
 



 



 



 

 
 

 

 

 



 

1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 

1.1 Контекст 

Тіркеу нөмірі: 6B04200175 
Білім беру саласының коды және жіктелімі: 6В04 Бизнес, басқару және құқық 

Дайындық бағытының коды және жіктелімі: 6В042 -  «Құқық»   

Білім беру бағдарламасының тобы: В049 «Құқық»  
Білім беру бағдарламасының түрі:  жаңа БББ 

Білім беру бағдарламасының атауы: 6B04203 -  «Халықаралық құқық»  
Бағдарлама түрі: Бірінші цикл:  бакалавриат 6 деңгей ҰБШ / СБШ / ББХСЖ                       

Берілетін дәреже: 6B04203 -  «Халықаралық құқық» білім беру бағдарлама бойынша білім 

бакалавры  

Кредиттердің жалпы көлемі: 240 академиялық кредит             

Типтік оқу мерзімі: 4 жыл  
Оқыту тілі: қазақ, орыс 
Білім беру қызметіне берілген лицензия: Білім беру бағдарламасы 2020 жылдың 24 

тамызында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті берген 6В042 -  «Құқық»   бағыты бойынша 

KZ36LAA00018662 (018) лицензияға қосымшасы негізінде жүзеге асырылады 

Аккредиттеу:  

Білім беру бағдарламасының рейтингі: 

БББ әзірлеуде қолданылған кәсіби стандарттар: ҰБШ және СБШ негізінде, сондай-ақ 

жұмыс берушілердің ұсыныстарын ескере отырып әзірленген 

 
1.2 І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің ҚР жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі орны 

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті кең ауқымды мамандықтар бойынша үш 

сатылы кадрлар даярлауды (бакалавриат, магистратура және PhD докторантура) жүзеге асыратын 

Алматы облысындағы ірі өңірлік көп салалы жоғары оқу орны болып табылады. 

Миссиясы: елдің әлеуметтік-экономикалық даму қажеттіліктерін қанағаттандыратын 

жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде бәсекеге қабілетті кадрлар даярлау. 

Стратегиялық мақсат: 

1. Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету; 

2. Әлемдік үрдістер контексінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

мазмұнын жаңғырту. 

Университеттің ұлттық және халықаралық рейтингтердегі орны: 

- ҚР көп бейінді жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингісінде 7-орын (БСҚТҚА) – 2021; 

-QS World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2021 өңірлік рейтингінде 

дамушы Еуропа мен Орта Азияның үздік жоғары оқу орындары қатарында ТОП-241-250; 

- АRES рейтингінде ҚР 95 ЖОО арасында 6-орын; 

- 2020 жылғы Атамекен тәуелсіз рейтингісінің нәтижелері бойынша бакалавриаттың 7 білім 

беру бағдарламасы Қазақстанның жоғары оқу орындарының үздік ондығына кірді. 

  

 

1.3 Білім беру бағдарламасының бейіні 

Негіздеме: Біздің қоғам нарықтық реформалар мен шынайы демократиялық 

қоғамның экономикалық негіздерін құру жолында келе жатқандықтан бүгінгі таңда 

әкімшілік, азаматтық және қылмыстық құқықтық қатынастарда терең арнайы білімі бар 

заңгерлерге деген қажеттілік өсуде.  

Инвестициялық қызметті жетілдіру, интеллектуалдық қызмет саласын қарқынды 

дамыту, экономикалық, азаматтық және қылмыстық дауларды шешудің сот -медиациялық 

әдістерін кеңейту, айналымға азаматтық құқықтардың жаңа нысандарын тарту, салық 

жүйесін жетілдіру және дамыту, қылмыстың алдын-алу және болдыртпау үшін болашақ 

мамандардың кәсіби салаларында терең білім алуын талап етеді.  



 

Жұмыс берушілердің сұраныстарына сәйкес еңбек нарығын зерттеу:  

2022 жылы еңбек нарығында «Халықаралық құқық» білім беру бағдарламасы бойынша 

қызметкерлердің мол болуына қарамастан, бұл бағдарлама бүгінгі таңда өзектілігі мен 

қажеттілігінде ешқандай қиындықтарға тап емес. Экономиканың сұраныстарына байланысты, 

бүгінде «Халықаралық құқық» бағдарламасы бойынша еңбек нарығына кең және тар профильдегі 

заңгерлер әлі де қажет.  

Білім беру бағдарламасының мақсаты: Халықаралық құқық нормалары мен ұлттық 

заңнама нормаларын білуге, халықаралық құқық саласында шет тілін меңгерген, құқық 

нормаларын түсіндіруде, оларды іс жүзінде қолдануда, сондай -ақ норма шығаруда кәсіби 

дағдылары бар бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау мемлекеттік және құқық қорғау 

органдарында, соттарда, үкіметтік емес ұйымдарда, шетелдік және халықаралық 

компанияларда кәсіби міндеттерін табысты орындау үшін заңдылық пен құқықтық 

тәртібін нығайту мақсатына  негізделген.  

 

Бағдарламаның айрықша сипаттары: 

 

Кәсіби қызмет саласы 

Тергеу органдарының, прокуратураның және соттардың 

қорғауына және қылмыстық қудалауға қатысты істерді жүргізу, 

сот органдарында қылмыс жасағаны үшін күдікті мен 

айыпталушылардың мүддесін білдіретін, жалпы өкілеттілігі бар 

соттарда қылмыстық іс қозғау және жүргізу. Сонымен қатар,  

кең ауқымды мәселелер бойынша, оның ішінде патенттік және 

авторлық құқықты қорғау бойынша, құқықтық кеңес беру,  

құқықтық құжаттарды құрайды, тұтынушылардың азаматтық, 

еңбек, әкімшілік істерде өкіл ретінде көрсетеді және 

қорғаушылардың соттарға келуіне нұсқау береді. 

Кәсіби қызмет нысаны 

- полиция органдары; 

- сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдары; 

- экономикалық тергеу органдары; 

- прокуратура органдары; 

- Қазақстан Республикасының соттары;  

- қылмыстық атқару жүйесінің органдары; 

- құқыққорғау ұйымдары; 

- қорғаушылар алқасы. 

 

Кафедра филиалы 
Талдықорған қаласының полиция басқармасында 

қылмыстық пәндер кафедрасының филиалы бар 

Іс-тәжірибе базасы 

- Алматы облыстық соттар әкімшісі;  

- Алматы облыстық адвокаттар алқасы;  

- Алматы облысы бойынша полиция Департаменті;  

- Алматы облысының мамандандырылған күзет басқармасы; 

- Талдықорған қалалық полиция басқармасы; 

- Алматы облыстық қылмыстық-атқару жүйесінің департаменті. 

Академиялық ұтқырлық 

Серіктес-ЖОО: Лодзь университеті, Лодзь қ. (Польша); 

Корвинус университеті, Будапешт қ., Венгрия 

Республикасы; Кадис университеті, Кадис қ., Испания; 

В.Корфантого атындағы Верхнесилезк экономикалық 

университеті, Польша; Халықаралық Кувейт университеті, 

Бишкек қ., Қырғыз Республикасы; Таллин құқық мектебі, 

Таллин қ., Эстония; 

Стипендиалық 

бағдарламалар  

Мемлекеттік білім беру тапсырысы, жергілікті атқарушы 

органдардың гранты 

 

1.4 Түлектің бейнесі 



 

Дублин дескрипторларына сәйкес түлектің атрибуттары:  

1) осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін 

көрсету; 

2) кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын 

саладағы мәселелерді шешу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 

4) оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық 

және практикалық білімді қолдану; 

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту 

дағдылары; 

6) ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын 

салада қолдану; 

7) оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы 

күрделі тәуелділікті білу және түсіну; 

8) академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну. 

 

ББ түлегінің құзыреттіліктері:   

 

ББ түлегінің құзыреттіліктері:   

 

ТҚ 1  – физикалық, психикалық, интеллектуалды, ақпараттық тұрғыда дамыған және 

сауатты, дүниетанымы кең, көптілді ортада коммуникацияға қабілетті тұлға қалыптастырады; 

ТҚ 2 – кәсіптік міндеттерді абыроймен орындауға, заңгердің этика қағидаларын сақтауға 

қабілетті; 

ТҚ 3 - ойлау мәдениетіне ие, ақпарат жинауды, талдауды, қабылдауды, мақсат қоюды және 

оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті; 

ТҚ 4 - ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық түрде дұрыс, ақылға қонымды және анық 

түрде жасай алады; 

ТҚ 5 - мінез-құлық мәдениеті бар, әріптестерімен ынтымақтастыққа дайын, топпен жұмыс 

істеуге қабілетті; 

ТҚ 6 - өз кәсіби қызметінің саласына сәйкес нормативтік - құқықтық актілерді әзірлеуге 

қатыса алады; 

ТҚ 7 - құқықтық сауаттылық, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет негізінде кәсіби 

қызметті жүзеге асыра алады; 

ТҚ 8 – құқық субъектілерінің заңдылығын сақталуын қамтамасыз ете алады;   

ТҚ 9 - заңға сәйкес қатаң тәртіппен шешімдер қабылдауға және заңды әрекеттерді жасауға 

қабілетті; 

ТҚ 10 – нормативтік-құқықтық актілерді қолдануға, кәсіби және іс жүргізу құқығының 

нормаларын кәсіптік қызметте жүзеге асыруға қабілетті; 

ТҚ 11 - фактілер мен жағдайларды заңды түрде білуге қабілетті; 

ТҚ 12 - құқықтық құжаттарды дайындау дағдысы бар; 

ТҚ 13 – заңдылық пен тәртіпті, жеке тұлғаны, қоғамды, мемлекеттің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтік міндеттерін орындауға дайын; 

ТҚ 14 – халықаралық құқық нормативтік-құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге дайын. 

 

ЖБП циклінің міндетті пәндерін оқып бітіргеннен кейін тыңдаушы келесі біліктілікке 

ие болады: 

1) ғылыми және философиялық таным әдістерімен табиғи және әлеуметтік әлемді ғылыми 

тұрғыда түсінуді және зерттеуді қамтамасыз ететін философия негіздерін білу арқылы 

қалыптасқан дүниетанымдық ұстанымдар негізінде қоршаған шындыққа баға беру; 

2) мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұнын және ерекшеліктерін 

интерпретациялау; 



 

3) әлеуметтік және өндірістік салаларда болып жатқан барлық құбылыстарға жеке баға 

беру; 

4) Қазақстанның тарихи дамуының негізгі кезеңдерін, заңдылықтарын және өзіндік 

ерекшелігін терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсете білу; 

5) Қазақстанның қазіргі заманғы оқиғаларының себептері мен салдарын талдау үшін тарихи 

сипаттау әдістері мен тәсілдерін қолдана білу; 

6) әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психологияның базалық білімі негізінде түрлі 

тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас салаларындағы жағдайларға баға беру; 

7) осы ғылымдардағы білімді интеграциялық процестердің қазіргі заманғы өнімі ретінде 

синтездеу; 

8) нақты ғылымды, сондай-ақ бүкіл әлеуметтік-саяси кластерді зерттеуге арналған ғылыми 

әдістер мен тәсілдерді қолдана білу; 

9) өзінің моральдық және азаматтық ұстанымын дамыту; 

10) қазақстандық қоғамның іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын 

пайдалану; 

11) жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін таныту; 

12) әлемде танылған әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар саласындағы пәнді практикада 

қолдана білу; 

13) талдаудың әдіснамасын таңдау; 

14) зерттеудің нәтижелерін жинақтай білу; 

15) жаңа білімді синтездеу және оны гуманитарлық әлеуметтік маңызды өнімдер түрінде 

ұсыну; 

16) тұлғаралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешу 

мақсатында қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасай 

білу; 

17) грамматикалық білімдер жүйесін, белгілі бір тілде тиісті ниет білдірудің прагматикалық 

құралдарын жеткілікті көлемде түсіну негізінде лингвистикалық және сөйлеу ресурстарын дұрыс 

пайдалана білу; 

18) байланысқа қатысушылардың іс-әрекеттеріне баға беру; 

19) жеке іс-әрекеттерінде түрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды: 

интернет-ресурстары, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша бұлтты және 

мобильді қызметтерді қолдана білу; 

20) өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойына жеке білім беру траекториясын 

құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстану. 

 

Оқыту нәтижелері:   

ОН1  – жаһандық экономикалық, экологиялық, әскери, көші-қон және басқа да процестерді 

және оларға халықаралық құқықтың қағидалары мен нормаларын сақтаудың әсерін талдауға; 

ОН2  – 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; 

ОН 3 – 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; 

ОН 4 – академиялық деңгейде ағылшын тілін жазу және сөйлеу дағдыларының болуы, заң 

терминологиясын білу, сонымен қатар заңгерлік және дипломатиялық аударма техникасын 

меңгеруге; 

ОН 5 – алықаралық 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; 

ОН 6 – 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; 

ОН 7 – криминалистикалық әдістердің жалпы ережелері туралы білімді қолдану, 

криминалистикалық әдістерді пайдалана отырып дәлелдемелерді алу және бағалау; 

ОН 8 – қылмыстық атқару өндірісінің құқық қолдану тәжірибесінде заңдылықты 

қамтамасыз ету бойынша қажетті шараларды қабылдауға; 

ОН 9 – құқық саласында ғылыми зерттеулер жүргізу, алынған нәтижелерді бағалау, 

ғылыми мақалаларды жариялау арқылы алынған нәтижелерді ұсыну, ғылыми-зерттеу жобаларға 

қатыса алады; 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; 

ОН 10 – 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; 

ОН 11 – 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; 

ОН 12 – 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 

 

ББ бойынша оқу нәтижелерінің жалпы қалыптастырылатын құзыреттіліктермен 

арақатынасының матрицасы 

 

 ОН1                      ОН 

2                        

ОН 

3                    

ОН 

4                 

ОН 

5                    

 

ОН 6                         ОН 7              ОН 8               ОН 9                        ОН 10                   ОН 11                     ОН 12                     

ТҚ1 + + + + + + + + + + + + 

ТҚ2 + + + + + + + +     

ТҚ3    +  + +  + +   

ТҚ4    + + + +  + + +  

ТҚ5 + + + +  +  + + + + + 

ТҚ6    +  + +  + + + + 

ТҚ7     + + + + + + + + 

ТҚ8 + +   + + + + + + + + 

ТҚ9   + + + + +   + +  

ТҚ10     + + + + + + + + 



 

ТҚ11 + + +  +    + +  + 

ТҚ12     + + + + +  + + 

ТҚ13      + + + + + + + 

ТҚ14     + + +  + + + + 

  

Жұмысқа орналасу мүмкіндігі: Білім беру бағдарламасы бойынша оқыған 

түлектер келесі ұйымдарда университетпен жасалған келісім -шарттар мен 

меморандум негізінде жұмысқа орналасуға мүмкіндігі бар:  

- Алматы облысының полиция Департаменті;   

- Алматы облысы бойынша мамандандырылған күзет басқармасы;  

- Алматы облысының мамандандырылған күзет басқармасы;  

- Талдықорған қалалық полиция басқармасы;  

- Алматы облыстық қылмыстық-атқару жүйесінің департаменті. 

- Сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдары;  

- Экономикалық тергеу органдары;  

- Прокуратура органдары; 

 

2. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 

 

2.1 Модульдердің сипаттамасы 

 

Модуль 

№ 

Модуль атауы 

және коды 
Пән атауы және № 

Ак. 

кредит-

саны 

Пән 

циклы 

Модуль бойынша 

оқыту нәтижелері 

1 

ӘГ-1 

«Әлеуметтік-

гуманитарлық»  

1) Қазақстанның қазіргі 

тарихы 

31 

ЖБП 
Әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану және 

психологияның негізгі 

білімін ескере отырып, 

тұлғааралық, 

әлеуметтік және кәсіби 

қарым-қатынастың 

әртүрлі салаларындағы 

жағдайларға баға беру; 

өзін-өзі дамыту және 

мансаптық өсу үшін 

өмір бойы жеке білім 

траекториясын құру, 

дене шынықтыру 

әдістері мен 

құралдары арқылы 

толыққанды 

әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз 

ету үшін салауатты 

өмір салтын ұстану. 

