с 

международными и иностранными 

актами различного уровня в области 

гражданского процесса;  

способствовать овладению 

методологией научного 

исследования в процессе работы с 

нормативными и 

монографическими 

первоисточниками в области 

иностранного гражданского 

процесса. 

Краткое описание: В данной 

дисциплине рассмотрены понятие и 

особенности международного 

гражданского процесса, его 

источники, а также предмет, 

принципы и субъекты; понятие 

международной подсудности. 

Студенты изучат порядок и 

особенности рассмотрения в судах 

споров, вытекающих из 

гражданско-правовых отношений, 

осложненных иностранным 

элементом. 

Результаты обучения: обладать 

знаниями в области институтов 

гражданского права, анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними гражданско-

Сode of module: ACCAPL - 6 

Name of module: Application 

of civil, criminal and 

administrative procedural law 

Name of discipline: 
International civil procedure 

Prerequisites: Criminal 

Procedure Law     

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: to form an idea of the 

current state and the most 

pressing problems of the foreign 

civil process; 

to develop skills of analysis of 

normative legal acts in the 

aspect of comparing them with 

international and foreign acts of 

various levels in the field of civil 

procedure;  

to contribute to mastering the 

methodology of scientific 

research in the process of 

working with normative and 

monographic primary sources in 

the field of foreign civil 

procedure. 

Brief description: This 

discipline examines the concept 

and features of the international 

civil process, its sources, as well 

as the subject, principles and 

subjects. Students will study the 

procedure and features of 

consideration in courts of 

disputes arising from civil law 

relations complicated by a 

foreign element. 

Learning outcomes: have 

knowledge in the field of civil 

law institutions, analyze legal 

facts and civil law relations 

arising in connection with them, 

be able to interpret and apply 

regulatory legal acts, as well as 

analyze court decisions in civil 

cases, give qualified legal 

opinions and advice, as well as 

consider cases in the field of 



сондай-ақ азаматтық құқық 

саласындағы шетелдік элементпен 

күрделенген істерді қарауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Халықаралық азаматтық процестің 

мәнін, оның көздері мен 

қағидаттарының жүйесін білу; 

Халықаралық азаматтық процестің 

негізгі категорияларын түсіну; 

Халықаралық азаматтық процестің 

қазіргі заманғы көздерін бағдарлай 

білу, олардың өзара байланысын 

анықтай білу;  

Халықаралық азаматтық процестің 

ерекшеліктері туралы теориялық 

білімді меңгеру; 

Халықаралық азаматтық процесс 

саласында негізгі заңдық 

проблемаларды, оның ішінде 

заңдық жанжалдарды талдау және 

шешу дағдыларын меңгеру. 

заңды ұғымдар мен 

категориялармен жұмыс істей 

білу; 

заңды фактілерді және олармен 

байланысты туындайтын 

құқықтық қатынастарды талдау; 

правовые отношения, уметь 

толковать и применять нормативно-

правовые акты, а также 

анализировать судебные решения 

по гражданским делам, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации, а 

также рассматривать дела в области 

гражданского права, осложненные 

иностранным элементом 

Формируемые компетенции: 

знать сущность международного 

гражданского процесса, систему его 

источников и принципов; 

понимать основные категории  

международного гражданского 

процесса; 

ориентироваться в современных 

источниках   международного 

гражданского процесса, уметь 

определять их взаимосвязь;  

обладать теоретическими знаниями 

об особенностях международного 

гражданского процесса; 

приобрести навыки анализа и 

решения основных юридических 

проблем, в т.ч. юридических 

конфликтов, в области  

международного гражданского 

процесса. 

уметь оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

civil law, complicated by a 

foreign element 

Formed competencies:  

to know the essence of the 

international civil process, the 

system of its sources and 

principles; 

understand the main categories 

of international civil procedure; 

to be guided by modern sources 

of the international civil process, 

to be able to determine their 

interrelation;  

have theoretical knowledge 

about the peculiarities of the 

international civil process; 

acquire skills in analyzing and 

solving major legal problems, 

including legal conflicts, in the 

field of international civil 

procedure. 

be able to operate with legal 

concepts and categories; 

analyze legal facts and legal 

relations arising in connection 

with them; 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ – 6  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану  

Пән атауы:  Адвокатура                                                                                                                                                                                                                                  

Пререквизиттер: Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: студенттерді 

адвокаттық қызметтің 

негіздерімен, адвокатура 

қызметінің принципімен және 

адвокаттық қызметті реттейтін 

заңдармен таныстыру 

Код модуля: ПГАУПЗ -6   

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства                                   

Название дисциплины:                                                       
Адвокатура    

Пререквизиты: Гражданско-

процессуальное право 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: ознакомить студентов с 

основами адвокатской 

деятельности, принципа 

деятельности адвокатуры и 

законами регулирующие 

Сode of module: ACCAPL - 6 

Name of module: Application 

of civil, criminal and 

administrative procedural law  

Name of discipline: Advocacy 

Prerequisites: Civil procedure 

law 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: to acquaint students 

with the basics of advocacy, the 

principle of advocacy and the 

laws governing advocacy 

Brief description: This 

discipline provides the necessary 

amount of knowledge about the 



Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

адвокатураның мәні, адвокаттар 

алқасы мен оның органдарының 

құқықтық табиғаты, 

адвокаттардың құқықтық 

мәртебесі, олардың құқықтары 

мен міндеттері және басқа да 

мәселелер туралы қажетті білім 

көлемін береді. 

Оқыту нәтижелері: тұлғаларға 

өкілдік ету және қорғауды іске 

асыру, келісімге келу және 

дауларды медиация тәртібімен 

шешу, дәлелдемелерді біріктіру 

және бағалау, істерді қабылдау 

және соттарда мемлекет атынан 

өкіл, қорғаушы немесе прокурор 

ретінде әрекет ету, құқықтық 

құжаттарды ресімдеу және 

халықаралық істерді шешу 

дағдыларын меңгеру халықаралық 

арбитраж, азаматтық іс жүргізу 

және нотариаттық қызмет туралы 

заңды қолдануға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

адвокатураның негіздерін, 

принциптерін, міндеттерін және 

адвокаттық қызметтің 

ерекшеліктерін біледі 

заң нормаларын дербес талдау 

дағдыларын меңгерген, сондай-ақ 

құқық субъектілерінің құқықтық 

байланысын талдай алады 

адвокатскую деятельность 

Краткое описание: Данная 

дисциплина предоставляет 

необходимый объем знаний о 

сущности адвокатуры, о 

юридической природе коллегии 

адвокатов и ее органов, о правовом 

статусе адвокатов, их правах и 

обязанностях и другие вопросы. 

Результаты обучения: 

осуществлять представительство и 

защиту лиц, вести переговоры о 

достижении соглашения и решать 

правовые споры путем медиации, 

соединять и оценивать 

доказательства, принимать дела и 

выступать в судах в качестве 

представителя, защитника или 

обвинителя от имени государства, 

составлять юридические документы 

и обладать навыками ведения дел в 

сфере международного арбитража и 

международного гражданского 

процесса, применять нормы права 

по вопросам нотариальной 

деятельности 

Формируемые компетенции: 

знает основы адвокатуры, 

принципы, задачи и особенности 

адвокатской деятельности 

владеет навыками 
самостоятельного анализа 

юридических норм, также умеет 

анализировать правовую связь 

субъектов права   

essence of the legal profession, 

about the legal nature of the bar 

association and its bodies, about 

the legal status of lawyers, their 

rights and obligations, and other 

issues. 

Learning outcomes: represent 

and defend individuals, negotiate 

an agreement and resolve legal 

disputes through mediation, 

combine and evaluate evidence, 

accept cases and act in courts as 

a representative, defender or 

prosecutor on behalf of the state, 

draw up legal documents and 

have skills in dealing with 

international arbitration and 

international civil procedure, 

apply the law on notarial 

activities 

Formed competencies:  

knows the basics of advocacy, 

principles, objectives and 

features of advocacy 

has the skills of independent 

analysis of legal norms, also able 

to analyze the legal relationship 

of subjects of law 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ – 6  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану  

Пән атауы: Халықаралық 

құқықтағы медиация                                

Пререквизиттер: Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: студенттерді ҚР 

соттарында және 

халықаралық құқықта азаматтық 

сот ісін жүргізуді 

ұйымдастырумен таныстыру; 

Код модуля: ПГАУПЗ -6   

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства                                   

Название дисциплины:                                                       
Медиация в международном праве                                            

Пререквизиты: Гражданско-

процессуальное право 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: ознакомить студентов с 

организацией гражданского 

судопроизводства в судах РК и в 

международном праве; 

сформировать представление о 

Сode of module: ACCAPL – 6 

Name of module: Application 

of civil, criminal and 

administrative procedural law  

Name of discipline: Mediation 

in international law                                                                                                                                                                                                                                        

Prerequisites: Civil procedure 

law 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: familiarization of 

students with the organization of 

civil proceedings in the courts of 

the Republic of Kazakhstan 

in international law; 

formation of an idea of the goals 



азаматтық процестің әрбір 

кезеңінің мақсаттары мен 

міндеттері туралы түсінік 

қалыптастыру; 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

жан-жалдардағы медиацияның 

өзекті мәселелері: адам өмірінің 

әртүрлі салаларында медиацияның 

мәні, мазмұны мен динамикасы, 

сондай-ақ, талдаудың 

психологиялық аспектілері, 

жанжалдардың алдын-алу және 

алдын алу мәселелеріне арналған.  

Оқыту нәтижелері: тұлғаларға 

өкілдік ету және қорғауды іске 

асыру, келісімге келу және 

дауларды медиация тәртібімен 

шешу, дәлелдемелерді біріктіру 

және бағалау, істерді қабылдау 

және соттарда мемлекет атынан 

өкіл, қорғаушы немесе прокурор 

ретінде әрекет ету, құқықтық 

құжаттарды ресімдеу және 

халықаралық істерді шешу 

дағдыларын меңгеру халықаралық 

арбитраж, азаматтық іс жүргізу 

және нотариаттық қызмет туралы 

заңды қолдануға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

1. білуге тиіс: 

Халықаралық азаматтық процестің 

мәні, оның көздері мен 

принциптері жүйесі; 

негізгі процессуалдық Санаттар, 

Халықаралық азаматтық процестің 

көздері 

 2. білу керек: 

заңды ұғымдары мен санаттарды 

пайдалану; 

заңды фактілерді және олармен 

байланысты туындайтын 

құқықтық қатынастарды талдау; 

халықаралық маңызы бар 

құжаттардың мәтіндерін талдау; 

шет тілдерінде ақпаратты 

қабылдау және құжаттау; 

пән тақырыптары бойынша 

ғылыми және анықтамалық 

әдебиетті пайдалану; 

3. меңгеруі тиіс: 

 құқықтық терминология; 

4. қабілеті мен дайындығын 

целях и задачах каждой стадии 

гражданского процесса;  

Краткое описание: Этот курс 

посвящен актуальным вопросам 

медиации в международном праве: 

сущности, содержанию и динамике 

медиации в различных сферах 

жизни человека, а также 

психологическим аспектам анализа, 

предотвращения и профилактике 

конфликтов.  

Результаты обучения: 

осуществлять представительство и 

защиту лиц, вести переговоры о 

достижении соглашения и решать 

правовые споры путем медиации, 

соединять и оценивать 

доказательства, принимать дела и 

выступать в судах в качестве 

представителя, защитника или 

обвинителя от имени государства, 

составлять юридические документы 

и обладать навыками ведения дел в 

сфере международного арбитража и 

международного гражданского 

процесса, применять нормы права 

по вопросам нотариальной 

деятельности 

Формируемые компетенции: 

1. должен знать: 

сущность международного 

гражданского процесса, систему его 

источников и принципов; 

основные процессуальные 

категории, источники 

международного гражданского 

процесса 

 2. должен уметь: 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать тексты документов 

международного значения; 

воспринимать и документировать 

информацию на иностранных 

языках; 

пользоваться научной и справочной 

литературой по темам дисциплины; 

3. должен владеть: 

 юридической терминологией; 

and objectives of each stage of 

civil proceedings; 

Brief description: This course 

is devoted to the consideration 

of modern problems of 

mediation interaction in conflict: 

the essence, content and 

dynamics of mediation in 

various spheres of human life, as 

well as the psychological aspects 

of the analysis, resolution and 

prevention of conflicts. 

Learning outcomes: represent 

and defend individuals, negotiate 

an agreement and resolve legal 

disputes through mediation, 

combine and evaluate evidence, 

accept cases and act in courts as 

a representative, defender or 

prosecutor on behalf of the state, 

draw up legal documents and 

have skills in dealing with 

international arbitration and 

international civil procedure, 

apply the law on notarial 

activities 

Formed competencies:  

1. must know: 

the essence of the international 

civil process, the system of its 

sources and principles; 

main procedural categories, 

sources of international civil 

procedure 

2. must be able to: 

operate with legal concepts and 

categories; 

analyze legal facts and legal 

relations arising in connection 

with them; 

analyze the texts of documents 

of international importance; 

perceive and document 

information in foreign 

languages; 

use scientific and reference 

literature on the topics of the 

discipline; 

3. must be proficient in: 

legal terminology; 

4. must demonstrate the ability 

and willingness to: 



көрсетуі керек: 

негізгі құқықтық мәселелерді, 

оның ішінде халықаралық 

азаматтық процесс саласындағы 

құқықтық қақтығыстарды талдау 

және шешу, 

4. должен демонстрировать 

способность и готовность: 

анализировать и решать основные 

юридические проблемы, в т.ч. 

юридические конфликты, в 

области международного 

гражданского процесса 

analyze and solve major legal 

problems, including legal 

conflicts, in 

the field of international civil 

procedure 

Модуль коды: АҚӘІЖҚҚ – 6  

Модуль атауы: Азаматтық, 

қылмыстық және әкімшілік іс 

жүргізу құқығын қолдану  

Пән атауы: Нотариат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Пререквизиттер: Азаматтық іс 

жүргізу құқығы 

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: болашақ заңгерлердің 

нотариаттық қызмет туралы, 

нотариаттық қоғам институтының 

жалпы принциптері туралы, 

нотариат жүйесіне кіретін 

органдар мен лауазымды 

тұлғалардың міндеттері туралы 

негізгі құқықтық білімін 

қалыптастыру. Нотариустардың 

теориясы мен практикасын игеру, 

жеке және заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін 

қорғаудағы нотариустардың рөлін 

түсіну. 

Қысқаша сипаттамасы: 
Нотариат пәні студенттерге 

мәмілелерді куәландырумен 

айналысатын және әр түрлі 

құжаттарға (өсиеттер, сенімхаттар, 

құжаттар көшірмелері және т.б.) 

заңды күш беретін нотариаттық 

қызмет институттарын оқуға 

мүмкіндік береді. Бұл пәнді игеру 

барысында студенттер құжаттарды 

ресімдеу және реттеу дағдыларына 

ие болады. 

Оқыту нәтижелері: тұлғаларға 

өкілдік ету және қорғауды іске 

асыру, келісімге келу және 

дауларды медиация тәртібімен 

шешу, дәлелдемелерді біріктіру 

және бағалау, істерді қабылдау 

және соттарда мемлекет атынан 

өкіл, қорғаушы немесе прокурор 

Код модуля: ПГАУПЗ -6   

Название модуля: Применение 

гражданского, уголовного и 

административного 

процессуального законодательства                                   

Название дисциплины: Нотариат  

Пререквизиты: Гражданско-

процессуальное право 

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: формирование основных 

правовых знаний будущих юристов 

о деятельности нотариата, об общих 

принципах института нотариата, о 

задачах, стоящих перед органами и 

должностными лицами, входящими 

в систему нотариата. Освоение 

теории и практики деятельности 

нотариусов, уяснение роли органов 

нотариата в обеспечении защиты 

прав и законных интересов 

физических и юридических лиц. 