 

 

2) Философия ЖБП 

3) Әлеуметтік-саяси білімдер 

модулі (әлеуметтану, 

мәдениеттану, саясаттану, 

психология) 

ЖБП 

4) Қоғамтану білімі 

(пәнаралық курс)   
ЖБП 

5) Дене шынықтыру ЖБП 

2 

ТД-2  

«Ақпараттық-

коммуникативті» 

1) Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

45 ЖБП 

Жеке қызметінде 

ақпараттық-

коммуникациялық 



 

тілінде) технологиялардың 

әртүрлі түрлерін 

пайдалану: интернет-

ресурстар, ақпаратты 

іздеу, сақтау, өңдеу, 

қорғау және тарату 

жөніндегі бұлтты және 

мобильді сервистер; 

тұлғааралық, 

мәдениетаралық және 

өндірістік (кәсіптік) 

қарым-қатынас 

міндеттерін шешу 

үшін қазақ, орыс және 

шет тілдерінде ауызша 

және жазбаша нысанда 

байланыс орнату. 

2) Шетел тілі ЖБП 

3) Қазақ (Орыс) тілі ЖБП 

4) Кәсіби қызметте шет 

тілі 
КП 

5) Кәсіби бағытталған шет 

тілі 

 

БП 

6) Іскерлік ағылшын 

 
БП 

7) Халықаралық қарым - 

қатынастағы шет тілі 

 

КП 

3 

 

МҚТТН - 3 

«Мемлекет пен 

құқықтың 

тарихи және 

теориялық 

негіздері» 

1) Мемлекет және құқық 

теориясы 

23 
БП 

құқық саласында 

ғылыми зерттеулер 

жүргізу, алынған 

нәтижелерді бағалау, 

ғылыми мақалаларды 

жариялау арқылы 

алынған нәтижелерді 

ұсыну, ғылыми-

зерттеу жобаларға 

қатыса алады 

2) Конституциялық құқық БП 

3) Шетелдердің мемлекеті мен 

құқығы тарихы                            
БП 

                                                                                                   

4) Рим құқығы                             
БП 

                                                                                                 

5) Шетелдердің 

конституциялық құқығы БП 

4 

АӘҚҚҚҚР - 4 

«Азаматтық, 

әкімшілік және 

қылмыстық-

құқықтық 

қатынастарды 

құқықтық 

реттеу» 

1) Азаматтық құқық (жалпы 

бөлім) 

86 БП - 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 

2) Қылмыстық құқық (жалпы 

бөлім) 

БП 

3) Азаматтық құқық (ерекше 

бөлім) 

БП 

4) Қылмыстық құқық (ерекше 

бөлім) 

БП 

5) Әкімшілік құқық БП 

6) Интерпол                                                                                                                      

 

БП 

7) Сот және құқық қорғау 

органдары                                                                                                                                                                                                                              

 

БП 

БП 

8) Прокурорлық қадағалау 

9) Зияткерлік меншік құқығы                                                                               

 

КП 



 

10) Салық құқығы    

 

КП элементпен 

күрделенген істерді 

қарауға; 

- 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 

11) Кәсіпкерлік құқық     

 

КП 

12) Халықаралық жеке құқық                                       БП 

13) Терроризммен күресуде 

халықаралық құқықтық 

негіздері                                                                                                                                          

БП 

14) Экологиялық қылмыстық 

құқық бұзушылықтар                                                                                                                   

БП 

15) Қылмыстарды саралаудың 

теориялық негіздері 

БП 

16) Пенитенциярлық құқық                                                     

 

БП 

5 

ХҚҚР - 5 

«Халықаралық 

қатынастарды 

құқықтық 

реттеу» 

1) Халықаралық жария құқық 101 БП  

- 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; 

- жаһандық 

2)  Халықаралық шарттардың 

құқығы                                                                                                                

КП 

3) Халықаралық ұйымдар 

құқығы                                                       

КП 

4) Халықаралық-құқықтық 

жауапкершілік 

КП 

5) Халықаралық сауда құқығы                                                                            

 

БП 

6) Халықаралық қаржы 

құқығы 

БП 

7) Халықаралық 

экономикалық құқық 

БП 

8) Халықаралық банк құқығы БП 

9) Халықаралық дауларды 

құқықтық реттеу    

БП 

10) Халықаралық қауіпсіздік 

құқығы 

БП 

11) Халықаралық 

гуманитарлық құқық 

БП 

12) Халықаралық кеден 

құқығы                              

БП 

13) Халықаралық экологиялық 

құқығы                                                                                

БП 



 

14) Халықаралық көші-көн 

құқығы 

 

БП экономикалық, 

экологиялық, әскери, 

көші-қон және басқа 

да процестерді және 

оларға халықаралық 

құқықтың қағидалары 

мен нормаларын 

сақтаудың әсерін 

талдауға; 

- 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; 

 

 

 

15) Дипломатиялық және 

консулдық құқық  

 

КП 

16) Дипломатиялық хаттама 

және этикет                     

 

 

КП 

 

17) Сыртқы экономикалық 

қызметті құқықтық реттеу 

 

 

КП 

18) Халықаралық теңіз құқығы                            КП 

19) Халықаралық ғарыш 

құқығы                             

 

КП 

20) Халықаралық әуе құқығы 

 

КП 

6 

АҚӘІЖҚҚ - 6 

«Азаматтық, 

қылмыстық 

және әкімшілік 

іс жүргізу 

құқығын 

қолдану» 

1) Азаматтық іс жүргізу 

құқығы 

48 БП - 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 

2) Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

БП 

3) Әкімшілік рәсімдік-

процестік құқығы 

БП 

4) Криминалистика БП 

5) Халықаралық арбитраж                                                                                                                                     КП 

6) Халықаралық азаматтық іс 

жүргізу 

КП 

7) Адвокатура                                                                                                                 

 

БП 

8) Халықаралық құқықтағы 

медиация                                

БП 



 

9) Нотариат 

  

БП 

 

арбитраж, азаматтық іс 

жүргізу және 

нотариаттық қызмет 

туралы заңды 

қолдануға 

- 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 

- криминалистикалық 

әдістердің жалпы 

ережелері туралы 

білімді қолдану, 

криминалистикалық 

әдістерді пайдалана 

отырып 

дәлелдемелерді алу 

және бағалау 

 

 

 

 

2.2 Пәндер туралы мәліметтер 

 

№ Пән атауы 
Пәннің қысқаша сипаттамасы 

(30-50 сөз) 

Креди

т саны  

Қалыптастыр

атын оқу 

нәтижелері 

(коды) 

Жалпы білім беретін пәндер циклы 

Міндетті компонент 



 

1 

Қазақстанн

ың қазіргі 

заманғы 

тарихы 

 Қазіргі Қазақстан территориясындағы тарихи 

үдерістердің негізгі кезеңдері мен ерекшеліктерін 

қарастырады. Қазақстанның мемлекеттілігінің 

дамуы мен тәуелсіздігінің қалыптасу кезеңдерін 

бүкіләлемдік үдеріс контексінде зерттейді.   

Тәуелсіздік жолындағы саяси және экономикалық 

реформаларды меңгертеді. Қазақстанның қазіргі 

кезеңдегі сыртқы саясатының негізгі бағыттарын 

қамтиды.  

5 
ОН 1 

 

2 Философия 

Әлемдік және қазақ философиялық ойлар мен 

дүниетанымдық үрдістер дамуының негізгі 

кезеңдерін қарастырады. Болмыс пен сананың 

жалпы теориялық мәселелерін зерттейді, жалпы 

әлемді тану мәселелерін зерттеуде әлемдік 

философиялық ойлардың тәжірибесін сипаттайды. 

Әлемге біртұтас көзқарасын қалыптастыруға және 

қазіргі дәуірдің шындығын түсіндіруге 

бағытталған. Негізгі философиялық ұғымдар, 

категориялар мен философиялық таным әдістерін 

қарастырады. 

5 
ОН 1 

 

3 

Ақпаратты

қ-

коммуника

циялық 

технология

лар 

(ағылшын 

тілінде) 

Ақпаратты іздеу, жинау, сақтау, өңдеу және 

таратуға арналған ақпараттық технологиялар 

арқылы іске асатын кәсіби коммуникацияның 

заманауи әдістері мен құралдарын зерттейді. 

Мәліметтер базасы, кестелік процессорлар, e-

технологиялар, Smart және бұлттық 

технологиялармен жұмыс істеу дағдысын 

дамытады.   

5 ОН 1 

4 

Әлеуметтік

-саяси 

білімдер 

модулі 

(әлеуметта

ну, 

мәдениетта

ну, 

саясаттану, 

психология

) 

Адам мен қоғам дамуының объективті және 

субъективті үдерістерін терең тануға қажетті 

заңдылықтарды, механизмдер мен фактілерді 

көрсететін әлеуметтік-саяси және психологиялық 

білімді қамтиды. Әлеуметтану, мәдениеттану, 

саясаттану, психология - ғылыми пәндерінің 

арасындағы өзараәрекет ақпараттық толықтыру, 

ықпалдасу және зерттеу тәсілдерінің әдістемелік 

біртұтастығы қағидаларының негізінде іске асады.  

8 ОН 1 

5 

Қазақ 

(орыс) тілі  

 

Мәтін түрлерінің жіктелімін қамтиды. Қазақ (орыс) 

тілдерінің лексика, морфология және синтаксисін 

зерттейді. Тілді игеру деңгейіне сәйкес өмірдің 

әртүрлі саласы мен қоғам қызметіне байланысты 

лексикалық тақырыптарды меңгертуге 

бағытталған. Сөйлеу мәдениеті мен 

коммуникацияны қарастырады.   

10 

ОН 1 

ОН 4 

 

6 Шетел тілі  

Үш тұғырлы тілді оқытудың бейімделген ұлттық 

деңгейлік моделіне сәйкес 

А2, В1, В2 деңгейлерін (Шетел тілдерін меңгеру 

деңгейінің жалпыеуропалық шкаласы) меңгеруге 

бағытталған, шетел тілдерін оқыту мен күнделікті 

тұрмыста және кәсіби қызметте тәжірибелік 

меңгертудің заманауи үрдістерін қамтиды.  

10 

ОН 1 

ОН 4 

 

7 Дене Дене шынықтыру мәдениеті мен спорттың 8 ОН 1 



 

шынықтыр

у 

ерекшеліктерін зерттейді. Денешынықтыру 

мәдениеті сабағының оқу және оқудан тыс 

уақыттағы негізгі кезеңдерін қарастырады. 

Салауатты өмір салтын, студент тұлғасын, оның 

физикалық жетілдірілуі мен өзін-өзі реттеуін 

қалыптастыруға бағытталған.                                                                                                                               

  

Жалпы білім беретін пәндер циклы 

ЖОО компоненті/ Таңдау компоненті 

8 

Қоғамтану 

білімі 

(пәнаралық 

курс) 

Студенттердің экономиканың қызмет ету 

заңдылықтары жайлы кешенді түсініктерін 

қалыптастыруға, іскерлік білім алуына 

бағдарланған, өз бизнесін ашу және оны сәтті 

жүргізудің ерекшеліктерін айқындайды. Тірі 

ағзаның, әртүрлі деңгейдегі ұйымдар экожүйесінің, 

жалпы биосфераның қызмет етуінің негізгі 

заңдылықтарын және олардың тұрақтылығын 

қарастырады. Тіршілік қауіпсіздігінің теориялық 

негіздерін, тіршілік қауіпсіздігінің құқықтық, 

нормативтік-техникалық және 

ұйымдастырушылық негіздерін және техникалық 

құралдар мен технологиялық үдерістердің 

қауіпсіздігін арттыру әдістерін қамтиды. Ілияс 

Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаянын, оның 

әдебиеттану ғылымындағы орнын қарастырады. 

Оның отандық әдебиеттің көркемдік қағидаларын 

қалыптастырудағы үлесін зерттейді. 

5 
ОН2 

ОН3 

Базалық пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

1 

Мемлекет 

және құқық 

теориясы 

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. 

5 

ОН9 

2 

Конституц

иялық 

құқық 

«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. 

3 

ОН2 

3 

Азаматтық 

құқық 

(жалпы 

бөлім) 

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. 

6 

ОН3 

4 Қылмысты

қ құқық 

(жалпы 

бөлім) 

Бұл оқу пәні демократиялық мемлекеттің 

қажеттіліктеріне сәйкес, сонымен қатар 

қылмыстық құқық пен оның қолданылуына сәйкес 

дамып келе жатқан қылмыстық құқық ғылымының 

5 

ОН12 



 

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. 

5 

Халықарал

ық жария 

құқық 

Бұл курс студенттердің халықаралық жария құқық 

жүйесін, халықаралық құқықтың негізгі 

түсініктерін, объектілері мен қайнар көздерін 

зерттеуді қамтиды. Сондай -ақ, халықаралық 

қатынастарды реттейтін халықаралық жария құқық 

нормаларының мағынасын түсіндіруге бағытталған 

кейбір бағыттар мен институттар қарастырылады 

6 

ОН1 

6 

Кәсіби 

бағытталға

н шет тілі 

Бұл пән студенттердің кәсіби ойлаудың 

ерекшеліктерін ескере отырып, нақты кәсіби, 

іскерлік, ғылыми бағыттар мен жағдайларда шет 

тілінде қарым -қатынас жасау қабілетін 

қалыптастыруды қарастырады. 

5 

ОН4 

7 

Азаматтық 

құқық 

(ерекше 

бөлім) 

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 

5 

ОН3 

8 

Қылмысты

қ құқық 

(ерекше 

бөлім) 

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. 

5 

ОН12 

9 

Әкімшілік 

құқық 

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. 

5 

ОН12 

10 

Азаматтық 

іс жүргізу 

құқығы 

«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. 

5 

ОН3 

11 
Қылмысты

қ іс жүргізу 

құқығы 

Қылмыстық іс жүргізу құқығының курсы 

қылмыстық іс жүргізу құқығының нормаларын, 

оларды енгізу тәртібін зерттеуге және түсіндіруге 

бағытталған. Бұл курс студенттерге сотқа дейінгі 

5 

ОН12 



 

тергеп-тексеру сатысында мен қылмыстық іс 

жүргізу кезінде іс жүргізу  заңнамасының 

нормаларын қолданудың практикалық дағдыларын 

үйретуге бағытталған. 

12 

Әкімшілік 

рәсімдік-

процестік 

құқығы 

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. 

5 

ОН6 

13 

Криминали

стика 

Криминалистика курсы соттық құралдарды 

пайдаланудың 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. 

5 

ОН7 

14 

Іскерлік 

ағылшын 

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. 

5 

ОН4 

15 

Халықарал

ық жеке 

құқық 

«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. 

5 

ОН1 

ОН5 

Базалық пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

16 
Шетелдерд

ің 

мемлекеті 

мен 

құқығы 

тарихы                                                                                                                                                                                                                                             

Шет елдердің мемлекет және құқық тарихы 

мемлекет және құқық институттарының пайда 

болуын, қалыптасуы мен дамуын олардың негізгі 

тарихи нысандарында зерттейді, уақыт пен 

кеңістікте дамып келе жатқан мемлекеттік-

құқықтық процестердің мазмұнын талдауын 

қарастырады. 

5 ОН2 

17 

Рим 

құқығы                                                                                                                             

«Рим құқығы» пәні гуманитарлық білім берудің 

әдіснамалық негізі болып табылады және 

студенттердің құқықтық ой-өрісін дамытуға үлес 

қосып, заманауи азаматтық құқықтың барысына 

кіреді. Рим құқығын зерттеу құқықтық тәрбиенің 

ажырамас бөлігі болып табылады. 