Краткое описание: Дисциплина 

Нотариат позволит студентам 

изучить институты нотариальной 

деятельности занимающийся 

удостоверением сделок и 

приданием юридической силы 

различным документам 

(завещаниям, доверенностям, 

копиям документов и т.д.). В 

процессе освоения данной 

дисциплины студенты будут 

обладать навыками оформления и 

регулирования документов. 

Результаты обучения: 

осуществлять представительство и 

защиту лиц, вести переговоры о 

достижении соглашения и решать 

правовые споры путем медиации, 

соединять и оценивать 

доказательства, принимать дела и 

выступать в судах в качестве 

представителя, защитника или 

Сode of module: ACCAPL - 6 

Name of module: Application 

of civil, criminal and 

administrative procedural law  

Name of discipline: Notary 

Prerequisites: Civil procedure 

law 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: the formation of the 

basic legal knowledge of future 

lawyers about the activities of a 

notary public, about the general 

principles of the institution of a 

notary public, about the tasks 

facing bodies and officials 

included in the notary system. 

Mastering the theory and 

practice of notaries, 

understanding the role of 

notaries in protecting the rights 

and legitimate interests of 

individuals and legal entities. 

Brief description: The 

discipline of Notary will allow 

students to study the institutions 

of notarial activity, which are 

engaged in certifying 

transactions and giving legal 

force to various documents 

(wills, powers of attorney, 

copies of documents, etc.). In the 

process of mastering this 

discipline, students will have the 

skills to draw up and regulate 

documents. 

Learning outcomes: represent 

and defend individuals, negotiate 

an agreement and resolve legal 

disputes through mediation, 

combine and evaluate evidence, 

accept cases and act in courts as 

a representative, defender or 

prosecutor on behalf of the state, 



ретінде әрекет ету, құқықтық 

құжаттарды ресімдеу және 

халықаралық істерді шешу 

дағдыларын меңгеру халықаралық 

арбитраж, азаматтық іс жүргізу 

және нотариаттық қызмет туралы 

заңды қолдануға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Нотариаттық іс-әрекеттегі кәсіби 

контекстегі жағдайлардың әр түрін 

өткізу тәртібі туралы біледі. Алған 

білімдерін тәжірибеде қолдана 

білу. Кәсіби қызметінде 

нотариаттық өндірісті жүргізу 

дағдыларына ие. 

обвинителя от имени государства, 

составлять юридические документы 

и обладать навыками ведения дел в 

сфере международного арбитража и 

международного гражданского 

процесса, применять нормы права 

по вопросам нотариальной 

деятельности 

Формируемые компетенции: 

Знает о проядке проведения 

различного рода ситуациях 

профессионального контекста в 

Нотариальной деятельности. Умеет 

использовать полученные знания на 

практике. Владеет навыками по 

ведению нотариального 

производства в профессиональной 

деятельности. 

draw up legal documents and 

have skills in dealing with 

international arbitration and 

international civil procedure, 

apply the law on notarial 

activities 

Formed competencies:  

Knows about the routine of 

carrying out various kinds of 

situations of professional context 

in Notarial activities. Able to use 

the knowledge gained in 

practice. He has skills in 

conducting notarial production 

in professional activities. 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                     

Пән атауы:  Халықаралық кеден 

құқығы                                   

Пререквизиттер: Халықаралық 

жеке құқығы                                                                                                                                             

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: "Халықаралық кеден 

құқығы" – студенттерде 

халықаралық кеден құқығының 

мақсаты, мәні және нысандары 

туралы жалпы түсінік 

қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы: 
«Халықаралық кеден құқығы» 

пәні мемлекет белгілеген (рұқсат 

берген) кедендік шекара және 

тауарлар мен көлік құралдарының 

қозғалысына байланысты 

қоғамдық қатынастарды реттеуге 

арналған, әр түрлі құқықтық және 

салалық құқықтық нормалар 

жүйесі туралы білімді дамытуды 

болжайды. 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

Код модуля: ПРМО - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений                            

Название дисциплины:                                                       
Международное таможенное право                                       

Пререквизиты: Международное 

частное право                                                                                                                          

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: «Международное 

таможенное право» – формирование 

у студентов общего представления 

о назначении, сущности и формах 

международном таможенном праве 

Краткое описание: Дисциплина 

"Международное таможенное 

право" предпологает освоение 

знаний системы правовых норм 

различной право-отраслевой 

принадлежности, которые 

устанавливаются 

(санкционируются) государством и 

предназначены для регулирования 

общественных отношений, 

связанных с перемещением товаров 

и транспортных средств через 

таможенную границу.  

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

Сode of module: LRIR - 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International customs law   

Prerequisites: International 

private law 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: "International 

Customs Law" – formation of 

students' general understanding 

of the purpose, essence and 

forms of international customs 

law 

Brief description: The 

discipline "International customs 

law" presupposes the 

development of knowledge of 

the system of legal norms of 

various legal and industry 

affiliations, which are 

established (sanctioned) by the 

state and are intended to regulate 

public relations associated with 

the movement of goods and 

vehicles across the customs 

border. 

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 



сақтаудың әсерін талдауға  

Қалыптасатын құзыреттер:  

білуге: 

негізгі ұғымдардың мағынасы мен 

мазмұны халықаралық кеден 

құқығы (Халықаралық кеден 

Кедендік ынтымақтастық, 

кедендік формальдылықтар, 

кедендік рәсімдер, кедендік 

жеңілдіктер мен преференциялар, 

жіктеу және кодтау тауарларды 

кедендік мақсатта Кедендік 

бағалау тауарлар және т. б.); 

Дүниежүзілік кеден ұйымының 

мақсаттары мен міндеттері, 

функциялары мен құрылымы; 

білу: 

халықаралық кеден құқығы 

ұғымдармен еркін жұмыс істеу; 

халықаралық кеден 

конвенцияларының нормаларын 

талдау, түсіндіру және қолдану; 

меңгеруі: 

халықаралық кеден құқығы 

саласындағы нормативтік 

құқықтық актілердің жобаларын 

сараптау; 

 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

знать: 

смысл и содержание основных 

понятий в международном 

таможенном праве (международное 

таможенное сотрудничество, 

таможенные формальности, 

таможенные процедуры, 

таможенные льготы и преференции, 

классификация и кодирование 

товаров в таможенных целях, 

таможенная оценка товаров и т.д.); 

цели и задачи, функции и структуру 

Всемирной таможенной 

организации; 

уметь: 

свободно оперировать понятиями 

международного таможенного 

права; анализировать, толковать и 

применять нормы международных 

таможенных конвенций; 

владеть: 

юридической терминологией, 

навыками экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в 

сфере международного 

таможенного права; 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

to know: 

the meaning and content of the 

basic concepts in international 

customs law (international 

customs cooperation, customs 

formalities, customs procedures, 

customs privileges and 

preferences, classification and 

coding of goods for customs 

purposes, customs valuation 

of goods, etc.); goals and 

objectives, functions and 

structure of the World Customs 

Organization; 

be able to: 

freely operate with the concepts 

of international customs law; 

analyze, interpret and apply the 

norms of international customs 

conventions; 

own: 

legal terminology, expertise 

skills of draft regulatory legal 

acts in the field of international 

customs law; 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                     

Пән атауы:  Халықаралық 

экологиялық құқығы                                                                                    

Пререквизиттер: Халықаралық 

жеке құқығы             

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: "Халықаралық 

экологиялық құқық" пәнін 

оқытудың негізгі мақсаты: 

студенттерге реттеуші ретінде 

қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы қазіргі заманғы 

мемлекетаралық және өзге де  

халықаралық экологиялық құқық 

туралы білім беру 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл оқу 

курсы қоршаған ортаны қорғау 

мен табиғи ресурстарды 

Код модуля: ПРМО - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений                            

Название дисциплины:                                                       
Международное экологическое 

право  

Пререквизиты: Международное 

частное право                                                                                                                          

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Основная цель изучения 

дисциплины "Международное 

экологическое право" состоит в том, 

чтобы дать студентам знания о 

международном экологическом 

праве как регуляторе 

современных межгосударственных 

и иных международных отношений 

в области охраны 

окружающей среды. 

Краткое описание: Данный 

Сode of module: LRIR – 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International environmental law    

Prerequisites: International 

private law  

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: The main purpose of 

studying the discipline 

"International Environmental 

Law" is 

to give students knowledge 

about international 

environmental law as a regulator 

of modern interstate and other 

international relations in the 

field of environmental 

protection. 

Brief description: This training 



пайдалану саласындағы 

халықаралық нормалар мен 

халықаралық ұйымдарды, сондай -

ақ экология саласындағы 

халықаралық міндеттемелерді 

бұзғаны үшін мемлекеттердің 

жауапкершілігін зерттеуге 

бағытталған. Сонымен қатар 

студенттер табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалану мен қоршаған 

ортаны қорғау бойынша 

мемлекеттер арасындағы 

ынтымақтастық мәселелерін 

зерттейді. 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға  

Қалыптасатын құзыреттер:  

білуге тиіс: 

 - Қоршаған ортаны қорғау 

саласында ҚР заңнамасының 

негіздері, халықаралық келісімдер, 

нормалар мен ережелер; 

- биосфераға антропогендік 

әсердің салдары, оны қорғау 

жолдары; 

білу керек: 

-халықаралық экологиялық 

қатынастарды реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілерді 

талдау; 

- халықаралық экологиялық 

құқықтың нормалары мен 

қағидаттарын дұрыс түсіндіру 

және қолдану; 

меңгеруі тиіс: 

халықаралық экологиялық құқық 

мазмұны мен негізгі ережелері 

туралы теориялық білім 

қоршаған ортаны қорғау, сондай-

ақ нормаларды имплементациялау 

ұғымы мен ерекшеліктері туралы 

 

учебный курс нацелен на изучение 

международных норм и 

международных организаций в 

области охраны окружающей среды 

и использования природных 

ресурсов, а также ответственности 

государств за нарушения 

международных обязательств в 

сфере экологии.  Студенты также 

изучат  вопросы сотрудничества 

государств в целях рационального 

использования природных ресурсов 

и охраны окружающей среды. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

должен знать: 

 - основы законодательства РК, 

международные соглашения, нормы 

и правила в области охраны 

природы в целом; 

- последствия антропогенных 

воздействий на биосферу, 

планировать мероприятия по ее 

охране; 

должен уметь: 

- анализировать нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

международные 

экологические отношения; 

- правильно толковать и применять 

нормы и принципы 

международного экологического 

права; 

должен владеть: 

теоретическими знаниями о 

содержании и основных 

положениях международно - 

правовой 

охраны окружающей среды, а также 

о понятии и особенностях 

имплементации норм 

международного экологического 

права 

course is aimed at studying 

international norms and 

international organizations in the 

field of environmental protection 

and the use of natural resources, 

as well as the responsibility of 

states for violations of 

international obligations in the 

field of ecology. Students will 

also study the issues of 

cooperation between states for 

the rational use of natural 

resources and environmental 

protection. 

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

must know: 

 - fundamentals of the legislation 

of the Republic of Kazakhstan, 

international agreements, norms 

and rules in the field 

of nature protection in general; 

- consequences of anthropogenic 

impacts on the biosphere, plan 

measures for its 

protection; 

must be able to: 

- analyze regulatory legal acts 

regulating international 

environmental relations; 

- correctly interpret and apply 

the norms and principles of 

international environmental law; 

must possess: 

theoretical knowledge of the 

content and basic provisions of 

international legal 

environmental protection, as 

well as the concept and features 

of the implementation of norms 

international environmental law 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                     

Код модуля: ПРМО – 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

Сode of module: LRIR - 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 



Пән атауы:  Халықаралық көші-

көн құқығы                       

Пререквизиттер: Халықаралық 

жеке құқығы             

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: бакалаврларды көші-

қонды Халықаралық-құқықтық 

реттеу тарихымен таныстыру 

халықаралық құқығындағы жария 

және жеке меншіктегі көші-қон 

қатынастарын реттеу ерекшелігі 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

бакалаврларды көші -қонды 

халықаралық құқықтық реттеу 

тарихымен, халықаралық жария  

құқықтағы көші -қон 

қатынастарын реттеу 

ерекшеліктерімен таныстыруға 

бағытталған; әмбебап, аймақтық 

және екіжақты деңгейде көші -қон 

процестерін халықаралық 

құқықтық реттеудің қазіргі 

жағдайы мен даму тенденциялары 

туралы түсінік қалыптастыру. 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға  

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білуге: 

-халықаралық көші-қон 

процестерін реттеу - құқықтық 

қатынастардың қалыптасуы мен 

дамуының негізгі тарихи 

кезеңдері; 

- көші-қон саласында жұмыс 

істейтін аса маңызды халықаралық 

ұйымдар, олардың құзыреті және 

қызметі; 

Білу: 

- көші-қон процестерін 

халықаралық-құқықтық реттеу 

саласындағы өзекті үрдістерді, 

нормативтік-құқықтық базаны 

үнемі бақылау; 

- шет тілдерінде ақпаратты 

отношений                            

Название дисциплины:                                                       
Международное миграционное 

право                        

Пререквизиты: Международное 

частное право         

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: ознакомить бакалавров с 

историей международно-правового 

регулирования миграции, со 

спецификой регулирования 

миграционных отношений в 

международном публичном и 

частном праве 

Краткое описание: Данная 

дисциплина ставит своей целью 

ознакомить бакалавров с историей 

международно-правового 

регулирования миграции, со 

спецификой регулирования 

миграционных отношений в 

международном публичном  праве; 

сформировать представление о 

современном состоянии и 

тенденциях развития 

международно-правового 

регулирования миграционных 

процессов на универсальном, 

региональном и двустороннем 

уровне. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

Знать: 

- основные исторические этапы 

формирования и развития 

международно – правового 

регулирования миграционных 

процессов; 

- важнейшие международные 

организации, действующие в 

области миграции, особенности их 

компетенции и деятельности; 

Уметь: 

- постоянно отслеживать 

relations 

Name of discipline: 
International migration law                                                                                                    

Prerequisites: International 

private law  

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: to acquaint bachelors 

with the history of international 

legal regulation of migration, 

with 

the specifics of the regulation of 

migration relations in 

international public and private 

law 

Brief description: This 

discipline aims to familiarize 

bachelors with the history of 

international legal regulation of 

migration, with the specifics of 

regulation of migration relations 

in international public  law; to 

form an idea of the current state 

and development trends of 

international legal regulation of 

migration processes at the 

universal, regional and bilateral 

level. 

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

To know: 

- the main historical stages of the 

formation and development of 

international legal regulation of 

migration processes; 

- the most important 

international organizations 

operating in the field of 

migration, the specifics of their 

competence and activities; 

Be able to: 

- constantly monitor current 

trends, the latest changes in the 

regulatory framework in the 

field of international legal 



қабылдау және құжаттау; 

Меңгеруі: 

- "Халықаралық көші-қон 

құқығы"пәнінің терминологиясы 

актуальные тенденции, новейшие 

изменения нормативно-правовой 

базы в области международно-

правового регулирования 

миграционных процессов; 

- воспринимать и документировать 

информацию на иностранных 

языках; 

Владеть: 

- терминологией дисциплины 

"Международное миграционное 

право" 

regulation of migration 

processes; 

- perceive and document 

information in foreign 

languages; 

Own: 

- terminology of the discipline 

"International Migration Law" 

Модуль коды: АК -2                      

Модуль атауы: Ақпараттық-

коммуникативтік 

Пән атауы:  Халықаралық қарым 

- қатынастағы шет тілі  

Пререквизиттер: Шетел тілі                                                                                                              

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Пәнді меңгерудің 

мақсаты студенттердің білімін 

мәдениетаралық коммуникативтік 

құзыреттіліктің, өзара 

байланыстың, мәдениетаралық 

қарым-қатынас процесінде шет 

тілін қалыптастыру және дамыту 

болып табылады 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

пәнді игеруге, студенттердің 

мәдениетаралық коммуникативті 

құзыреттілік, қарым-қатынас және 

мәдениетаралық қарым -қатынас 

үдерісіндегі шет тілінің орны 

туралы білімдерін, дағдылары мен 

дағдыларын қалыптастыруға және 

дамытуға бағытталған. Оқу 

процесінде студенттерге 

мәдениетаралық құзыреттілік 

феноменінің негізгі аспектілері 

беріледі. 