5 ОН10 

18 Шетелдерд

ің 

конституци

Шетел елдердің конституциялық құқығы - бұл 

жеке адамдардың, ұжымдардың, мемлекет пен 

қоғамның құқықтық қатынастарының негіздерін 

5 ОН2 

 



 

ялық 

құқығы 

шоғырландыратын және реттейтін, мемлекеттік 

билікті жүзеге асырудың құқықтық жағдайларын 

белгілейтін, оған қатысатын ішкі келісілген 

нормалар жүйесін, сондай-ақ билікті бөлу 

қағидаларын зерттеуді көздейтін арнайы курс. 

19 

Интерпол 

Бұл курс Халықаралық полиция органдары 

қызметінің теориялық аспектілерін сипаттайды, 

студенттерді Интерпол қызметін ұйымдастыру 

саласындағы жарғымен таныстырады. 

5 ОН12 

20 

Сот және 

құқық 

қорғау 

органдары 

«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. 

5 ОН12 

21 Прокурорл

ық 

қадағалау 

«Прокурорлық қадағалау» пәнін оқу теориялық 

сипатта және студенттерді прокурорлар қызметінің 

негіздерімен таныстыруды көздейді. 

5 ОН12 

22 

Халықарал

ық сауда 

құқығы 

Бұл курс студенттерге халықаралық құқық 

субъектілері арасындағы сауда қатынастарын 

халықаралық құқықтық реттеу мәселелерімен 

танысуға мүмкіндік береді. Бұл пән студенттерге 

сыртқы сауда операцияларын, халықаралық 

сауданы, халықаралық сауданың кейбір 

аспектілерін реттейтін құқықтық нормаларды 

түсінуге көмектеседі.                                                                       

                                   

 

5 ОН1 

23 

Халықарал

ық қаржы 

құқығы 

Бұл пән студенттерге әр түрлі институттарда 

қалыптасқан халықаралық қаржы жүйесінің 

қызметін реттейтін халықаралық және ішкі құқық 

нормаларының жиынтығын зерттеуге мүмкіндік 

береді. 

5 ОН1 

24 

Халықарал

ық 

экономика

лық құқық 

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. 

5 ОН1 

25 

Халықарал

ық банк 

құқығы 

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. 

5  

ОН1 

26 Терроризм

мен 

күресуде 

халықарал

Студенттер халықаралық терроризмнің себептері 

мен қауіптерін жан-жақты түсінудің негізгі 

аспектілерін зерттейді, сонымен қатар қазіргі 

халықаралық қатынастар жүйесінде терроризмге 

5 ОН1 



 

ық 

құқықтық 

негіздері                                                                                                                                            

 

қарсы тұрудың теориясы, практикасы мен әдістері 

туралы олардың жүйеленген білімдерін 

қалыптастырады. 

27 Экологиял

ық 

қылмыстық 

құқық 

бұзушылық

тар 

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. 

5 ОН12 

28 
Қылмыстар

ды 

саралаудың 

теориялық 

негіздері 

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 белгілердің 

арасындағы дәл сәйкестікті орнатуға 

дағдыландырады. 

5 ОН12 

29 

Пенитенци

ярлық 

құқық 

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. 

5 ОН8 

30 Халықарал

ық 

дауларды 

құқықтық 

реттеу 

Бұл курс студенттерді халықаралық дауларды 

реттеу процесінің ерекшеліктері мен құқықтық 

мәртебесін зерттеуге шақырады. Курс сонымен 

қатар халықаралық дауларды реттеу 

механизмдерін зерттеуді қамтиды. 

5 ОН5 

31 

Халықарал

ық 

қауіпсіздік 

құқығы 

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. 

5 ОН5 

32 

Халықарал

ық 

гуманитарл

ық құқық 

Курс халықаралық гуманитарлық 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 

5 ОН1 

33 

Адвокатур

а 

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. 

6 ОН6 

34 Халықарал

ық 

құқықтағы 

Бұл курс жан-жалдардағы медиацияның өзекті 

мәселелері: адам өмірінің әртүрлі салаларында 

медиацияның мәні, мазмұны мен динамикасы, 

6 ОН6 



 

медиация сондай-ақ, талдаудың психологиялық аспектілері, 

жанжалдардың алдын-алу және алдын алу 

мәселелеріне арналған 

35 

Нотариат 

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. 

6 ОН6 

36 

Халықарал

ық кеден 

құқығы 

«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. 

6 ОН1 

37 

Халықарал

ық 

экологиялы

қ құқығы 

Бұл оқу курсы қоршаған ортаны қорғау мен табиғи 

ресурстарды 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. 

6 ОН1 

38 

Халықарал

ық көші-

көн құқығы 

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. 

6 ОН1 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

Таңдау компоненті 

39 

Халықарал

ық 

шарттарды

ң құқығы                     

 

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. 

3 ОН5 

40 
Халықарал

ық 

ұйымдар 

құқығы                                                        

Халықаралық ұйымдар құқығы - халықаралық 

ұйымдардың мәртебесін анықтайтын, олардың 

құрылуы мен қызметінің мәселелерін реттейтін 

нормаларды зерттеуді болжайтын арнайы пән. 

Сондай-ақ бұл пәнде беделді халықаралық 

3 ОН5 



 

ұйымдардың пайда болуы мен қалыптасуының 

тарихи аспектілері мен олардың қазіргі әлемге 

ықпалы зерттелінеді. 

41 

Халықарал

ық-

құқықтық 

жауапкерш

ілік 

«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. 

3 ОН5 

42 

Академиял

ық хат                                                   

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. 

3 ОН9 

ОН10 

43 

Ғылыми-

зерттеу 

жұмысын 

ұйымдасты

ру 

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. 

3 ОН9 

ОН10 

44 

Ғылыми 

жұмысты 

ұйымдасты

ру 

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. 

3 ОН9 

ОН10 

45 

Зияткерлік 

меншік 

құқығы  

 

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. 

5 ОН3 

46 

Салық 

құқығы                                                                                                                     

Бұл курс салық салу саласындағы мемлекеттің, 

мемлекеттік басқарудың салық қызметі 

мәселелерін, салық құқығының даму тарихын, 

Қазақстан Республикасының және шет елдердің 

салық заңнамасы мәселелерін қамтиды. 

5 ОН3 

47 

Кәсіпкерлі

к құқық 

«Кәсіпкерлік құқық» пәні кәсіпкерлік қызметті 

құқықтық реттеудің негіздерін, сонымен қатар 

кәсіпкердің құқықтық мәртебесін терең зерттеуді 

қамтиды. 

5 ОН3 

48 

Халықарал

ық 

арбитраж                                                                                                                                    

Бұл пән студенттердің халықаралық арбитраждың 

теориялық және жеке практикалық мәселелерін 

және оның дамуының заманауи тенденцияларын, 

Қазақстан Республикасында және шетелде 

халықаралық арбитражды құқықтық реттеу мен 

5 ОН5 



 

практиканың ерекшеліктерін зерттеуді қамтиды. 

Сонымен қатар, бұл халықаралық арбитраж 

саласындағы мемлекеттік сот бақылауының 

мәселелерін халықаралық және ұлттық деңгейде 

реттеу процесін зерттеуді білдіреді. 

49 

Халықарал

ық 

азаматтық 

іс жүргізу 

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. 

5 ОН3 

50 

Дипломати

ялық және 

консулдық 

құқық 

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 арналған. ол жаһандық 

мәселелерді біле отырып, халықаралық қатынастар 

саласында бірегей білім береді. 

5 ОН11 

51 
Дипломати

ялық 

хаттама 

және 

этикет 

«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. 

5 ОН11 

52 

Сыртқы 

экономика

лық 

қызметті 

құқықтық 

реттеу 

"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. " 

5 ОН1 

53 

Халықарал

ық теңіз 

құқығы 

Бұл курс теңіз кеңістігінің режимін орнататын 

және мемлекеттер арасындағы Дүниежүзілік 

мұхитты пайдалану жөніндегі қатынастарды 

реттейтін қағидалар мен құқықтық нормалардың 

жиынтығын зерттеуді қамтиды 

6 ОН1 

54 

Халықарал

ық ғарыш 

құқығы 

Бұл пән ғарыш кеңістігін зерттеу мен пайдалану 

кезіндегі мемлекеттер мен халықаралық ұйымдар 

арасындағы қатынастарды реттейтін халықаралық 

құқықтық нормалар мен принциптердің 

жиынтығын зерттеуге мүмкіндік береді. 

6 ОН1 

55 
Халықарал

ық әуе 

құқығы 

«Халықаралық әуе құқығы» курсы әуе кеңістігінің 

құқықтық мәртебесін және оны аэронавигация 

мақсатында пайдалану режимдерін реттейтін 

қағидалар мен нормаларды зерттеуді болжайды. 

6 ОН1 

Кәсіптендіруші пәндер циклы 

ЖОО компоненті 

56 Оқу 

практикасы 

Оқу іс-тәжірибесі келесі міндеттерді шешуге 

бағытталған:  оқу үдерісінде алған теориялық 

3 ОН9 



 

дайындық деңгейін арттыру; практикалық  

дағдаларды игеру және кәсіби қызметте білімдерін 

қолдану; бастауыш мектептегі қазіргі 

педагогикалық қызметтің түрлері мен әдістерін 

меңгеру. 

57 

Өндірістік 

практика 

Өндірістік іс-тәжірибесі – білім беру 

бағдарламасының міндетті бөлігі саналады. Іс-

тәжірибе білім алушылардың кәсіби-практикалық 

дайындығына тікелей бағытталған оқу пәндерін 

оқыту және мектептегі тәрбие жұмысын білдіреді. 

Өндірістік іс-тәжірибесі мақсаты – студенттердің 

мектептегі  оқу-тәрбие жұмыстарын жүргізуге 

ынталандыру, танымдық және 

ұйымдастырушылық  дайындығын қалыптастыру. 

15 ОН1 

ОН2 

ОН3 

 

58 

Халықарал

ық қарым - 

қатынастағ

ы шет тілі 

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. 

5 ОН4 

59 

Дипломалд

ы немесе 

өндірістік 

практика 

Дипломалды іс-тәжірибенің мақсаты – 

бакалаврдың біліктілік жұмысын (жобасын) 

орындау. Білім беру саласындағы зерттеу 

пролемаларын шешу дағдысын жетілдіру, ғылыми 

зерттеулер жүргізу әдістерімен танысу, біліктілік 

жұмысына байланысты мәселелерді (бөлімдер, 

тақырыптар) игеру сияқты міндеттерді шешуге 

бағытталған. 

5 ОН5 

ОН6 

ОН7 

ОН8 

ОН12 

 

2.3 Білім беру бағдарламасының құрылымы 

Білім беру бағдарламасының құрылымы білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес әзірленді (Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы). 

Осы жерде МОП тігіледі 

 

2.4 Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor) 

Білім алушы таңдау компоненті шеңберінде жеке оқу траекториясын айқындау кезінде 

негізгі білім беру бағдарламасы (Major) және (немесе) қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) 

бойынша пәндерді таңдайды. 

Minor бағдарламасының тізімі, олардың қысқаша сипаттамасы, пәндер құрамы және 

қалыптастыратын оқу нәтижелері Қосымша білім беру бағдрламаларының (Minor) каталогында 

көрсетілген. 

 

2.5 Оқу үдерісінде пайдаланылатын инновациялық технологиялар мен оқыту әдістері 

6В01301 -  «Халықаралық құқық» БББ бойынша түлектердің түйінді құзыреттіліктері мен 

оқу нәтижелерін қалыптастыру мақсатында профессор-оқытушылар құрамы төмендегідей 

инновациялық технологиялар мен оқыту әдістерін пайдаланады: 

- Шағын топтарда (командада) жұмыс. 

 - Жобалау технологиясы. 

- Нақты жағдайларды талдау (case study). 

-  Рөлдік және іскерлік ойындар. 



 

- Модульдік оқыту. 

- Контекстік оқыту. 

- Сын тұрғысынан ойлауды. 

- Проблемалық оқыту. 

- Жеке оқыту.  
- Озық дербес жұмыс.  

- Пәнаралық оқыту. 

- Тәжірибе негізінде оқыту. 

- Ақпараттық-коммуникациялық. 

Шектеу іс-шаралары жүзеге асырылған, төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, оқу процесін ұйымдастыру 

қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, онлайн режимінде немесе аралас 

форматта іске асырылуы мүмкін. Онлайн режиміндегі оқу сабақтары нақты уақыт режимінде 

оқытудың өзара іс-қимыл процесін көздейді: бейнеконференциялар (GoogleMeet, Skype, Discord, 

MOODLE, ZOOM, Google Classroom, Microsoft Teams, Hangouts, Cisco WebEx Meetings және т.б.). 

 

2.6 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларға арналған білім беру 

бағдарламасын іске асыру ерекшеліктері 

 

Білім беру бағдарламасы бойынша білім алушылар контингентінде ерекше білім алу 

қажеттілігі бар тұлғалар болған жағдайда білім беру бағдарламасы білім алушылардың ерекше 

білім алу қажеттіліктеріне бейімделеді. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар үшін олардың денсаулық жағдайын ескере 

отырып, "Дене шынықтыру" пәнін игерудің ерекше тәртібі белгіленеді. Денсаулығында  

мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар үшін іс-тәжірибеден өту орындарын таңдау білім алушылардың 

денсаулық жағдайын және қол жетімділік талаптарын ескере отырып жүзеге асырылады. ЖОО-да 

ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізу мүмкіндігі шектеулі тұлғалардың жеке 

психофизикалық ерекшеліктерін ескереді. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылар 

олардың денсаулығын шектеуге бейімделген нысандарда баспа және (немесе) электрондық білім 

беру ресурстарымен қамтамасыз етіледі. 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды әлеуметтік бейімдеу үшін үздіксіз 

және кешенді сипатқа ие жеке сүйемелдеу қарастырылған. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

білім алушыларды алып жүру білім беру үдерісінің мақсаттарымен, мазмұнымен және әдістерімен 

анықталады, қажетті құзыреттілікті уақтылы қалыптастыруға кедергі келтіретін білім беру 

бейімделуінің пайда болған мәселелерінің алдын алуға бағытталған. 

 

3 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ  

 
3.1 Кадрлық ресурстар  
Білім беру бағдарламасы «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және 

оларға сәйкестікті растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2015 жылғы 17 маусымдағы № 391 бұйрығының 64-65-тармақтарына 

сәйкес педагог және оқытушы кадрлармен қамтамасыз етілген.  

 

3.2 Материалдық-техникалық база 

Университет 3 оқу корпусымен, оқу-зертханалық кешенмен, кітапханамен, әскери 

кафедрамен, 3 жатақханамен, Балқаш көліндегі «Құлагер» оқу-сауықтыру полигонымен, 

«Қарлығаш» спорттық-білім полигонымен, 1000 орындық стадионмен қамтамасыз етілген. 

Оқу үдерісі 165 аудиторияда, атап айтқанда 65 интерактивті тақта орнатылған 30 оқу-

ғылыми зертханаларда, 31 компьютерлік сыныптарда, 4 лингафондық кабинеттерде, 306 орындық 

6 оқу залдарында іске асырылады. Аудиториялар заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған 

және білім беру бағдарламаларының талаптарына, санитарлық-эпидемиологиялық және құрылыс 

нормалары мен ережелеріне сәйкес келеді. Университеттің барлық компьютерлері жылдамдығы 



 

300 МБ/с құрайтын ғаламдық Интернет желісімен, 100 Мб/с жылдамдықпен WiFi-ге тегін қол 

жеткізу қамтамасыз етілген. 

 

3.3 Ақпараттық-кітапханалық қамтамасыз ету 

2020-2021 оқу жылында университет кітапханасының жалпы кітап қоры 566369 дананы 

құрады, оның ішінде қазақ тілінде – 223678 дана, орыс тілінде – 322398 дана, басқа тілдерде – 

20293 дана. Сондай-ақ кітапхана қорында 5646 дана электронды оқулықтар бар. 

Университеттің оқу және ғылыми процесін қамтамасыз ету, сондай-ақ білім алушылардың, 

ПОҚ және университет қызметкерлерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кітапхана қоры 

жыл сайын жаңа басылымдармен толықтырылып отырады. Қосымша білім алу үшін университет 

кітапханасының баспа басылымдарының бүкіл контенті цифрлық форматқа көшірілген және Smart 

ZhetySU бағдарламасындағы жеке кабинеттер арқылы білім алушыларға қолжетімді. 