Оқыту нәтижелері: академиялық 

деңгейде ағылшын тілін жазу және 

сөйлеу дағдыларының болуы, заң 

терминологиясын білу, сонымен 

қатар заңгерлік және 

дипломатиялық аударма 

техникасын меңгеруге 

Қалыптасатын құзыреттер:  

білуге тиіс: 

Код модуля: ИК - 2               

Название модуля: 
Информационно-коммуникативный 

Название дисциплины:                                                       
Иностранный язык в 

международной коммуникации 

Пререквизиты: Иностранный язык                                                                                                             

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Целями освоения 

дисциплины являются 

формирование и развитие у 

студентов знаний, умений и 

навыков межкультурной 

коммуникативной компетенции, 

взаимосвязи, места иностранного 

языка в процессе межкультурной 

коммуникации 

Краткое описание: Данный курс 

нацелен на освоение дисциплины,  

формирование и развитие у 

студентов знаний, умений и 

навыков межкультурной 

коммуникативной компетенции, 

взаимосвязи, места иностранного 

языка в процессе межкультурной 

коммуникации. В процессе 

изучения студенты будут наделены 

базовыми аспектам феномена 

межкультурной компетенции. 

Результаты обучения: обладать 

навыками письменной и устной 

речи английского языка на 

академическом уровне, знать 

юридическую терминологию, а 

также владеть техникой 

юридического и дипломатического 

перевода 

Формируемые компетенции: 

Сode of module: ICC - 2  

Name of module: Information 

and communication center 

Name of discipline: Foreign 

language in international 

communication 

Prerequisites: Foreign language 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: The objectives of 

mastering the discipline are the 

formation and development of 

students' knowledge, skills and 

skills of intercultural 

communicative competence, 

interrelationship, the place of a 

foreign language in the process 

of intercultural communication 

Brief description: This course 

is aimed at mastering the 

discipline, the formation and 

development of students' 

knowledge, abilities and skills of 

intercultural communicative 

competence, relationship, and 

the place of a foreign language 

in the process of intercultural 

communication. In the process 

of studying, students will be 

endowed with the basic aspects 

of the phenomenon of 

intercultural competence. 

Learning outcomes: have the 

skills of writing and speaking 

English at the academic level, 

know the legal terminology, as 

well as master the technique of 

legal and diplomatic translation 

Formed competencies:  



ағылшын тілінде құзыреттілігін 

қалыптастыруға байланысты 

мәселелерді зерттеуге қажетті 

негізгі терминдер;  

лингвистикалық (ауызша) және 

вербальды емес деңгейлерде және 

дүниетаным деңгейінде танымдық 

тұрғыдан көрінетін құндылықтар 

мен мағыналар  

білу керек: 

алынған білімді нақты 

коммуникативтік жағдайларды 

талдау үшін қолдану, 

коммуникативтік жағдайлар мен 

жолдарды табу осы мәселелерді 

тиімді шешу. 

меңгеруі тиіс: 

мақсаттарды іске асыруға 

мүмкіндік беретін деңгейде шет 

тіліндегі коммуникативтік 

дағдылар мәдениетаралық 

коммуникациядағы қарым-

қатынасты меңгеру 

должен знать: 

основные термины необходимые 

для изучения проблем, связанных с 

формированием межкультурной 

компетенции; доминирующие в 

англоязычной и родной культуре 

ценности, значения и смыслы, 

проявляющиеся на когнитивном, 

лингвистическом (вербальном) и 

невербальном уровнях, и на уровне 

мировоззрения. 

должен уметь: 

использовать полученные знания 

для анализа конкретных 

коммуникативных ситуаций, 

коммуникативных сбоев и 

нахождения путей эффективного 

решения этих проблем. 

должен владеть: 

иноязычными коммуникативными 

навыками, на уровне позволяющем 

реализовывать цели общения в 

межкультурной коммуникации 

must know: 

the basic terms necessary for the 

study of problems related to the 

formation of intercultural 

competence; dominant values, 

meanings and meanings in 

English-speaking and native 

culture, manifested at the 

cognitive, linguistic (verbal) and 

non-verbal levels, and at the 

level of worldview. 

must be able to: 

use the acquired knowledge to 

analyze specific communication 

situations, communication 

failures and find ways to 

effectively solve these problems. 

must possess: 

foreign language communication 

skills, at a level that allows you 

to realize goals communication 

in intercultural communication 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                   

Пән атауы:  Дипломатиялық және 

консулдық құқық  

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқығы                                                                                                                                             

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: студенттердің 

дипломатиялық және консулдық 

қызмет туралы, халықаралық 

құқық салаларының деректер 

көздері туралы, сондай-ақ 

олардың халықаралық құқық пен 

халықаралық қатынастардағы 

орны мен рөлі туралы білімге 

үйрету 

Қысқаша сипаттамасы: Курс 

халықаралық маманды дайындау 

үшін міндетті болып табылатын 

және оның дипломатиялық салада 

жұмыс істеу перспективаларын 

ашатын пәннің қажетті негіздерін 

оқытуды жаһандық процестер 

факультетінде оқытудың негізгі 

мазмұнымен байланыстыруға 

Код модуля: ПРМО - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений                         

Название дисциплины:                                                       
Дипломатическое и консульское 

право                      

Пререквизиты: Международное 

публичное право                                                                                                                          

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: освоение студентами знаний 

о дипломатическом и консульском 

праве, об источниках данных 

отраслей международного права, а 

также об их 

месте и роли в международном 

праве и международных 

отношениях 

Краткое описание: Курс призван 

увязать преподавание необходимых 

основ дисциплины, обязательной 

для подготовки специалиста-

международника и открывающей 

для него перспективы работы в 

дипломатической сфере, с 

основным содержанием обучения 

на факультете глобальных 

Сode of module: LRIR – 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: Diplomatic 

and consular law    

Prerequisites: International 

public law 

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: mastering students' 

knowledge of diplomatic and 

consular law, the sources of 

these branches of international 

law, as well as their place and 

role in international law and 

international relations 

Brief description: The course is 

designed to link the teaching of 

the necessary foundations of the 

discipline, which is mandatory 

for training an international 

specialist and opens up prospects 

for him to work in the 

diplomatic field, with the main 

content of training at the Faculty 

of Global Processes, which 

provides a unique education in 



арналған. ол жаһандық 

мәселелерді біле отырып, 

халықаралық қатынастар 

саласында бірегей білім береді. 

Оқыту нәтижелері: 

дипломатиялық және консулдық 

құқықтық қатынастардың 

негіздерін білуі, дипломатиялық 

этикет пен хаттама негіздері 

бойынша білімін қолдануы, 

сондай-ақ хаттамалық іс-

шараларды ұйымдастыру мен 

өткізуді жоспарлауын жүзеге 

асырады 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білуге тиіс: 

 - дипломатиялық және іскерлік 

хаттама мен этикеттің негіздерін 

білу және оларды 

тәжірибеде;   

- дипломатияның көрнекті 

өкілдерін (отандық және шетелдік) 

және олардың әлемдік 

дипломатияға қосқан үлесін білу; 

дипломатия.   

 Білу керек: 

 - дипломатиялық құжаттарды, 

келісімдердің, келісімшарттардың, 

іс-шаралар бағдарламаларының 

жобаларын жасай білу;   

- көпжақты және интеграциялық 

дипломатия механизмдерінде 

бағдарлай білу.   

 Меңгеруі тиіс: 

 - дипломатияның, дипломатиялық 

және консулдық қызметтің негізгі 

бағыттарын, олардың 

дипломатиялық кәсіптің қызметі, 

мәні;   

- ғылым ретінде қазіргі 

дипломатияның, дипломатияның 

түрлері мен әдістері туралы 

теориялық білімге ие болу; 

консулдық қызметтің нысандары 

мен әдістері туралы; 

процессов, который предоставляет 

уникальное образование в области 

международных отношений со 

знанием глобальной проблематики. 

Результаты обучения: обладать 

знаниями об основах 

дипломатических и консульских 

правоотношений, применять знания 

об основах дипломатического 

этикета и протокола, а также 

планировать организацию и 

проведение протокольных 

мероприятий 

Формируемые компетенции: 

Должен знать: 

 - знание основ дипломатического и 

делового протокола и этикета и 

устойчивые навыки применять их 

на 

практике;   

- знать выдающихся представителей 

(как отечественных, так и 

зарубежных) дипломатии и их 

вклад в мировую 

дипломатию.   

 Должен уметь: 

 - умение составлять 

дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, 

программ мероприятий;   

- умение ориентироваться в 

механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии.   

 Должен владеть: 

 - понимать основные направления 

дипломатии, дипломатической и 

консульской службы, их 

функционирования, сути 

дипломатической профессии;   

- обладать теоретическими 

знаниями о формах и методах 

современной дипломатии, 

дипломатии как науке и 

искусстве, о формах и методах 

консульской деятельности;   

the field of international 

relations with knowledge of 

global issues. 

Learning outcomes: know the 

basics of diplomatic and 

consular legal relations; have 

knowledge of the basics of 

diplomatic etiquette and 

protocol, plan the organization 

and conduct of protocol events 

Formed competencies:  

Must know: 

 - knowledge of the basics of 

diplomatic and business protocol 

and etiquette and steady skills to 

apply them in 

practice;   

- to know outstanding 

representatives (both domestic 

and foreign) of diplomacy and 

their contribution to world 

diplomacy.   

 Must be able to: 

- the ability to draw up 

diplomatic documents, draft 

agreements, contracts, event 

programs;   

- the ability to navigate the 

mechanisms of multilateral and 

integration diplomacy.   

 Must own: 

 - understand the main areas of 

diplomacy, diplomatic and 

consular service, their 

functioning, the essence of the 

diplomatic profession;   

- possess theoretical knowledge 

about the forms and methods of 

modern diplomacy, diplomacy 

as a science and 

art, about the forms and methods 

of consular activity; 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                   

Пән атауы:  Дипломатиялық 

хаттама және этикет  

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқығы                                                                                                                                             

Код модуля: ПРМО - 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений                         

Название дисциплины:                                                       
Дипломатический протокол и 

этикет                                

Сode of module: LRIR – 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: Diplomatic 

protocol and etiquette 

Prerequisites: International 



Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Курстың мақсаты - 

мамандық бойынша, атап айтқанда 

қазіргі дипломатиялық тәжірибеде 

қолданылатын негізгі хаттамалық 

іс-шаралар мен рәсімдерді 

зерделеуде студентті кәсіби 

қызметтің ерекшеліктеріне 

дайындау 

Қысқаша сипаттамасы: 
«Дипломатиялық хаттама мен 

этикет» жалпы кәсіптік пәндер 

жүйесінде зерттеледі, оның 

мазмұны білімге негізделген. 

халықаралық қатынастар мен 

дипломатияның тарихын, елдердің 

мемлекеттік рәміздері мен 

атрибуттарын зерттеуде арналған. 

Оқыту нәтижелері: 

дипломатиялық және консулдық 

құқықтық қатынастардың 

негіздерін білуі, дипломатиялық 

этикет пен хаттама негіздері 

бойынша білімін қолдануы, 

сондай-ақ хаттамалық іс-

шараларды ұйымдастыру мен 

өткізуді жоспарлауын жүзеге 

асырады 

Қалыптасатын құзыреттер:  

білуге тиіс: 

 - дипломатиялық қызметтің 

ерекшеліктеріне сәйкес 

хаттамалық функцияларды 

орындау; 

Қазақстан Республикасының және 

шет елдердің хаттамалары мен 

этикеттері 

білу керек: 

 - халықаралық қатынастар 

саласындағы типтік іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу: 

сапарлар, келіссөздер және т. б. 

меңгеруі тиіс: 

халықаралық қатынастардағы 

аймақтық дипломатиялық 

субъектілердің этикеттің 

нормалары 

Пререквизиты: Международное 

публичное право       

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Целью курса является 

подготовка студента к 

особенностям профессиональной 

деятельности 

по специальности, а именно 

изучение основных протокольных 

мероприятий и процедур, 

используемых в современной 

дипломатической практике. 

Краткое описание: 
«Дипломатический протокол и 

этикет» изучается в системе общих 

профессиональных дисциплин, его 

содержание опирается на знания, 

полученные при изучении истории 

международных отношений и 

дипломатии, государственной 

символики и атрибутики стран. 

Результаты обучения: обладать 

знаниями об основах 

дипломатических и консульских 

правоотношений, применять знания 

об основах дипломатического 

этикета и протокола, а также 

планировать организацию и 

проведение протокольных 

мероприятий 

Формируемые компетенции: 

должен знать: 

 - выполнять протокольные 

функции в соответствии с 

особенностями дипломатического 

протокола и этикета РК и 

зарубежных стран 

должен уметь: 

 - организовывать и проводить 

типичные мероприятия в сфере 

международных отношений: 

визиты, переговоры и т.п. 

должен владеть: 

нормами регионального 

дипломатического этикета в 

международных контактах 

хозяйствующих субъектов. 

public law  

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: The purpose of the 

course is to prepare the student 

for the specifics of professional 

activity 

in the specialty, namely, the 

study of the main protocol 

measures and procedures 

used in modern diplomatic 

practice. 

Brief description: "Diplomatic 

protocol and etiquette" is studied 

in the system of general 

professional disciplines, its 

content is based on the 

knowledge gained in the study 

of the history of international 

relations and diplomacy, state 

symbols and attributes of 

countries. 

Learning outcomes: know the 

basics of diplomatic and 

consular legal relations; have 

knowledge of the basics of 

diplomatic etiquette and 

protocol, plan the organization 

and conduct of protocol events 

Formed competencies:  

must know: 

- perform protocol functions in 

accordance with the peculiarities 

of diplomatic 

protocol and etiquette of the 

Republic of Kazakhstan and 

foreign countries 

should be able to: 

- to organize and conduct typical 

events in the field of 

international relations: 

visits, negotiations, etc. 

must possess: 

the norms of regional diplomatic 

etiquette in international 

contacts of economic 

entities. 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы: Халықаралық 

Код модуля: ПРМО - 5 

Название модуля: Правовое 

Сode of module: LRIR – 5 

Name of module: Legal 



қатынастарды құқықтық реттеу                                                   

Пән атауы:  Сыртқы 

экономикалық қызметті құқықтық 

реттеу                                                                            

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқығы         

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: Сыртқы экономикалық 

қызметті құқықтық реттеу "пәнін 

меңгеру мақсаттары құқық 

шығармашылық, құқық қолдану 

қызметіне дайындық болып 

табылады, экспорттық-импорттық 

операцияларды мемлекеттік 

реттеу және сыртқы экономикалық 

мәмілелерді сүйемелдеу 

саласындағы сараптамалық - 

консультациялық қызмет және 

ғылыми зерттеулер жүргізу болып 

табылады 

Қысқаша сипаттамасы: "Курс 

сыртқы экономикалық қызмет 

саласындағы халықаралық 

стандарттарды зерттеуге арналған. 

Курс сыртқы экономикалық 

қызметті құқықтық реттеудің 

қолданыстағы механизмі туралы 

негізгі ақпаратты қамтиды, осы 

саладағы аймақтық 

ынтымақтастықты қоса алғанда, 

мемлекеттің талдауы, сондай -ақ 

сыртқы экономикалық 

операциялардың теориялық және 

практикалық аспектілері маңызды 

орын алады. " 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

білуге тиіс: 

сыртқы экономикалық қызметтің 

мазмұны, мемлекеттік қызметтің 

құқықтық негіздері сыртқы 

экономикалық қызметті реттеудің 

мақсаттары, түрлері мен шаралары 

регулирование международных 

отношений                         

Название дисциплины:                                                       
Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности  

Пререквизиты: Международное 

публичное право                                                                                                                          

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: Целями освоения 

дисциплины (модуля) "Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности" являются подготовка 

к правотворческой, 

правоприменительной, 

экспертно-консультационной 

деятельности и проведению 

научных исследований в области 

государственного регулирования 

экспортно-импортных операций и 

юридического сопровождения 

внешнеэкономических сделок. 