Университет кітапханасында Web of Science ғылыми электрондық басылымдарына, 

Elsevier, Scopus басылымдары журналдарының толық мәтінді мақалаларына, деректер базасына 

қол жеткізу мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, кітапхана отандық деректер қорына – республикалық 

ЖОО аралық электрондық кітапханаға (ҚР ЖОО Ассоциациясы), бірыңғай электрондық 

кітапханаға (ҰМҒТСО), ҚазҰЭК, Эпиграф, Акнурпресс, ЖУ кітапханалық қорының меншікті 

электрондық қорына қолжеткізуге мүмкіндік береді. 

Университетте қашықтықтан білім беру технологиялары енгізіліп, жетілдірілуде, бұл 

мектеп және колледж түлектеріне, қызметкерлерге, азаматтық, әскери қызметкерлерге, мүмкіндігі 

шектеулі адамдарға және жұмыссыздарға білім алу және өзін-өзі оқыту мүмкіндігін қамтамасыз 

етеді. Қашықтықтан білім беру технологиялары техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

және жоғары білім беру базасында қысқартылған оқу мерзімі негізінде білім беру бағдарламалары 

бойынша білім алушыларға қатысты қолданылады. 

Білім алушыларды оқу жоспарының барлық пәндері бойынша оқу-әдістемелік 

материалдармен қамтамасыз ету үшін кафедра оқытушылары электрондық оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету кешенін әзірледі. Жеке оқу жоспарына сәйкес білім алушылар Smart ZhetySU 

білім беру порталы арқылы қажетті оқу-әдістемелік ақпаратқа қол жеткізе алады. Электрондық 

оқу-әдістемелік қамтамасыз ету кешені дәрістік және практикалық материалдардың, 

бейнедәрістердің цифрлық форматын, тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік 

ұсынымдарды, бақылау-өлшеу материалдарын, электрондық оқулықтарды және т. б. қамтиды. 

Университет қызметін ұйымдастырудың маңызды бағыттарының бірі инновациялық 

ақпараттық технологияларды енгізу болып табылады. ЖОО - да құрылымдалған нормативтік, оқу, 

ғылыми, анықтамалық және басқа да ақпаратты қамтитын дамыған IT-инфрақұрылым құрылған. 

Ақпараттық жүйелерді әзірлеу бөлімімен «Smart ZhetySU» сандық университеті құрылды. 

Бірыңғай ақпараттық жүйеге университет қызметінің негізгі процестерін цифрландыруға, 

автоматтандыруға, оңтайландыруға бағытталған ақпараттық бағдарламалық кешендер, 

бағдарламалық қамтамасыз ету кіреді. 

 

3.4 Әлеуметтік ресурстар 

Өз біліктілігін арттыруға немесе қосымша білім алуға ниет білдірушілер үшін 

университетте біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы жұмыс істейді. Орталық 

базасында университет білім алушылары ағылшын тілі бойынша тегін тілдік дайындықтан өтіп, 

IELTS – ағылшын тілін білудің халықаралық деңгейін растау үшін емтихан тапсыруға дайындала 

алады. 

Студенттер мен жас ғалымдардың кәсіпкерлік құзыреттерін дамыту үшін университетте 

Ғылым және ғылыми жобаларды коммерцияландыру бөлімі, Стартап Академия жұмыс істейді. 

Стартап Академия инновациялық және кәсіпкерлік қызметті дамыту және шағын және орта 

бизнес субъектілерінің санын ұлғайту үшін Алматы облысы жастарының барлық қажетті 

инфрақұрылымын ұсынады. Академияда оқыту тренингтері мен семинарлар өткізіледі, стартап-

жобаларды мақсатты іздеумен, іріктеумен және дамытумен, сондай-ақ стартаптарды дамыту 

мәселелері және кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау шаралары бойынша консультациялық 

сүйемелдеумен, тәлімгерлікті ұйымдастырумен, сараптамалық қолдау көрсетумен, гранттық 

конкурстарды өткізумен айналысады. 



 

Оқудан бос уақытта білім алушылар спорт залдарында және бірнеше спорт түрлері 

бойынша секцияларға тегін қатыса алады. Бұл бағытта университеттің спорт клубы белсенді 

жұмыс жүргізеді, ол салауатты өмір салты құндылықтарын қалыптастырумен және насихаттаумен, 

еркін таңдалған спорт түріндегі қажеттіліктері мен қабілеттерін көрсету үшін білім алушыларды 

командаларға біріктірумен, дене шынықтыру-спорттық және сауықтыру іс-шараларын 

ұйымдастырумен және өткізумен, жастардың әртүрлі деңгейдегі спорттық жарыстарға қатысуын 

ұйымдастырумен айналысады. 

Университеттің спорттық базасында ұзындыққа секіруге, граната лақтыруға және жүгіру 

жолдарына арналған секторлар, стандартты футбол алаңы бар көпфункционалды стадион, бокс, 

гимнастика, күрес залдары және заманауи спорттық жабдықтармен жабдықталған тренажер залы 

кіреді.  

Универсиитте әлеуметтік өзара іс-қимыл, белсенді өмірлік ұстаным, азаматтық сана, өзін-

өзі ұйымдастыру және өзін-өзі басқару, жүйелік-қызметтік сипаттағы құзыреттерді қалыптастыру 

үшін қолайлы жағдайлар жасалған. 

Университеттің әлеуметтік-мәдени ортасында студенттердің шығармашылық белсенділігін 

дамыту мәселелерімен Тәрбие және әлеуметтік жұмыс бөлімі және Жастар орталығы айналысады. 

Студенттердің жан-жақты шығармашылық қабілеттерін ашу мақсатында университетте Қазақстан 

халықтары Ассамблеясы кафедрасы жұмыс істейді; би және вокалдық-аспаптық ансамбльдер, 

студенттік театр, дебатерлер клубы, волонтерлік клубтар, КВН командалары, әдеби, зияткерлік 

клубтар, «Жас Отан» жастар қанаты, «Жасыл Ел» еңбек бірлестігі, «Жас қыран» қоғамдық 

полиция көмекшілерінің бірлестігі, «Ерлік» әскери-патриоттық клубы және т. б. 



 

4. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫН 

ДАМЫТУ ЖОСПАРЫ 

 

№ Іс-шаралардың мазмұны 
Іске асыру 

мерзімі 
Жауаптылар 

1 Пәндерді жаңарту, пәндер 

бағдарламаларының мазмұны, 

пәндерді қосу, еңбек нарығын 

зерттеу, құзыреттерін кеңейту, 

семинарлар өткізу және оларға 

қатысу және т. с.с. бағыттар 

бойынша міндеттер қойылуы керек 

 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

2 ККСОН және РИНЦ ғылыми 

журналдар базасында мақалалар 

жариялау 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

3 Ғылыми жобаларды жүзеге асыру 

үшін ЖМУ Start-Up академиясына 

қатысу үшін студенттер арасында 

үгіт насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

4 «Жас Қыран» қоғамдық тәртіптерін 

қамтамасыз ету үшін полицияның 

көмек көрсету бөлімінің сапа және 

жұмыс әдістерін жетілдіру 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

5 Студенттерге спорттық іс-

шараларға белсенді қатысу үшін 

үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

6 Құқық қорғау органдарында және 

мемлекеттік мекемелерде 

біліктілікті арттыру үшін курстарға 

қатысу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

7 Бос орында жәрменкесін түлектер 

үшін ұйымдастыру және қатысуға 

үгіт – насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

8 Студенттер арасында шет тілдерін 

меңгеру және шетелге академиялық 

ұтқырлық бағдарламасы бойынша 

үгіт – насихат жұмыстарын жүргізу  

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

9 Салауатты өмір салтын ұстану 

бойынша студенттер арасында үгіт-

насихат жұмыстарын жүргізу 

2021-2022 БББ әзірлеушілер 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Контекст 

Регистрационный номер: 6B04200175 
Код и классификация области образования: 6В04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация направления подготовки: 6В042 Право 

Группа образовательных программ: В049 Право 

Наименование образовательной программы: 6B04203 «Международное право»  

Вид ОП: новая 

Тип программы: Первый цикл:  бакалавриат 6 уровень НРК/ ОРК/ МСКО  

Присуждаемая степень: бакалавр образования по образовательной программе 

6B04203 «Международное право»  

Общий объем кредитов: 240 академических кредитов 

Типичный срок обучения: 4 года 

Язык обучения: казахский, русский 

Лицензия на занятие образовательной деятельностью: Образовательная 

программа реализуется на основе приложения к Лицензии KZ36LAA00018662 (018)от 24 

августа 2020 года по направлению подготовки кадров 6В042 Право, выданной Комитетом по 

обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан.  

Аккредитация.  

Рейтинг ОП: 

Профессиональные стандарты для разработки ОП: Разработана на основе НРК и 

ОРК, а также с учетом предложений работодателей 

 

1.2 Место НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова» в 

системе высшего и послевузовского образования РК 

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова является крупным 

региональным многопрофильным вузом Алматинской области, осуществляющим 

трехступенчатую подготовку кадров (бакалавриат, магистратура и докторантура PhD) по 

широкому спектру специальностей. 

Миссия: Подготовка конкурентоспособных кадров на основе общечеловеческих 

ценностей, удовлетворяющих потребностям социально-экономического развития страны. 

Стратегическая цель:  
1. Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров; 

2. Модернизация содержания высшего и послевузовского образования в контексте 

мировых тенденций. 

Позиции университета в национальных и международных  рейтингах: 

- 7-место в национальном рейтинге многопрофильных вузов РК (НАОКО) – 2021; 

- ТОП-241-250 лучших вузов развивающейся Европы и Средней Азии в 

региональном рейтинге QS World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2021; 

- 6-место среди 95 вузов РК в рейтинге АRES; 

- по результатам независимого рейтинга Атамекен 2020 года, 7 образовательных 

программ бакалавриата вошли в десятку лучших программ вузов Казахстана.  

 

1.3 Профиль образовательной программы 

Обоснование: По мере продвижения нашего общества по пути рыночных реформ и 

создания экономических основ подлинно демократического общества возникает острая 

потребность не просто в юристах, а в юристах, владеющих глубокими специальными 

познаниями в административном, гражданском и уголовно-правовых отношениях. 



 

Совершенствование инвестиционной деятельности, стремительное развитие сферы 

интеллектуальной деятельности, расширение судебно-медиационных способов разрешения 

экономических, гражданских и уголовных споров, вовлечение в оборот новых объектов 

гражданских прав, совершенствование и развитие налоговой системы, предотвращение и 

профилактика преступности требуют от будущих специалистов глубоких знаний в каждой 

конкретной области.  

Исследование рынка труда в соответствии с запросами работодателей:  

в 2021 году несмотря на перенасыщенность кадров по образовательной программе 

«Международное право» на рынке труда, сложности в актуальности и  необходимости 

данная программа не испытывает. В связи с запросами экономики на сегодняшний день на 

рынок труда по образовательной программе «Международное право» нужны действительно 

квалифицированные кадры как широкого, так и узкого профиля.  

Цель образовательной программы:  Подготовка конкурентноспобных специалистов, 

владеющих иностранным языком, в сфере международного права, базирующихся на знаниях 

международно-правовых норм и норм национального законодательства,  обладающих 

профессиональными навыками толкования норм права, их практического применения, а 

также нормотворчества в целях укрепления законности и правопорядка для успешного 

выполнения профессиональных обязанностей  в государственных и правоохранительных 

органах, судах, неправительственных организациях, иностранных и международных 

компаниях.  

 

Отличительные характеристики программы 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Ведение дела по защите и обвинению в органах предварительного 

следствия, прокуратуры и судах, составление юридических 

документов, представление интересов лиц подозреваемых или 

обвиняемых  в совершении уголовных правонарушений в органах 

правосудия, председательствование во время уголовных процессов в 

судах общей юрисдикции. Проведение юридических консультации 

по широкому кругу вопросов, включая по патентной работе и защите 

авторских прав, составляют юридические документы, представляют 

интересы клиентов в органах правосудия по гражданским, трудовым, 

административным делам, а также инструктируют адвокатов, 

выступающих в судах высшей инстанции. 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

- органы полиции;  

- органы антикоррупционной службы; 

- органы экономического расследования; 

- органы прокуратуры; 

- суды Республики Казахстан:  

- органы уголовно-исполнительного производства;  

- правозащитные организации;  

- органы юстиции;  

- государственные органы исполнительной и представительной  

власти и органы самоуправления;  

 

Филиал кафедры Имеется филиал кафедры уголовно-правовых дисциплин в 

Управлении полиции г. Талдыкорган 

Базы практики - Департамент полиции по Алматинской области;   

- Управление специализированной охраны по Алматинской области; 

- Департамент Юстиции по Алматинской области; 

- Управление полиции г. Талдыкорган;  

- ДУИС Алматинской области. 

Академическая Вузы партнеры: Лодзинский технически университет, г. Лодзь, 



 

мобильность Польша; Университет Корвинус, г. Будапешт, Венгерская 

Республика; Университет Кадис, г. Кадис, Испания; 

Верхнесилезский экономический университет им. В . 

Корфантого, Польша; Международный Кувейтский 

Университет, г. Бишкек, Кыргызская Республика; Таллиннская 

школа права ТТУ, г. Таллинн, Эстония;  

Стипендиальные 

программы 
Государственный образовательный заказ, грант местных 

исполнительных органов 

 

1.4 Профиль выпускника 

Атрибуты выпускника в соответствии с Дублинскими дескрипторами: 

1) демонстрировать знания и понимание в изучаемой области, основанные на 

передовых знаниях в изучаемой области;  

2) применять знания и понимания на профессиональном уровне, 

формулировать аргументы и решать проблемы изучаемой области;  

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений;  

4) применять теоретические и практические знания для решения учебно -

практических и профессиональных задач в изучаемой области;  

5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в изучаемой области;  

6) знать методы научных исследований и академического письма и применять 

их в изучаемой области; 

7) применять знания и понимание фактов, явлений, теорий и сложных 

зависимостей между ними в изучаемой области;  

8) понимать значение принципов и культуры академической честности.  

 

Компетенции выпускника ОП:  

 

КК 1 – Формирует физически, психически, интеллектуально, информационно развитую 

и грамотную личность, обладающую широким кругозором, способную к коммуникации в 

полиязычной среде; 

КК 2 - способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

КК 3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

КК 4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

КК 5 - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе; 

КК 6 - способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

КК 7 - способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

КК 8 - способен обеспечивать соблюдение законности субъектами права; 

КК 9 - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

КК 10 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

КК 11 - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

КК 12 - владеет навыками подготовки юридических документов;  



 

КК 13 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

КК 14 - готов разработать проекты норм международного права. 

 
 

По завершению изучения обязательных дисциплин цикла ООД обучающийся будет 

способен: 

1) оценивать окружающую действительность на основе мировоззренческих позиций, 

сформированных знанием основ философии, которые обеспечивают научное осмысление и 

изучение природного и социального мира методами научного и философского познания; 

2) интерпретировать содержание и специфические особенности мифологического, 

религиозного и научного мировоззрения; 

3) аргументировать собственную оценку всему происходящему в социальной и 

производственной сферах; 

4) проявлять гражданскую позицию на основе глубокого понимания и научного 

анализа основных этапов, закономерностей и своеобразия исторического развития 

Казахстана; 

5) использовать методы и приемы исторического описания для анализа причин и 

следствий событий современной истории Казахстана; 

6) давать оценку ситуациям в различных сферах межличностной, социальной и 

профессиональной коммуникации с учетом базового знания социологии, политологии, 

культурологи и психологии; 

7) синтезировать знания данных наук как современного продукта интегративных 

процессов;  

8) использовать научные методы и приемы исследования конкретной науки, а также 

всего социально-политического кластера;  

9) вырабатывать собственную нравственную и гражданскую позицию; 

10) оперировать общественными, деловыми, культурными, правовыми и этическими 

нормами казахстанского общества;  

11) демонстрировать личностную и профессиональную конкурентоспособность; 

12) применять на практике знания в области общественно-гуманитарных наук, 

имеющего мировое признание; 

13) осуществлять выбор методологии и анализа; 

14) обобщать результаты исследования;  

15) синтезировать новое знание и презентовать его в виде гуманитарной общественно 

значимой продукции;  

16) вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском, русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного, межкультурного и 

производственного (профессионального) общения; 

17) осуществлять использование языковых и речевых средств на основе системы 

грамматического знания; анализировать информацию в соответствии с ситуацией общения;  

18) оценивать действия и поступки участников коммуникации. 