Краткое описание: "Курс 

посвящен изучению 

международных стандартов в 

области внешнеэкономической 

деятельности. 

Курс содержит основные сведения о 

действующем механизме правового 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности, значительное место 

уделено анализу государственного, 

в том числе регионального 

сотрудничества в данной сфере, а 

также теоритическим и 

практическим аспектам 

внешнеэкономических сделок." 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

должен знать: 

содержание внешнеэкономической 

деятельности, правовые основы 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: Legal 

regulation of foreign economic 

activity 

Prerequisites: International 

public law  

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: The objectives of 

mastering the discipline "Legal 

regulation of foreign economic 

activity" are to prepare for law-

making, law enforcement, expert 

consulting and scientific 

research in the field of state 

regulation of export-import 

operations and legal 

support of foreign economic 

transactions. 

Brief description: "The course 

is devoted to the study of 

international standards in the 

field of foreign economic 

activity. 

The course contains basic 

information about the current 

mechanism of legal regulation of 

foreign economic activity, a 

significant place is given to the 

analysis of state, including 

regional cooperation in this area, 

as well as theoretical and 

practical aspects of foreign 

economic transactions." 

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

must know: 

the content of foreign economic 

activity, the legal basis of state 

regulation of foreign economic 

activity, goals, types and 

measures of state regulation, 

priorities of the state in the 

implementation of law-making 



осы салада заң шығаруды жүзеге 

асырудағы мемлекеттің 

басымдықтары; сыртқы 

экономикалық мәмілелерді 

құқықтық реттеудің 

ерекшеліктері. 

білу керек: 

сыртқы экономикалық саланың 

заңды түсініктері мен 

санаттарымен жұмыс істеу 

қолдану; алған білімдерін 

нормативтік құжаттардың мәнін 

түсіну үшін қолдану; 

сыртқы экономикалық қызмет 

мәселелері жөніндегі сыртқы 

экономикалық мәмілелерді заңды 

сүйемелдеу процесіндегі 

тәуекелдерді заңдарға сәйкес 

шешімдер қабылдау және заңды 

әрекеттер жасау. 

меңгеруі тиіс: 

сыртқы экономикалық қызмет 

саласындағы заң 

терминологиясымен, жұмыс 

дағдыларымен нормативтік-

құқықтық актілермен; құқықтық 

құбылыстарды, құқықтық 

нормаларды және құқықтық 

қатынастар. 

государственного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности, цели, виды и меры 

государственного 

регулирования, приоритеты 

государства в осуществлении 

правотворчества в данной области; 

особенности правового 

регулирования 

внешнеэкономических сделок. 

должен уметь: 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями области 

внешнеэкономической 

деятельности; применять 

полученные знания для понимания 

значения нормативных 

установлений по вопросам 

внешнеэкономической 

деятельности; для минимизации 

правовых 

рисков в процессе юридического 

сопровождения 

внешнеэкономических сделок; 

принимать 

решения и совершать юридические 

действия в соответствии с законами. 

должен владеть: 

юридической терминологией в 

области внешнеэкономической 

деятельности, навыками работы 

с нормативно-правовыми актами; 

навыками анализа юридических 

явлений, правовых норм и 

правоотношений. 

in this area; 

features of legal regulation of 

foreign economic transactions. 

must be able to: 

operate with legal concepts and 

categories of the field of foreign 

economic activity; apply the 

acquired knowledge to 

understand the meaning of 

regulations on foreign economic 

activity; to minimize legal risks 

in the process of legal support of 

foreign economic transactions; 

to make 

decisions and perform legal 

actions in accordance with the 

laws. 

must possess: 

legal terminology in the field of 

foreign economic activity, skills 

of working with normative legal 

acts; skills of analyzing legal 

phenomena, legal norms and 

legal relations. 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                   

Пән атауы: Халықаралық теңіз 

құқығы                            

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқығы         

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты:  
халықаралық теңіз құқығы және 

халықаралық экологиялық құқық 

принциптер аясында теңіз ортасын 

сақтау және қорғау жөніндегі  

Код модуля: ПРМО – 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений                         

Название дисциплины:                                                       
Международное морское право                                   

Пререквизиты: Международное 

публичное право                                                                                                                          

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: формирование у 

обучающегося целостного 

представления о системе 

международно-правовых 

обязательств по защите и 

Сode of module: LRIR – 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International sea law     

Prerequisites: International 

public law  

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: formation of a 

student's holistic view of the 

system of international legal 

obligations for the protection 

and preservation of the marine 



халықаралық - құқықтық 

міндеттемелер жүйесі туралы 

білім алушыда тұтас көзқарасты 

қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл курс 

теңіз кеңістігінің режимін 

орнататын және мемлекеттер 

арасындағы Дүниежүзілік 

мұхитты пайдалану жөніндегі 

қатынастарды реттейтін қағидалар 

мен құқықтық нормалардың 

жиынтығын зерттеуді қамтиды  

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білуге: 

теңіз ортасын сақтау, қорғау 

жөніндегі әмбебап және өңірлік 

шарттар; 

Білу: 

теңіз ортасын сақтау, қорғау 

жөніндегі халықаралық құқық 

нормаларын түсіндіру; 

халықаралық теңіз құқығы мен 

шешу кезіндегі халықаралық 

экологиялық құқықтың теңіз 

ортасын қорғау және сақтау 

мәселелері құқықтық реттеу 

әлеуетін пайдалану; 

Меңгеруі: 

халықаралық теңіз құқығы 

саласындағы халықаралық-

құқықтық терминология; 

теңіз ортасын қорғау және сақтау 

жөніндегі өзге де халықаралық 

шарттардың мәтіндерімен жұмыс 

істеу; 

сохранению морской среды в свете 

принципов международного 

морского права и международного 

экологического права 

Краткое описание: Данный курс 

подразумевает изучение 

совокупности принципов и 

правовых норм, устанавливающих 

режим морских пространств и 

регламентирующих отношения 

между государствами по вопросам 

использования Мирового океана. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

Знать: 

универсальные и региональные 

договоры по защите и сохранению 

морской среды; 

Уметь: 

толковать нормы международного 

права по защите и сохранению 

морской среды; 

использовать потенциал правового 

регулирования принципов 

международного морского права и 

международного экологического 

права при решении вопросов 

защиты и сохранения морской 

среды; 

Владеть: 

международно-правовой 

терминологией в области 

международного морского права; 

навыками работы с текстами 

международных договоров и иных 

международных документов по 

защите и сохранению морской 

среды; 

environment in the light of the 

principles of international 

maritime law and international 

environmental law 

Brief description: This course 

involves the study of a set of 

principles and legal norms that 

establish the regime of maritime 

spaces and regulate relations 

between states on the use of the 

World Ocean.  

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

Know: 

universal and regional treaties 

for the protection and 

preservation of the marine 

environment; 

Be able to: 

interpret the norms of 

international law on the 

protection and preservation of 

the marine environment; 

to use the potential of legal 

regulation of the principles of 

international maritime law and 

international environmental law 

in addressing issues of 

protection and preservation of 

the marine environment; 

Possess: 

international legal terminology 

in the field of international 

maritime law; 

skills of working with the texts 

of international treaties and other 

international documents on the 

protection and preservation of 

the marine environment; 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                   

Пән атауы:  Халықаралық ғарыш 

құқығы                             

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқығы         

Код модуля: ПРМО – 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений                         

Название дисциплины:                                                       
Международное космическое право                                  

Пререквизиты: Международное 

Сode of module: LRIR – 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International space law   