19) использовать в личной деятельности различные виды информационно-

коммуникационных технологий: интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по 

поиску, хранению, обработке, защите и распространению информации; 

20) выстраивать личную образовательную траекторию в течение всей жизни для 

саморазвития и карьерного роста, ориентироваться на здоровый образ жизни для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности посредством 

методов и средств физической культуры. 

 

 

 



 

Результаты обучения по ОП:  

 

РО1. Анализировать мировые экономические, экологические, военные, миграционные 

и другие процессы и влияния на них соблюдения принципов и норм международного права;  

РО2. 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; 

РО3. 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; 

РО4. Обладать навыками письменной и устной речи английского языка на 

академическом уровне, знать юридическую терминологию, а также владеть техникой 

юридического и дипломатического перевода; 

РО5. 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;  

РО6. 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; 

РО7. Применять знания об общих положениях криминалистической техники, изымать и 

оценивать доказательства с применением криминалистической техники; 

РО8. Принимать необходимые меры по обеспечению законности в  

правоприменительной практике уголовного исполнительного производства; 

РО9. Проводить научные исследования в области права, оценивать полученные 

результаты, представлять полученные результаты посредством издания научных статей, 

принимать участие в научно-исследовательских проектах; 

РО10. 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; 

РО11. Обладать знаниями об основах дипломатических и консульских 

правоотношений, применять знания об основах дипломатического этикета и протокола, а 

также планировать организацию и проведение протокольных мероприятий; 

РО12. 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. 

 

 



 

Матрица соотнесения результатов обучения по ОП в целом с формируемыми 

компетенциями 

 
 РО1  

 

РО2  

 
РО3  

 
РО4  

 
РО5  

 
РО6 

 

РО7 

 

РО8 

 

РО9 

 

РО10 

 

РО11 

 

РО12 

 

КК1 + + + + + + + + + + + + 

КК2 + + + + + + + +     

КК3    +  + +  + +   

КК4    + + + +  + + +  

КК5 + + + +  +  + + + + + 

КК6    +  + +  + + + + 

КК7     + + + + + + + + 

КК8 + +   + + + + + + + + 

КК9   + + + + +   + +  

КК10     + + + + + + + + 

КК11 + + +  +    + +  + 

КК12     + + + + +  + + 

КК13      + + + + + + + 

КК14     + + +  + + + + 

 

Возможности трудоустройства: Выпускники, обучившиеся по ОП имеют 

возможность трудоустройства в следующие организации на основе договоров и 

меморандума, составленных с университетом, а именно: 

- Департамент полиции Алматинской области;   

- Управление специализированной охраны Алматинской области;  

- Институт судебных экспертиз Алматинской области. 

- Органы полиции;  

- Органы антикоррупционной службы; 

- Органы экономического расследования; 

- Органы прокуратуры; 

Так же выпускники ОП имеют возможность трудоустройства в частный сектор 

в качестве юрисконсультантов, юристов по корпоративным делам и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Описание модулей 

№ 

мод

уля 

Код и 

наименование 

модуля 

№ и 

наименование 

дисциплины 

Колл. 

акад. 

кред. 

Цикл 

дисципл

ин 

Формируемые 

результаты обучения 

по модулю 

1 

СГ-1 

«Социально-

гуманитарный» 

1) Современна

я история 

Казахстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

ООД 

Давать оценку 

ситуациям в 

различных сферах 

межличностной, 

социальной и 

профессиональной 

коммуникации с 

учетом базового 

знания социологии, 

политологии, 

культурологи и 

психологии; 

выстраивать личную 

образовательную 

траекторию в течение 

всей жизни для 

саморазвития и 

карьерного роста, 

ориентироваться на 

здоровый образ жизни 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

посредством методов 

и средств физической 

культуры. 

2) Философия ООД 

3) Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

культурология, 

политология, 

психология) 

ООД 

4) Обществове

дческие знания 

(междисциплинарн

оый курс)  

ООД 

5) Физическая 

культура 
ООД 

2 

ИК-2  

«Информационно

- 

коммуникативны

й 

8) Информацио

нно-

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

ООД 

Использовать в 

личной деятельности 

различные виды 

информационно-

коммуникационных 

технологий: интернет-

ресурсы, облачные и 

мобильные сервисы 

по поиску, хранению, 

обработке, защите и 

распространению 

информации; вступать 

в коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на казахском, 

русском и 

иностранном языках 

9) Иностранны

й язык 

 

 

 

 

 

10) Казахский 

(русский) язык  

 

 

 

ООД 

 

 

 

 

 

 

ООД 



 

4) Иностранный 

язык в 

профеccиональной 

деятельности 

ПД 

для решения задач 

межличностного, 

межкультурного и 

производственного 

(профессионального) 

общения. 
5) 

Профессионально -

ориентированный 

иностранный язык 

БД 

6) Деловой 

английский язык 
БД 

7) Иностранный 

язык в 

международной 

коммуникации 

ПД 

3 

ИТОГП - 3 

«Исторические и 

теоретические 

основы 

государства и 

права» 

1) Теория 

государства и права 

23 

БД 

проводить научные 

исследования в 

области права, 

оценивать 

полученные 

результаты, 

представлять 

полученные 

результаты 

посредством издания 

научных статей, 

принимать участие в 

научно-

исследовательских 

проектах. 

2) 
Конституционное 

право 
БД 

3) История 

государства и права 

зарубежных стран 

 

БД 

4) Римское право 

 
БД 

5) 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 
БД 

4 

ПРГАУП - 4 

«Правовое 

регулирование 

гражданских, 

административны

х и уголовных 

правоотношений»       

1) Гражданское 

право (общая 

часть) 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БД - 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 

2) Уголовное право 

(общая часть) 

БД 

3) Гражданское 

право (особенная 

часть) 

БД 

4) Уголовное право 

(особенная часть) 

БД 

5)  

Административное 

право 

 

БД 

6) Интерпол                                                                                                                      

 

БД 

 

7) 

Правоохранительн

БД 



 

ые органы и суды БД иностранным 

элементом; 

- 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. 
 

8) Прокурорский 

надзор 
 

9) Право 

интеллектуальной 

собственности 

ПД 

10) Налоговое 

право 

ПД 

11) 

Предпринимательс

кое право 

ПД 

12) 

Международное 

частное право 

БД 

13) Международно-

правовые основы 

борьбы с 

терроризмом 

БД 

 

14) Экологические 

уголовные 

правонарушения 

БД 

15) Теоретические 

основы 

квалификации 

преступлений 

БД 

16) 

Пенитенциарное 

право 

 

БД 

5 

ПРМО - 5 

«Правовое 

регулирование 

международных 

отношений»            

1) Международное 

публичное право 

101 БД - 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 

2)  Право 

международных 

договоров 

ПД 

3) Право 

международных 

организаций 

ПД 

4) Международно-

правовая 

ответственность  

 

 

5) Международное 

торговое право 

ПД 

 

 

БД 

                                                                 

 

6) Международное 

финансовое право 

БД 



 

7) Международное 

экономическое 

право 

БД договорам, 

ратифицированным 

Республикой 

Казахстан 

- анализировать 

мировые 

экономические, 

экологические, 

военные, 

миграционные и 

другие процессы и 

влияния на них 

соблюдения 

принципов и норм 

международного 

права 

- обладать знаниями 

об основах 

дипломатических и 

консульских 

правоотношений, 

применять знания об 

основах 

дипломатического 

этикета и протокола, а 

также планировать 

организацию и 

проведение 

протокольных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Международное 

банковское право 

БД 

9) Правовое 

регулирование 

международных 

споров 

БД 

10) Право 

международной 

безопасности 

БД 

11) 

Международное 

гуманитарное 

право 

БД 

12) 

Международное 

таможенное право 

БД 

13) 

Международное 

экологическое 

право 

БД 

14) 

Международное 

миграционное 

право 

БД 

15) 

Дипломатическое и 

консульское право 

 

БД 

16) 

Дипломатический 

протокол и этикет 

 

 

ПД 

17) Правовое 

регулирование 

внешнеэкономичес

кой деятельности 

 

ПД 

18) 

Международное 

морское право 

 

ПД 

ПД 19) 

Международное 

космическое право 

 



 

20) 

Международное 

воздушное право 

 

ПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

ПГАУПЗ -6 

«Применение 

гражданского, 

уголовного и 

административног

о 

процессуального 

законодательства» 

1) Гражданское 

процессуальное 

право 

48 БД - 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. 

- применять знания о 

порядке заключения 

международных 

договоров и создания 

международных 

организаций, 

анализировать и 

толковать нормы 

международного 

2) Уголовно-

процессуальное 

право 

БД 

3) 

Административно 

процедурно-

процессуальное 

право 

БД 

4) Криминалистика БД 

5) Международный 

арбитраж                                                                                                                              

ПД 

6) Международный 

гражданский 

процесс 

ПД 

7) Адвокатура                                                                                                                 БД 

8) Медиация в 

международном 

праве 

БД 

9) Нотариат 

 

БД 

  



 

права; обладать 

навыками правового 

регулирования 

международных 

споров, а также 

проводить экспертизу 

нормативно-правовых 

актов национального 

законодательства на 

соответствие 

международным 

договорам, 

ратифицированным 

Республикой 

Казахстан 

- применять знания об 

общих положениях 

криминалистической 

техники, изымать и 

оценивать 

доказательства с 

применением 

криминалистической 

техники 

 

 

 

2.2 Сведения о дисциплинах 

 

№ 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол-во 

кредит

ов 

Формируем

ые 

результаты 

обучения 

(коды) 
Цикл общеобразовательных дисциплин 

Обязательный компонент 

1 

Современная 

история 

Казахстана 

Рассматривает основные этапы и особенности 

исторического процесса на территории 

Казахстана на современном этапе.                                                                                                                               

Изучает основные этапы становления 

независимости и развития государственности  

Казахстана в контексте всемирного процесса. 

Прослеживает политические и 

экономические реформы на пути 

независимости.  

Раскрывает основные направления внешней 

5 РО1 



 

политики Казахстана  на современном этапе 

2 Философия 

Рассматривает основные этапы развития 

мировой и казахской  философской мысли и 

мировоззренческих тенденций. Изучает 

общетеоретические проблемы бытия и 

сознания, описывает опыт мировой 

философской мысли в исследовании 

всеобщих проблем миропонимания. 

Направлена на выроботку целостных 

взглядов на мир и осмысление реальности 

современной эпохи. Расскрывает основные 

философские понятия, категории  и методы 

философского познания 

5 РО1 

3 

Information 

and 

communicatio

n technology 

Изучает современные методы и средства 

профессиональной коммуникации, 

осуществляемые посредством 

информационных технологий для поиска, 

сбора, хранения, обработки и 

распространения информации. Развивает 

навыки работы с базами данных, табличными 

процессорами, e-технологиями, Smart и 

облачными технологиями 

5 РО1 

4 

Модуль 

социально-

политических 

знаний 

(социология, 

культурологи

я, 

политология, 

психология) 

Содержит социально-политические и 

психологические знания, отражающие 

закономерности, механизмы и факты, 

необходимые для познания глубины 

объективных и субъективных процессов 

развития общества и человека. 

Взаимодействие между научными 

дисциплинами - социология, культурология, 

политология, психология, осуществляется на 

основе принципов информационной 

дополнительности, интегрированности и 

методической целостности 

исследовательских подходов 

8 РО1 

5 

Казахский 

(русский) 

язык 

Содержит классификацию видов текстов. 

Изучает лексику, морфологию и синтаксис 

казахского (русского) языка. направлена на 

усвоение лексических тем, связанных с 

разнообразными сферами жизни и 

деятельности общества, в соответствии с 

уровнем владения языком. Раскрывает 

культуру речи и коммуникации 

10 
РО1 

РО4 

6 
Иностранный 

язык 

Направлена на освоение уровней А2, В1, В2 

(Общеевропейская шкала уровней владения 

иностранными языками)   в соответствии с 

адаптированной национальной уровневой 

моделью обучения языкам триединства, 

содержит современные тенденции к 

обучению и практическому владению 

иностранными языками в повседневном 

общении и профессиональной деятельности 

10 
РО1 

РО4 



 

7 
Физическая 

культура 

Изучает особенности физической культуры и 

спорта.                                                                                                                               

Раскрывает основные этапы занятий 

физической культурой в учебное и 

внеучебное время. 

 Направлена  на формирование  здорового 

образа  жизни, личности студента, его  

физического совершенствования и 

саморегуляции 

8 РО1 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/ Копонент по выбору  

8 

Обществов

едческие 

знания 

(междисци

плинарный 

курс)  

Ориентирована на формирование у студентов 

комплексного представления о закономерностях 

функционирования экономики, получение 

делового образования, раскрывает особенности 

создания и успешного ведения собственного 

бизнеса. Рассматривает основные 

закономерности функционирования живых 

организмов, экосистем различного уровня 

организации, биосферы в целом и их 

устойчивости. Содержит теоретические основы 

безопасности жизнедеятельности; правовые, 

нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности и 

методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов. 

Рассматривает биографию Ильяса Жансугурова, 

его место в казахской литературоведческой 

науке. Изучает его вклад в формирование 

художественных принципов отечественной 

литературы 

5 
РО2 

РО3 

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

1 Теория 

государства 

и права   

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. 

5 

РО9 

2 КРОституци

РОное право                                                                                                                                                                                       

Дисциплина «КРОституциРОное право» позволит 

студентам закрепить в себе основы 

взаимоотношения личности и государства, 

кРОституциРОные характеристики государства, 

регламентирующие организацию государственной 

власти в стране и иные отношения 

кРОституциРОно-правового характера. 

3 

РО2 

3 Гражданско

е право 

(общая 

часть)                                                                                                               

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. 

6 

РО3 

4 Уголовное Данная учебная дисциплина предполагают изучение 5 РО12 



 

право 

(общая 

часть)         

теоретических положений науки уголовного права 

общей части, эволюциРОирующего в соответствии с 

потребностями демократического правового 

государства, но и уголовного закРОодательства и 

практики ее применения. Поэтому их содержание 

всецело основано на кРОцептуальном содержании 

действующего уголовного закРОодательства и 

осуществляемой государством уголовной политике, 

являющейся важнейшим звеном правовой политики 

в целом. 

5 Междунаро

дное 

публичное 

право                               

Данный курс предполагает изучение студентами 

системы международного публичного права, 

основных пРОятий, объектов и источников 

международного публичного права. Также 

рассматриваются некоторые области и институты 

направленные на разъяснение значений норм 

международного публичного права, регулирующих 

международные отношения. 

6 

РО1 

6 ПрофессиР

Оально-

ориентирова

нный 

иностранны

й язык 

Данная дисциплина предусматривает 

формирование у студентов способности 

иноязычного общения в кРОкретных 

профессиРОальных, деловых, научных сферах и 

ситуациях с учетом особенностей 

профессиРОального мышления. 

5 

РО4 

7 Гражданско

е право 

(особенная 

часть)      

Особенная 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. 

5 

РО3 

8 Уголовное 

право 

(особенная 

часть)       

Данная учебная дисциплина предполагают изучение 

теоретических положений науки уголовного права 

особенной части, эволюциРОирующего в 

соответствии с потребностями демократического 

правового государства, уголовного 

закРОодательства и практики ее применения. 