Prerequisites: International 



Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: студенттерде 

халықаралық ғарыш құқығының 

қазіргі жай-күйі мен даму 

үрдістерінің мәні туралы құқықты 

айқындайтын қағидаттар мен 

нормалар жүйесі ретінде тұтас 

түсінік қалыптастыру жер 

атмосферасынан тыс орналасқан 

және табиғи және жасанды 

шыққан әртүрлі аспан денелері 

орналасқан кеңістіктің мәртебесі, 

сондай-ақ осы кеңістіктік саланы 

пайдаланудың құқықтық режимі 

туралы түсінік қалыптастыру 

Қысқаша сипаттамасы: Бұл пән 

ғарыш кеңістігін зерттеу мен 

пайдалану кезіндегі мемлекеттер 

мен халықаралық ұйымдар 

арасындағы қатынастарды 

реттейтін халықаралық құқықтық 

нормалар мен принциптердің 

жиынтығын зерттеуге мүмкіндік 

береді. 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білуге: 

- ғарыш құқығының негізгі 

құқықтық институттары 

- ғарыш кеңістігі және аспан 

денелері құқықтық жағдайы және 

пайдалану режимі 

- ғарышкерлердің құқықтық 

мәртебесі 

Білу: 

- нақты жағдайларды шешу үшін 

ғарыштық құқық нормаларын 

қолдану, нақты жағдайды сауатты 

талдау; 

- шешім қабылдау және ғарыш 

кеңістігін пайдалану заңды 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес зерттеу  

публичное право                                                                                                                          

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: формирование у студентов 

целостного представления о 

сущности, современном состоянии 

и тенденциях развития 

международного космического 

права как системы принципов и 

норм, определяющих правовой 

статус пространства, которое 

располагается за пределами земной 

атмосферы и где находятся 

различные небесные тела 

естественного и искусственного 

происхождения, а также правовой 

режим пользования данной 

пространственной сферой; 

Краткое описание: Данная 

дисциплина позволит изучить 

совокупность международно-

правовых норм и принципов, 

которые регулируют отношения 

между государствами и 

международными организациями по 

исследованию и использованию 

космического пространства. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

Знать: 

- основные правовые институты 

космического права; 

-правовое положение и режим 

использования космического 

пространства и небесных тел; 

- правовой статус космонавтов 

Уметь: 

- применять нормы космического 

права для решения конкретных 

ситуаций, грамотно анализировать 

конкретную ситуацию; 

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

РК в исследовании и использовании 

public law  

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: formation of students' 

holistic understanding of the 

essence of the current state and 

trends in the development of 

international space law as a 

system of principles and norms 

that determine the legal status of 

the space that is located outside 

the earth's atmosphere and 

where various celestial bodies of 

natural and artificial origin are 

located, as well as the legal 

regime for the use of this spatial 

sphere 

Brief description: This 

discipline will make it possible 

to study the totality of 

international legal norms and 

principles that govern relations 

between states and international 

organizations in the exploration 

and use of outer space. 

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

To know: 

- the main legal institutions of 

space law; 

-legal status and regime of use of 

outer space and celestial bodies; 

- the legal status of astronauts 

Be able to: 

- apply the norms of space law 

to solve specific situations, 

competently analyze a specific 

situation; 

- to make decisions and perform 

legal actions in strict accordance 

with the legislation of the 

Republic of Kazakhstan in the 

exploration and use of outer 

space 

Own: 



Меңгеруі: 

кәсіби қызмет саласында тиісті 

шешім қабылдау үшін ғарыш 

құқығы саласында құқық қолдану 

практикасын талдау дағдылары. 

космического пространства 

Владеть: 

- навыками анализа 

правоприменительной практики в 

сфере космического права для 

принятия надлежащего решения в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

- skills of analyzing law 

enforcement practice in the field 

of space law for decision-

making 

appropriate decisions in the field 

of professional 

activity. 

Модуль коды: ХҚҚР - 5  

Модуль атауы: Халықаралық 

қатынастарды құқықтық реттеу                                                   

Пән атауы:  Халықаралық әуе 

құқығы                                      

Пререквизиттер: Халықаралық 

жария құқығы         

Постреквизиттер: Дипломдық 

жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру                                                                                                                                                                                       

Мақсаты: білім алушыларда 

халықаралық әуе құқығының мәні 

қазіргі жағдайы мен даму 

тенденциялары туралы тұтас 

түсінік қалыптастыру  

Қысқаша сипаттамасы: 
«Халықаралық әуе құқығы» курсы 

әуе кеңістігінің құқықтық 

мәртебесін және оны 

аэронавигация мақсатында 

пайдалану режимдерін реттейтін 

қағидалар мен нормаларды 

зерттеуді болжайды. 

Оқыту нәтижелері: жаһандық 

экономикалық, экологиялық, 

әскери, көші-қон және басқа да 

процестерді және оларға 

халықаралық құқықтың 

қағидалары мен нормаларын 

сақтаудың әсерін талдауға 

Қалыптасатын құзыреттер:  

Білуге: 

- халықаралық әуе құқығының 

көздері; 

- өзінің кәсіби қызметінің бейініне 

сәйкес әзірленетін негізгі 

нормативтік актілер 

Білу: 

- әуе көлігінің халықаралық-

құқықтық саласында өзінің кәсіби 

білімін қолдану  

- талдау, түсіндіру және дұрыс 

қолдану халықаралық құқықтық 

Код модуля: ПРМО – 5 

Название модуля: Правовое 

регулирование международных 

отношений                         

Название дисциплины:                                                       
Международное воздушное право                                 

Пререквизиты: Международное 

публичное право                                                                                                                          

Постреквизиты: Написание и 

защита дипломной работы (проекта) 

или сдача комплексного экзамена                                                                                                           

Цель: формирование у 

обучающихся целостного 

представления о сущности  

современном состоянии и 

тенденциях развития 

международного воздушного права 

Краткое описание: Курс 

"Международное воздушное право" 

предпологает изучение принципов и 

норм которые регулируют правовой 

статус воздушного пространства и 

режимы его использования в целях 

аэронавигации. 

Результаты обучения: 

анализировать мировые 

экономические, экологические, 

военные, миграционные и другие 

процессы и влияния на них 

соблюдения принципов и норм 

международного права 

Формируемые компетенции: 

Знать: 

- источники международного 

воздушного права; 

-основные нормативные акты, 

разрабатываемые в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

-применять свои профессиональные 

знания в международно-правовой 

сфере воздушного транспорта  

-анализировать, толковать и 

Сode of module: LRIR – 5 

Name of module: Legal 

regulation of international 

relations 

Name of discipline: 
International aviation law 

Prerequisites: International 

public law  

Postrequisites: Writing and 

defending a thesis (project) or 

passing a comprehensive exam 

Purpose: formation of students' 

holistic understanding of the 

essence of the current state and 

trends in the development of 

international air law 

Brief description: The course 

"International Air Law" 

presupposes the study of the 

principles and norms that govern 

the legal status of airspace and 

the modes of its use for the 

purpose of air navigation. 

Learning outcomes: analyze 

world economic, environmental, 

military, migration and other 

processes and the impact on 

them of compliance with the 

principles and norms of 

international law 

Formed competencies:  

To know: 

- sources of international air law; 

-the main regulations developed 

in accordance with the profile of 

their professional activity 

Be able to: 

-apply their professional 

knowledge in the international 

legal field of air transport  

-analyze, interpret and correctly 

apply classify international legal 

acts 

- to provide qualified legal 



актілерді жіктеу 

- білікті заң қорытындыларын 

беруге; 

әуе көлігі жүйесін халықаралық 

құқықтық реттеу мәселелері 

бойынша консультациялар беру  

- халықаралық әуе құқығына және 

ҚР заңнамасына дәл сәйкестікте 

шешімдер қабылдау және заңды 

іс-әрекеттер жасау. 

Меңгеруі: 

- халықаралық әуе құқығы 

саласындағы құқықтық актілермен 

жұмыс істеу дағдылары; 

правильно применять 

классифицировать международные 

правовые акты 

-давать квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации по вопросам 

международно правового 

регулирования системы воздушного 

транспорта  

- принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с международным 

воздушным правом и 

законодательством РК. 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми 

актами в сфере международного 

воздушного права; 

opinions and consultations on 

issues of international legal 

regulation of the air transport 

system  

- make decisions and perform 

legal actions in strict accordance 

with international air law and the 

legislation of the Republic of 

Kazakhstan. 

Own: 

- skills of working with legal 

acts in the field of international 

air law; 

 

 

 

 

 

 

 

 