Поэтому их содержание всецело основано на 

кРОцептуальном содержании действующего 

уголовного закРОодательства.  

5 

РО12 

9 Администра

тивное 

право                                                                                                                                                     

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 закРОодательства и практики 

его применения. 

5 

РО12 

10 Гражданско

е 

процессуаль

ное право                                                                                                                                 

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. 

5 

РО3 



 

11 Уголовно-

процессуаль

ное право 

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 закРОодательства на стадии 

досудебного расследования и уголовного 

судопроизводства. 

5 

РО12 

12 Администра

тивно 

процедурно-

процессуаль

ное право 

"Данный курс направлен на изучение 

закРОодательства 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." 

5 

РО6 

13 Криминалис

тика     

Курс 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 профессиРОализма 

следователей. 

5 

РО7 

14 Деловой 

английский 

язык                                                                                           

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 кРОкретизирует содержание 

применения английского языка в профессиРОальной 

деловой среде. 

5 

РО4 

15 Междунаро

дное 

частное 

право                                                                            

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. 

5 

РО1 

РО5 

Цикл базовых дисциплин 

КомпРОент по выбору 

16 История 

государства 

и права 

зарубежных 

стран      

Дисциплина история государства и права 

зарубежных стран исследует возникновение, 

становление и развитие институтов государства и 

права в их основных исторических формах, 

анализирует содержание государственно-правовых 

процессов, развивающихся во времени и 

пространстве.   

5 РО2 

17 Римское 

право 

Дисциплина «Римское право» представляет собой 

методологическую основу гуманитарного 

образования и является введением в курс 

современного гражданского права, способствуя 

развитию юридического мышления студентов. 

5 РО10 



 

Изучение римского права является неотъемлемой 

частью юридического образования. 

18 КРОституци

РОное право 

зарубежных 

стран                                                                                                                                         

КРОституциРОное право зарубежных стран – это 

курс, подразумевающий изучение системы 

внутренне согласованных норм, закрепляющих и 

регулирующих основы правовых связей личностей, 

коллективов, государства и общества, 

устанавливающих закРОные условия для 

осуществления государственной власти, а также 

принципы разделения власти. 

5 РО2 

 

19 Интерпол Данный курс описывает теоретические аспекты 

деятельности органов Международной полиции, 

ознокамливает студентов с закРОодательством в 

области организации деятельности Интерпола. 

5 РО12 

20 Правоохран

ительные 

органы и 

суды                                                                                         

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 

5 РО12 

21 Прокурорск

ий надзор                                                             

Изучение дисциплины «Прокурорский надзор» 

носит теоретический характер и предполагает 

ознакомление студентов с основами деятельности 

органов прокураторы. 

5 РО12 

22 Междунаро

дное 

торговое 

право                                                                            

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. 

5 РО1 

23 Междунаро

дное 

финансовое 

право 

Данная дисциплина позволит студентам изучить 

совокупность норм международного и 

внутригосударственного права, регулирующих 

функциРОирование международной финансовой 

системы, образующихся в различные институты, а 

также международные организации в области 

финансов. 

5 РО1 

24 Междунаро

дное 

экРОомичес

кое право                         

Курс посвящен актуальным проблемам 

правового регулирования международных 

экРОомических отношений. В курсе 

раскрываются пРОятия основных компРОентов 

международной экРОомической системы, 

анализируются отдельные институты правового 

регулирования международных экРОомических 

отношений. 

5 РО1 

25 Междунаро

дное 

банковское 

право                             

В данной дисциплине рассматриваются вопросы 

правового регулирования международной 

банковской деятельности, в том числе порядок 

организации и функциРОирования банков и 

совершения ими банковских операций. Анализ 

основных категорий международного 

банковского права наряду с исследованием его 

5  

РО1 



 

основных институтов поможет студентам 

разобраться в сложных вопросах теории 

международного банковского права, увидеть 

основные тенденции и перспективы его 

практического применения. 

26 Междунаро

дно-

правовые 

основы 

борьбы с 

терроризмо

м                                                                                                                                                                               

Студентами, буду изучены основные аспекты 

комплексного пРОимания причин и угроз 

международного терроризма, а также 

формировании у них систематизированных 

знаний о теории, практике и способах 

противодействия терроризму в системе 

современных международных отношениях. 

5 РО1 

27 Экологичес

кие 

уголовные 

правРОаруш

ения                                                               

Данная дисциплина рассматривает уголовное 

закРОодательство 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 правРОарушений. 

5 РО12 

28 Теоретическ

ие основы 

квалификац

ии 

преступлени

й 

Данный курс позволит изучить  точную 

уголовно-правовую оценку кРОкретного 

общественно опасного деяния. Также 

дисциплина обучит навыкам в установлении 

точного соответствия между признаками 

совершенного общественно опасного деяния и 

признаками, предусмотренными в нормах 

уголовного закРОа. 

5 РО12 

29 Пенитенциа

рное право                                                                                        
Данный курс имеет целью сформировать у 

обучающихся систему знаний, умений и 

навыков применения норм уголовно-

исполнительного закРОодательства, что 

достигается путем углубленной проработки 

теоретических положений, овладения ими 

научными методами исследования в уголовно-

исполнительной теории, формирования навыков 

самообразования при профессиРОальной 

подготовке. 

5 РО8 

30 Правовое 

регулирован

ие 

международ

ных споров          

Данный курс предлагает изучить студентам 

особенности и правовое положение процесса 

регулирования международных споров. Курс 

также предполагает изучение механизмов 

регулирования международных споров. 

5 РО5 

31 Право 

международ

ной 

безопасност

и                                     

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. 

5 РО5 

32 Междунаро

дное 

гуманитарн

Курс предпологает наделить знаниями об 

основных аспектах международного 

гуманитарного права, помочь обучаемым 

5 РО1 



 

ое право                                                                          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. 

33 Адвокатура 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. 

6 РО6 

34 Медиация в 

международ

ном праве                                             

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 кРОфликтов. 

6 РО6 

35 Нотариат 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. 

6 РО6 

36 Междунаро

дное 

таможенное 

право                                        

Дисциплина "Международное таможенное 

право" предпологает освоение знаний системы 

правовых норм различной право-отраслевой 

принадлежности, которые устанавливаются 

(санкциРОируются) государством и 

предназначены для регулирования 

общественных отношений, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу. 

6 РО1 

37 Междунаро

дное 

экологическ

ое право 

Данный 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 

рациРОального использования природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

6 РО1 

38 Междунаро

дное 

миграциРОн

ое право                        

Данная дисциплина ставит своей целью 

ознакомить бакалавров с историей 

международно-правового регулирования 

миграции, со спецификой регулирования 

миграциРОных отношений в международном 

6 РО1 



 

публичном  праве; сформировать представление 

о современном состоянии и тенденциях 

развития международно-правового 

регулирования миграциРОных процессов на 

универсальном, региРОальном и двусторРОнем 

уровне. 

Цикл профилирующих дисциплин 

КомпРОент по выбору 

39 Право 

международ

ных 

договоров                                         

Курс посвящен актуальным проблемам 

правового регулирования международных 

договоров, совершаемых между субъектами 

межуднародного права. Так же, раскрываются 

пРОятия международных договоров, 

кодификации и классификации международных 

договоров. Особое внимание уделено 

организациРОным формам подготовки 

международных договорных обязательств, 

особенностям заключения и исполнения, 

соблюдения, применения, толкования и 

прекращения международных договоров. 

3 РО5 

40 Право 

международ

ных 

организаций                                              

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. 

3 РО5 

41 Междунаро

дно-

правовая 

ответственн

ость                                                 

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. 

3 РО5 

42 Академичес

кое письмо                                                         
Изучение курса позволит студентам 

осуществлять профессиРОальную деятельность, 

связанную с поиском информации в научных 

базах данных, анализом и реферированием 

текстов, работой с различными жанрами 

академического письма. 

3 РО9 

РО10 

43 Организаци

я  научно-

исследовате

льской 

работы 

Данный курс позволит студентам овладеть 

основными организациРОными навыками 

необходимыми для проведения 

исследовательской работы. Так же студенты 

овладеют методами исследования, в 

наибольшей степени соответствующим 

предмету исследований и приобретут умения и 

3 РО9 

РО10 



 

навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

44 Организаци

я научной 

работы                                     

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, закРОам, принципам, тенденциям, 

методам, необходимым для освоения специалистами 

с целью эффективной организации и проведений 

научных проектов и разработок в сфере 

международного права. 

3 РО9 

РО10 

45 Право 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти    

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. 

5 РО3 

46 Налоговое 

право                                                                                                                                  

Данный курс освещает вопросы налоговой 

деятельности государства, государственного 

управления в сфере налогообложения, истории 

развития налогового права, налогового 

закРОодательства Республики Казахстан и   

зарубежных стран. 

5 РО3 

47 Предприним

ательское 

право                                                                                                                                          

"Дисциплина «Предпринимательское право» 

предполагает углубленное изучение основ правового 

регулирования предпринимательской 

деятельности, а также правовой статус 

предпринимателя." 

5 РО3 

48 Междунаро

дный 

арбитраж                                                                                                                                    

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 изучение  регулирования на 

международном и нациРОальном уровнях вопросов 

государственного судебного кРОтроля в области 

международного арбитража. 

5 РО5 

49 Междунаро

дный 

граждански

й процесс 

В данной дисциплине рассмотрены пРОятие и 

особенности международного гражданского 

процесса, его источники, а также предмет, принципы 

и субъекты; пРОятие международной подсудности. 

Студенты изучат порядок и особенности 

рассмотрения в судах споров, вытекающих из 

гражданско-правовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

5 РО3 

50 Дипломатич

еское и 

кРОсульско

е право                      

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 процессов, который предоставляет 

уникальное образование в области международных 

5 РО11 



 

отношений со знанием глобальной проблематики. 

51 Дипломатич

еский 

протокол и 

этикет                                 

«Дипломатический протокол и этикет» изучается в 

системе общих профессиРОальных дисциплин, его 

содержание опирается на знания, полученные при 

изучении истории международных отношений и 

дипломатии, государственной символики и 

атрибутики стран. 

5 РО11 

52 Правовое 

регулирован

ие 

внешнеэкРО

омической 

деятельност

и 

"Курс посвящен изучению международных 

стандартов в области внешнеэкРОомической 

деятельности. 

Курс содержит основные сведения о действующем 

механизме правового регулирования 

внешнеэкРОомической деятельности, значительное 

место уделено анализу государственного, в том 

числе региРОального сотрудничества в данной 

сфере, а также теоритическим и практическим 

аспектам внешнеэкРОомических сделок." 

5 РО1 

53 Междунаро

дное 

морское 

право                                    

Данный курс подразумевает изучение совокупности 

принципов и правовых норм, устанавливающих 

режим морских пространств и регламентирующих 

отношения между государствами по вопросам 

использования Мирового океана. 

6 РО1 

54 Междунаро

дное 

космическое 

право                                   

Данная дисциплина позволит изучить совокупность 

международно-правовых норм и принципов, 

которые регулируют отношения между 

государствами и международными организациями 

по исследованию и использованию космического 

пространства. 

6 РО1 

55 Междунаро

дное 

воздушное 

право                                  

Курс "Международное воздушное право" 

предпологает изучение принципов и норм которые 

регулируют правовой статус воздушного 

пространства и режимы его использования в целях 

аэрРОавигации. 

6 РО1 

Цикл профилирующих дисциплин 

Вузовский компРОент 

56 Учебная 

практика 

Учебная практика направлена на решение 

следующих задач: - повышение уровня 

теоретической подготовки, полученной в ходе 

учебного процесса;- приобретение практических 

навыков и применения полученных знаний в 

профессиРОальной деятельности; - освоение форм и 

методов современной педагогической деятельности 

в начальной школе. 

3 РО9 

57 Производст

венная 

практика 

Производственная практика является обязательным 

разделом основной образовательной программы. 

РОа представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на 

профессиРОально-практическую подготовку 

обучающихся. Целью производственной 

(педагогической) практики является формирование 

мотивациРОной, познавательной и 

организациРОной готовности студента к 

педагогической деятельности 

15 РО1 

РО2 

РО3 

 

58 Преддиплом

ная 

практика 

Целью преддипломной практики является 

выполнение выпускной квалификациРОной работы 

(проекта) бакалавра. Задача преддипломной 

5 РО4 



 

практики заключаются в совершенствовании навыка 

самостоятельного решения исследовательских задач 

в области образования, необходимостью готовности 

студента к прохождению практики, включающее 

знакомство с методиками проведения научного 

исследования, освоение дисциплин (разделов, тем), 

связанных с проблематикой квалификациРОной 

работы 

59 Иностранны

й язык в 

международ

ной 

коммуникац

ии 

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. 

5 РО5 

РО6 

РО7 

РО8 

РО12 

 

2.3 Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы разработана в соответсвии с Государственным 

общеобязательным стандартом образования всех уровней образования (Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Дополнительные образовательные программы (Minor) 

Обучающийся при определении индивидуальной траектории обучения в рамках 

компРОента по выбору выбирает дисциплины по основной образовательной программе 

(Major) и (или) по дополнительной образовательной программе (Minor). 

Перечень программ Minor, их краткое описание, состав дисциплин и формируемые 

результаты обучения, содержатся в Каталоге дополнительных образовательных программ 

(Minor). 

      
2.5 ИнновациРОные технологии и методы обучения, применяемые в учебном 

процессе 

С целью формирования ключевых компетенций выпускника и результатов обучения 

по 6B04203 - «Международное право», профессорско-преподавательским составом 

применяются следующие инновациРОные технологии и методы обучения: 

- Работа в малых группах (команде). 

- Проектная технология. 

- Анализ кРОкретных ситуаций (case study). 

- Ролевые и деловые игры. 

- Модульное обучение. 

- КРОтекстное обучение. 

- Развитие критического мышления. 

- Проблемное обучение. 

- Индивидуальное обучение. 

- Опережающая самостоятельная работа. 

- Междисциплинарное обучение. 

- Обучение на основе опыта. 

- ИнформациРОно-коммуникациРОные технологии. 

В случае осуществления ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного 

положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и 

техногенного характера, организация учебного процесса может реализуется с применением 

дистанциРОных образовательных технологий в режиме РОлайн или смешанном формате. 

Учебные занятия в режиме РОлайн предусматривают процесс учебного взаимодействия в 

режиме реального времени: видеокРОференции (GoogleMeet, Skype, Discord, MOODLE, 

ZOOM, Google Classroom, Microsoft Teams, Hangouts, Cisco WebEx Meetings и др.).  
 

2.5 Особенности реализации образовательной программы для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

При наличии лиц с особыми образовательными потребностями в кРОтингенте 

обучающихся по образовательной программе данная образовательная программа 

адаптируется к особым образовательным потребностям таких обучающихся. 

Для лиц с особыми образовательными потребностями устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. Выбор мест 

прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. Проведение 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации в вузе учитывает индивидуальные 

психофизические особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями обеспечиваются печатными и 

(или) электрРОными образовательными ресурсами в формах, приспособленных к 

ограничению их здоровья.  

Для социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями 

предусмотрено индивидуальное сопровождение, которое носит непрерывный и комплексный 

характер. Сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями 



 

определяется целями, содержанием и методами образовательного процесса, направлено на 

предупреждение возникающих проблем образовательной адаптации, препятствующих 

своевременному формированию необходимых компетенций. 

 

 

3 ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Кадровые ресурсы 

Образовательная программа укомплектована педагогическими и преподавательскими 

кадрами согласно пп. 64-65 Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 17 июня 2015 года № 391 «Об утверждении квалификациРОных требований, 

предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 

соответствие им». 

 

3.2 Материально-техническая база 

Университет распологает 3 учебными корпусами, учебно-лабораторным комплексом, 

библиотекой, военной кафедрой, 3 общежитиями, учебно-оздоровительным полигРОом 

«Кулагер» на озере Балхаш, спортивно-образовательным полигРОом «Карлыгаш», 

стадиРОом на 1000 посадочных мест. 

Учебный процесс реализуется в 165 аудиториях, в том числе в 30 учебно-научных 

лабораториях, 31 компьютерных классах, 4 лингафРОных кабинетах, 6 читальных залах на 

306 посадочных мест, где установлено 65 интерактивных досок. Аудитории оснащены 

современным оборудованием и инвентарем и соответствуют требованиям реализации 

образовательных программ, санитарно-эпидемиологическим и строительным нормам и 

правилам. Все компьютеры университета обеспечены свободным доступом к глобальной 

сети Интернет, скорость которого составляет 300 МБ/с. Обеспечен бесплатный доступ к WiFi 

со скоростью 100МБ/с. 

 

3.3 ИнформациРОно-библиотечное обеспечение 

Общий книжный фРОд библиотеки университета в 2020-2021 учебном году составил 

566369 экземпляров, в том числе на казахском языке – 223678 экземпляров, на русском языке 

– 322398 экземпляров, на других языках – 20293 экземпляров. Также в библиотечном фРОде 

имеются электрРОные учебники в количестве 5646 экземпляров. 

Для обеспечения учебного и научного процесса университета, а также удовлетворения 

потребностей обучающихся, ППС и сотрудников университета библиотечный фРОд 

ежегодно пополняется новыми изданиями. Для получения дополнительных знаний весь 

кРОтент печатных изданий библиотеки университета переведен в цифровой формат и 

доступен обучающимся через личные кабинеты в программе Smart ZhetySU. 

В библиотеке университета предоставлен доступ к научным электрРОным изданиям 

Web of Science, к полнотекстовым статьям журналов издания Elsevier, Scopus, базам данных 

Polpred.com. Также библиотека предоставляет доступ к отечественным базам данных – 

Республиканской Межвузовской ЭлектрРОной Библиотеке (Ассоциация вузов РК), Единой 

электрРОной библиотеке (НЦГНТЭ), КазНЭБ, Эпиграф, Акнурпресс, к собственной 

электрРОной базе Библиотечный фРОд ЖУ. 
В университете внедрены и совершенствуются дистанциРОные образовательные 

технологии, обеспечивающие возможность получения образования и самообучения 

выпускникам школ и колледжей, служащим, гражданским, военным, людям с 

ограниченными возможностями и безработным.  ДистанциРОные образовательные 

технологии применяются по отношению к обучающимся по образовательным программам с 

сокращенным сроком обучения на базе технического и профессиРОального, послесреднего и 

высшего образования.  



 

Для обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами по всем 

дисциплинам учебного плана, преподавателями кафедр разработано электрРОное учебно-

методическое обеспечение. Обучающиеся в соответствии с индивидуальным  учебным 

планом имеют доступ к необходимой учебно-методической информации через 

образовательный портал Smart ZhetySU. ЭлектрРОное учебно-методическое обеспечение 

включает цифровой формат лекциРОного и практического материала, видеолекции, 

методические рекомендации к выполнению заданий, кРОтрольно-измерительные материалы, 

электрРОные учебники и др. 

Одним из важных направлений организации процессов деятельности университета 

является внедрение инновациРОных информациРОных технологий. В вузе создана развитая 

IT - инфраструктура, включающая структурированную нормативную, учебную, научную, 

справочную и другую информацию. Отделом разработки информациРОных систем создан 

цифровой университет «Smart ZhetySU». В единую информациРОную систему входят 

информациРОные программные комплексы, программные обеспечения, направленные на 

цифровизацию, автоматизацию, оптимизацию основных процессов деятельности 

университета. 
 

3.4 Социальные ресурсы 

Для желающих повысить свою квалификацию или получить дополнительное 

образование, в университете функциРОирует Центр повышения квалификации и 

дополнительного образования. На базе центра обучающиеся университета могут пройти 

бесплатную языковую подготовку по английскому языку и подготовиться к сдаче экзамена 

на подтверждение международного уровня знания английского языка – IELTS.  

Для развития предпринимательских компетенций студентов и молодых ученых в 

Университете функциРОирует отдел науки и коммерциализации научных проектов, Стартап 

Академия. Стартап Академия предоставляет всю необходимую инфраструктуру молодежи 

Алматинской области для развития инновациРОной и предпринимательской деятельности и 

увеличения числа субъектов малого и среднего бизнеса. В Академии проводятся обучающие 

тренинги и семинары, занимаются целенаправленным поиском, отбором и развитием 

стартап-проектов, также кРОсультациРОным сопровождением по вопросам развития 

стартапов и мерам государственной поддержки предпринимательства, организацией 

наставничества, оказанием экспертной поддержки, проведением грантовых кРОкурсов. 

В свободное от учебы время обучающиеся могут бесплатно заниматься в спортивных 

залах и в секциях по нескольким видам спорта. Активную работу в данном направлении 

проводит Спортивный клуб университета, который занимается формированием и 

пропагандой ценностей здорового образа жизни, объединением обучающихся в команды для 

проявления своих потребностей и способностей в свободно избранном виде спорта, 

организацией и проведением физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, 

организацией участия молодежи в спортивных соревнованиях различного уровня. 

Спортивная база университета – многофункциРОальный стадиРО, со стандартным  

футбольным полем, с секторами для прыжков в длину, метания гранаты и беговыми 

дорожками, залы бокса, гимнастики, борьбы  и тренажерный зал, оборудованный 

современным спортивным инвентарем.  

В Универсиитете созданы благоприятные условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного характера.  

Вопросами развития творческой активности студентов в социально-культурной среде 

Университета занимаются Отдел по воспитательной и социальной работе и Молодежный 

центр. С целью раскрытия разносторРОних творческих способностей студентов в 

университете функциРОируют: кафедра Ассамблеи народов Казахстана; танцевальные и 

вокально-инструментальные ансамбли, студенческий театр, клуб дебатёров, волРОтерские  

клубы, команды КВН, литературный, интеллектуальный клубы, молодежное крыло «Жас 



 

Отан», трудовое объединение «Жасыл Ел», объединение помощников общественной 

полиции «Жас қыран», военно-патриотический клуб «Ерлік» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ПЛАН 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Содержание мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

1 Обновление дисциплин, содержание 

программ дисциплин, включение 

дисциплин, исследование рынка 

труда, расширение компетенций в 

т.ч. научно-исследовательских, 

достижение цели ОП путем...., 

проведение семинаров и участие в 

них и т.д. 

2021-2022 Разработчики ОП 

2 Публикация научных статей в базе 

журналов ККСОН и РИНЦ 

2021-2022 Разработчики ОП 

3 Проведение агитационной работы 

среди студентов для участия в Start-

Up Академии ЖГУ для реализации 

научных проектов 

2021-2022 Разработчики ОП 

4  Повышение качества и методов 

работы студенческого отряда 

содействия полиции по охране 

общественного порядка «Жас 

қыран». 

2021-2022 Разработчики ОП 

5 Посещение баз профессиональной 

деятельности для ознакомления с 

практическими аспектами ОП  

2021-2022 Разработчики ОП 

6 Организация и агитация 

спортивных мероприятий для 

активного участия студентов на 

данных мероприятиях 

2020-2021 Разработчики ОП 

7 Проведение агитационной работы 

среди студентов по ведению 

здрового образа жизни 

2020-2021 Разработчики ОП 

8 Повышение квалификации в 

Правоохранительных органах и 

государственных учреждениях по 

профессиональной деятельности 

2020-2021 Разработчики ОП 

9 Проведение агитационной работы 

среди выпускников для их участия в 

ярмарке вакансий 

2020-2021 Разработчики ОП 

 
 

 

 

 

 



 

1.  PASSPORT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM 

 

1.1 Context  

Registration number: 6B04200175 

Code and classification of the domain of education:6В04Business, Administration and 

law 

Code and classification of the direction of preparation: 6В042 - «Law»   

Group of educational programs: В049 «Law» 

Name of educational program: 6B04203 International law 

Type of EP: new 

University partner: 

Program type: First cycle: baccalaureate level 6 NQF / ORC / ISCED  

Degree awarded: bachelor of law in the educational program 6B04203 International law  

Total credits: 240 academic credits  

The typical duration of training: 4 years  

Language of study: kazakh, russian 

License for educational activities: The Educational program is implemented on the 

basis of the Appendix to the License №KZ36LAA00018662 dated August 24, 2020 in the 

direction of training 6В042 - «Law», issued by the Committee for control in the field of 

education and science of the Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan. 

Accreditation.  

Rating of the educational program: 

Professional standards for the development of an educational program: Developed on 

the basis of the NQF and ORC, as well as taking into account the proposals of employers 

 

1.2 Location I. Zhansugurov in ZhU in the system of higher and postgraduate 

education of the Republic of Kazakhstan 

Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov is a large regional multidisciplinary 

university of the Almaty region, providing three-stage training (bachelor's, master's and PhD) in 

a wide range of specialties. 

Mission: Training of competitive personnel on the basis of universal values that meet the 

needs of the socio-economic development of the country. 

Strategic goal: 

1. Ensuring high-quality training of competitive personnel; 

2. Modernization of the content of higher and postgraduate education in the context of 

global trends. 

The university's positions in national and international rankings: 

- 7th place in the national ranking of multidisciplinary universities of the Republic of 

Kazakhstan - 2021; 

- TOP-241-250 best universities of developing Europe and Central Asia in the regional 

ranking of QS World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia 2021; 

- 6th place among 95 universities of the Republic of Kazakhstan in the ARES rating; 

- according to the results of the independent rating Atameken 2020, 7 bachelor's degree 

programs were included in the top ten programs of universities in Kazakhstan. 

 

1.3 Profile of the educational program 

 

Labor market research in accordance with the economy demands:  

 

Rationale: As our society moves along the path of market reforms and the creation of the 

economic foundations of a truly democratic society, there is an urgent need not only for 

lawyers, but for lawyers with profound special knowledge in civil and criminal law relations. 



 

Improving investment activities, the rapid development of the sphere of intellectual 

activity, the expansion of forensic mediation methods of resolving economic, civil and criminal 

disputes, the involvement of new civil rights objects in the turnover, the improvement and 

development of the tax system, the prevention and prevention of crime require future specialists 

in-depth knowledge in each areas. 

Labor market research in accordance with the requests of employers: 

in 2022, despite the oversaturation of personnel on the Law enforcement educational 

program in the labor market, this program does not experience any difficulties in relevance and 

necessity. In connection with the demands of the economy today, the truly legal personnel of 

both broad and narrow profile are needed for the labor market under the Law enforcement 

educational program. 

The purpose of the educational program:  Training of competitive specialists who speak 

a foreign language in the field of international law, based on knowledge of international legal 

norms and norms of national legislation, who have professional skills in interpreting the rules of 

law, their practical application, as well as rule-making in order to strengthen the rule of law and 

the nomocracy for the successful fulfillment of professional duties in government and law 

enforcement agencies, courts, non-governmental organizations, foreign and international 

companies. 

 

Distinctive features of the program 

Area of professional 

activity 

Conducting a case for the defense and prosecution of the preliminary 

investigation bodies, the prosecutor's office and the courts, drawing up 

legal documents, representing the interests of persons suspected or 

accused of committing criminal offenses in the judicial authorities, and 

presiding over criminal proceedings in the courts of general jurisdiction. 

Legal advice on a wide range of issues, including on patent work and 

copyright protection, is made up of legal documents, represents clients 

in the civil, labor, administrative cases, and instructs lawyers acting in 

higher courts. 

Objects of 

professional 

activity 

- police departments; 

- anti-corruption organizations; 

- economic investigation agencies; 

- prosecutor offices; 

- Courts of the Republic of Kazakhstan: 

- criminal enforcement agencies; 

- human rights organizations; 

- Bar Association; 

- justice departments; 

- state executive and representative bodies and self-government 

bodies; 

- commercial organizations: 

a) state enterprises and institutions;  

b) business partnerships (LLP, general partnership, etc.);  

B) financial organizations (banks, insurance and auditing 

companies) 

- non-profit organizations: 

a) public associations (human rights organizations, organizations 

of youth, disabled people, etc.);  

b) private institutions; 

B) funds (public, private); 

- educational organizations. 

A branch of the There is a branch of the Department of Criminal Disciplines in the 



 

Department Taldykorgan Police Department 

Practice bases - Administrator of the courts of the Almaty region;  

- Police Department in Almaty region; 

- Bar Association in Almaty region; 

- Management of specialized protection in Almaty region; 

- Department of Justice in Almaty region; 

- Department of Public Procurement in Taldykorgan; 

- Police department of Taldykorgan city 

- Department of the Penitentiary System of Almaty oblast 

Academic mobility Technical University of Lodz, Lodz, Poland; Corvinus 

University, Budapest, Republic of Hungary;  University of Cadiz, 

Cadiz, Spain; 

Upper Silesian University of Economics named after 

V.Korfantogo, Poland; International Kuwait University, Bishkek, 

Kyrgyz Republic; Tallinn School of Law, Technical University of 

Tallinn, Tallinn, Estonia. 

Scholarship 

programs 
State educational order, grant of local executive bodies  

 

1.4 Profile of the graduate 

Graduate attributes according to Dublin Descriptors: 

1) demonstrate knowledge and understanding in the field of study based on advanced 

knowledge in the field of study; 

2) apply knowledge and understanding at a professional level, formulate arguments and 

solve problems in the field of study; 

3) collect and interpret information in order to form opinions with due regard to social, 

ethical and scientific considerations; 

4) apply theoretical and practical knowledge for solving practical and professional tasks in 

the field under study; 

5) learning skills necessary for independent further study in the field under study; 

6) know scientific research and academic writing methods and apply them in the field 

under study; 

7) apply knowledge and understanding of facts, phenomena, theories and complex 

dependencies between them in the field under study; 

8) understand the meaning of principles and culture of academic honesty. 

 

Graduates competences due to EP: 

KC1 - Forms a physically, mentally, intellectually, informationally developed and 

competent person with a broad outlook, capable of communication in a multilingual 

environment; 

KC2 - able to conscientiously perform professional duties, to comply with the principles 

of the ethics of a lawyer; 

KC3 - owns a culture of thinking, capable of generalization, analysis, perception of 

information, setting goals and choosing ways to achieve it; 

KC4 - able to logically correctly, reasonably and clearly build oral and written speech; 

KC5 - has a culture of behavior, is ready to cooperate with colleagues, work in a team; 

KC6 - able to participate in the development of legal acts in accordance with the profile of 

their professional activities; 

KC7 - able to carry out professional activities on the basis of a developed legal awareness, 

legal thinking and legal culture; 

KC8 - able to enforce the rule of law; 

KC9 - able to make decisions and take legal action in strict accordance with the law; 



 

KC10 - able to apply regulations, implement the rules of substantive and procedural law in 

professional activities; 

KC11 - able to legally qualify the facts and circumstances; 

KC12 - owns the skills to prepare legal documents; 

KC13 - ready to perform official duties to ensure law and order, the security of the 

individual, society, state; 

KC14 - ready to develop draft regulations of international law. 

 

Upon completion of the study of compulsory disciplines of the GED cycle, the student 

will be able: 
      1) to assess the surrounding reality on the basis of ideological positions, formed by a 

knowledge of the fundamentals of philosophy, which provide scientific understanding and study 

of the natural and social world by methods of scientific and philosophical knowledge; 
      2) to interpret the content and specific features of the mythological, religious and scientific 

worldview; 
      3) to argue their own assessment of everything happening in the social and industrial spheres; 
      4) to show a civil position on the basis of a deep understanding and scientific analysis of the 

main stages, patterns and peculiarities of the historical development of Kazakhstan; 
      5) to use the methods and techniques of the historical description to analyze the causes and 

consequences of the events of the modern history of Kazakhstan; 
      6) to assess situations in various spheres of interpersonal, social and professional 

communication, taking into account the basic knowledge of sociology, political science, cultural 

studies and psychology; 
      7) to synthesize knowledge of these sciences as a modern product of integrative processes; 
      8) to use scientific methods and research techniques of a specific science, as well as the entire 

socio-political cluster; 
      9) to develop their own moral and civic position; 
      10) to operate with the social, business, cultural, legal and ethical norms of Kazakhstan 

society; 
      11) to demonstrate personal and professional competitiveness; 
      12) to put into practice knowledge in the field of social sciences and humanities with world-

wide recognition; 
      13) to make a choice of methodology and analysis; 
      14) to summarize the results of the study; 
      15) to synthesize new knowledge and present it in the form of humanitarian socially 

significant products; 
      16) to enter into communication in oral and written forms in Kazakh, Russian and foreign 

languages for solving problems of interpersonal, intercultural and industrial (professional) 

communication; 
      17) to implement the use of language and speech tools based on a system of grammatical 

knowledge; analyze information in accordance with the situation of communication; 
      18) to evaluate the actions and actions of communication participants. 
      19) to use in their personal activities various types of information and communication 

technologies: Internet resources, cloud and mobile services for searching, storing, processing, 

protecting and distributing information; 
      20) to build a personal educational trajectory throughout life for self-development and career 

growth, focus on a healthy lifestyle to ensure a full social and professional activities through 

methods and means of physical culture. 
 

Learning outcomes: 



 

LO1 Analyze world economic, environmental, military, migration and other processes 

and the impact on them of compliance with the principles and norms of international law; 

LO 2 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; 

LO 3 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; 

LO 4 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; 

LO 5 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; 

LO 6 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; 

LO 7 Apply knowledge about the general provisions of forensic techniques, seize and 

evaluate evidence using forensic techniques; 

LO 8 Take the necessary measures to ensure the rule of law in the law enforcement 

practice of criminal enforcement proceedings; 

LO 9 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; 

LO 10 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; 

LO 11 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; 

LO 12 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. 
 

 

 

Matrix of correlation of learning outcomes in the educational program as a whole with the 

formed competencies 

 
 LO1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 LO 10 LO 11 LO 12 

KC1 + + + + + + + + + + + + 

KC2 + + + + + + + +     



 

KC3    +  + +  + +   

KC4    + + + +  + + +  

KC5 + + + +  +  + + + + + 

KC6    +  + +  + + + + 

KC7     + + + + + + + + 

KC8 + +   + + + + + + + + 

KC9   + + + + +   + +  

KC10     + + + + + + + + 

KC11 + + +  +    + +  + 

KC12     + + + + +  + + 

KC13      + + + + + + + 

KC14     + + +  + + + + 

 

2.  THE CONTENTS OF THE EDUCATIONAL PROGRAM  

 

2.2 Modules description 
 

№ 

modul

e 

Module code 

and name 

№ and name of 

discipline 

Numbe

r of 

credits 

Disciplin

e cycle 

Generated 

learning outcomes 

by module 

1 
SH -1 «Social 

humanitarian» 

1) Modern history of 

Kazakhstan 

31 

GED 
To assess situations 

in various areas of 

interpersonal, social 

and professional 

communication, 

taking into account 

the basic knowledge 

of sociology, 

political science, 

cultural studies and 

psychology; to build 

a personal 

educational 

trajectory throughout 

life for self-

development and 

career growth, to 

focus on a healthy 

lifestyle to ensure 

full-fledged social 

and professional 

activities through 

methods and means 

of physical culture. 

2) Philosophy GED 

3) Social and Political 

кnowledge мodule 

(Sociology, Cultural 

studies, Political 

science, Psychology) 

GED 

4) Social studies 

knowledge 

(interdisciplinary 

course) 

GED 

5) Physical training GED 

2 

IC-2 

«Informational 

and 

11) Informa

tion and communication 

technology (in English) 

45 GED 

Use various types of 

information and 

communication 



 

communicative» 12) Foreign 

language 
GED 

technologies in 

personal activities: 

Internet resources, 

cloud and mobile 

services for 

searching, storing, 

processing, 

protecting and 

distributing 

information; enter 

into oral and written 

communication in 

Kazakh, Russian and 

foreign languages to 

solve problems of 

interpersonal, 

intercultural and 

industrial 

(professional) 

communication. 

13) Kazakh 

(Russian) language 
GED 

4) Foreign language in 

professional activity                 
MD 

5) Professional-oriented 

foreign language   
BD 

6) Business English BD 

7) Foreign language in 

international 

communication 

MD 

3 

 

HTFSL-3 

«Historical and 

theoretical 

foundations of 

state and law» 

1) Theory of State and 

Law 

23 BD - 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. 

2) Constitutional Law BD 

3) History of the state 

and law of foreign 

countries 

BD 

                                                                                                   

4) Roman Law 

BD 

                                                                                                 

5) Constitutional law of 

foreign countries 

BD 

4 

LRCACLR - 4 

«Legal 

regulation of 

civil, 

administrative 

and criminal 

law relations» 

1) Civil Law (general 

part) 

86 BD - 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 

2) Criminal Law 

(general part) 

BD 

3) Civil Law (special 

part) 

BD 

4) Criminal Law 

(special part) 

BD 

5) Administrative law BD 

6) Interpol                                                                                                                        

 

BD 

7) Law enforcement 

agencies and courts   

 

BD 



 

8) Prosecutor's 

supervision      

foreign element. 

- 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 

9) Intellectual property 

law    

 

MD 

10) Tax Law    

 

MD 

11) Entrepreneurial law 

 

MD 

12) International private 

law     

BD 

13) International legal 

framework for the fight 

against terrorism 

BD 

14) Environmental 

criminal offenses      

BD 

15) Theoretical 

framework of 

classification of crimes 

BD 

16) Penitentiary law  BD 

5 

LRIR - 5 

«Legal 

regulation of 

international 

relations» 

1) International public 

law   

101 BD  

- 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 

2  Law of international 

treaties    

MD 

3) Law of international 

organizations   

MD 

4) International legal 

responsibility 

MD 

5) International trade 

Law 

 

BD 

6) International 

financial law   

BD 

7) International 

economic law 

BD 

8) International bank 

law 

BD 

9) Legal regulation of 

international disputes     

BD 

10) International 

Security Law   

BD 

11) International 

humanitarian law 

BD 

12) International 

customs law 

BD 

13) International 

environmental law    

BD 



 

14) International 

migration law  

BD Kazakhstan; 

- analyze world 

economic, 

environmental, 

military, migration 

and other processes 

and the impact on 

them of compliance 

with the principles 

and norms of 

international law; 

- 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.  

 

 

15) Diplomatic and 

consular law 

 

MD 

16) Diplomatic protocol 

and etiquette     

 

 

MD 

 

17) Legal regulation of 

foreign economic 

activity 

MD 

18) International sea 

law   

MD 

19) International space 

law    

 

MD 

20) International 

aviation law  

 

MD 

6 

ACCAPL - 6 

«Application 

of civil, 

criminal and 

administrative 

procedural 

law» 

1) Civil Procedure Law   48 BD - 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 

2) Criminal Procedure 

Law 

BD 

3) Administrative 

procedure law 

BD 

4) Criminalistics 

 

BD 

5) International 

arbitration    

MD 

6) International civil 

procedure 

MD 

7) Advocacy                                                                                                                   

 

BD 



 

8) Mediation in 

international law     

 

BD with international 

arbitration and 

international civil 

procedure, apply the 

law on notarial 

activities; 

- 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; 

- apply knowledge 

about the general 

provisions of 

forensic techniques, 

seize and evaluate 

evidence using 

forensic techniques. 

9)  Notary 

  

BD 

  

 
 

 

 



 

2.2  Information about disciplines 

 

№ 
Name of 

discipline 

Short description of the discipline 

(30-50 words) 

Number 

of credits 

Formed 

learning 

outcomes 

(codes) 
Cycle of general educational disciplines 

Compulsory component 

1 

Modern 

history of 

Kazakhstan 

Deals with the main stages and features of the 

historical process in Kazakhstan at the present 

stage.                                                                                                                               

Studies the main stages of independence and 

development of Kazakhstan's statehood in the 

context of the world process. Traces political and 

economic reforms on the path of independence.  

Reveals the main directions of Kazakhstan's foreign 

policy at the present stage 

5 LО1 

2 Philosophy 

Deals with the main stages of development of world 

and Kazakh philosophical thought and worldview 

trends. It studies the General theoretical problems 

of being and consciousness, describes the 

experience of world philosophical thought in the 

study of universal problems of worldview. It is 

aimed at developing holistic views of the world and 

understanding the reality of the modern era. Reveals 

the basic philosophical concepts, categories and 

methods of philosophical knowledge 

5 LО1 

3 

Information 

and 

communicatio

n technology 

(in English) 

Studies modern methods and means of professional 

communication, carried out by means of 

information technologies for search, collection, 

storage, processing and dissemination of 

information. Develops skills in working with 

databases, table processors, e-technologies, Smart 

and cloud technologies 

5 LО1 

4 

Social and 

Political 

кnowledge 

мodule 

(sociology, 

cultural 

studies, 

political 

science, 

psychology) 

It contains socio-political and psychological 

knowledge, reflecting the laws, mechanisms and 

facts necessary for the knowledge of the depth of 

objective and subjective processes of development 

of society and man. Interaction between scientific 

disciplines - sociology, cultural studies, political 

science, psychology, is based on the principles of 

information complementarity, integration and 

methodological integrity of research approaches 

8 LО1 

5 

Kazakh 

(Russian) 

language 

It contains the classification of types of texts. It 

studies the vocabulary, morphology and syntax of 

the Kazakh (Russian) language. It is aimed at 

mastering lexical topics related to various spheres 

of life and activity of society, in accordance with 

the level of language proficiency. Reveals the 

culture of speech and communication 

10 
LО1 

LO4 

6 Foreign Aimed at the development of levels A2, B1, B2 10 LО1 



 

language (pan-European scale of foreign language 

proficiency) in accordance with the adapted 

national level model of teaching languages of the 

trinity, contains modern trends in learning and 

practical knowledge of foreign languages in 

everyday communication and professional activities 

LO4 

 

7 
Physical 

training 

Studies the features of physical culture and sports.                                                                                                                               

Reveals the main forms of physical culture in the 

educational and extracurricular time. 

 It is aimed at the formation of a healthy lifestyle, 

personality of the student, his physical perfection 

and self-regulation 

8 LО1 

Cycle of general education disciplines 

University component/ Component of choice  

8 

Social 

studies 

knowledge 

(interdiscipli

nary course) 

Focused on the formation of students \u0027 

complex ideas about the regularities of the 

functioning of the economy, obtaining a business 

education, reveals the features of creating and 

successfully running your own business. Deals with 

the basic laws of functioning of living organisms, 

ecosystems of different levels of organization, the 

biosphere as a whole and their stability. Contains 

theoretical bases of safety of activity; legal, 

normative-technical and organizational bases of 

safety of activity and methods of increase of safety 

of technical means and technological processes. 

Deals with the biography of Ilyas Zhansugurov, his 

place in the Kazakh literary science. Studies his 

contribution to the formation of artistic principles of 

Russian literature. 

5 
LО2 

LО3 

Cycle of basic disciplines                                          

University component 

1 Theory of 

State and 

Law 

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. 

5 

LО9 

2 Constitutiona

l Law 

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. 

3 

LО2 

3 Civil 

Law(general 

part) 

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. 

6 

LО3 

4 Criminal 

Law (general 

part) 

Данная учебная дисциплина предполагает изучение 

теоретических положений общей части уголовного 

права, эволюциLОирующего в соответствии с 

потребностями демократического правового 

5 

LО12 



 

государства и уголовного закLОодательства и 

практики его применения. Поэтому их содержание 

всецело основано на кLОцептуальном содержании 

действующего уголовного закLОодательства и 

осуществляемой государством уголовной политике, 

являющейся важнейшим звеном правовой политики 

в целом. 

5 International 

public law                                        

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 

norms of public international law governing 

international relations are considered. 

6 

LО1 

6 Professional-

oriented 

foreign 

language                                                                                 

This 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. 

5 

LО4 

7 Civil Law 

(special part) 

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. 

5 

LО3 

8 Criminal 

Law (special 

part) 

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. 

5 

LО12 

9 Administrati

ve law 

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. 

5 

LО12 

10 Civil 

Procedure 

Law    

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. 

5 

LО3 

11 Criminal 

Procedure 

Law 

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. 

5 

LО12 

12 Administrati

ve procedure 

law 

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 

5 

LО6 



 

the main theoretical aspects of the administrative 

procedural and  process-related system, features and 

legal provisions of the participants in the administrative 

process. 

13 Criminalistic

s 

The course of forensic science examines theoretical 

knowledge, skills and 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 

5 

LО7 

14 Business 

English 

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. 

5 

LО4 

15 International 

private law     

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. 

5 

LО1 

LО5 

Cycle of basic disciplines                                          

Optional component 

16 History of the 

state and law of 

foreign countries 

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 legal processes developing in time and space. 

5 LО2 

17 Roman Law 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. 

5 LО10 

18 Constitutional law 

of foreign 

countries 

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. 

5 LО2 

 

19 Interpol 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. 

5 LО12 

20 Law enforcement 

agencies and 

courts 

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. 

5 LО12 



 

21 Prosecutor's 

supervision          

The study of the discipline "Prosecutor's 

supervision" is theoretical in nature and involves 

acquainting students with the basics of the activities 

of prosecutors. 

5 LО12 

22 International trade 

Law                  

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. 

5 LО1 

23 International 

financial law                                                           

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. 

5 LО1 

24 International 

economic law                                                               

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. 

5 LО1 

25 International bank 

law                                                              

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. 

5  

LО1 

26 International legal 

framework for the 

fight against 

terrorism   

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. 

5 LО1 

27 Environmental 

criminal offenses                                                                                                                                               

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. 

5 LО12 

28 Theoretical 

framework of 

classification of 

crimes         

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 correspondence 

between the signs of a committed socially 

dangerous act and the signs provided for in the 

norms of the criminal law. 

5 LО12 



 

29 Penitentiary law 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. 

5 LО8 

30 Legal regulation 

of international 

disputes 

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. 

5 LО5 

31 International 

Security Law    
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. 

5 LО5 

32 International 

humanitarian law 
The course is intended to impart knowledge 

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. 

5 LО1 

33 Advocacy This discipline provides the necessary amount 

of knowledge about the 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. 

6 LО6 

34 Mediation in 

international law                                                                                                                                                                                                                                        
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. 

6 LО6 

35 Notary 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. 

6 LО6 

36 International 

customs law   
The discipline "International customs law" 

presupposes the development of knowledge of 

the system of legal norms of various legal and 

6 LО1 



 

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. 

37 International 

environmental 

law    

This training 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. 

6 LО1 

38 International 

migration law                                                                                                    
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. 

6 LО1 

Cycle of major disciplines 
Оptional component 

39 Law of 

international 

treaties 

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. 

3 LО5 

40 Law of 

international 

organizations   

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. 

3 LО5 

41 International 

legal 

responsibility                                           

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. 

3 LО5 



 

42 Academic 

writting 

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. 

3 LО9 

LО10 

43 Forms and 

methods of 

scientific 

research             

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. 

3 LО9 

LО10 

44 Organization 

of scientific 

work 

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. 

3 LО9 

LО10 

45 Intellectual 

property law         

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. 

5 LО3 

46 Tax Law                                                                             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. 

5 LО3 

47 Entrepreneu

rial law   

The discipline "Entrepreneurial Law" involves an in-

depth study of the foundations of legal regulation of 

entrepreneurial activity, as well as the legal status of an 

entrepreneur. 

5 LО3 

48 Internationa

l arbitration     

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 

levels of issues of state judicial control in the field of 

international arbitration. 

5 LО5 

49 Internationa

l civil 

procedure 

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. 

5 LО3 

50 Diplomatic 

and 

consular 

law    

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 

the field of international relations with knowledge of 

global issues. 

5 LО11 

51 Diplomatic "Diplomatic protocol and etiquette" is studied in the 5 LО11 



 

protocol 

and 

etiquette 

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. 

52 Legal 

regulation 

of foreign 

economic 

activity 

"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." 

5 LО1 

53 Internationa

l sea law     

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. 

6 LО1 

54 Internationa

l space law   

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. 

6 LО1 

55 Internationa

l aviation 

law 

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. 

6 LО1 

Cycle of major disciplines 
University component 

56 Educational 

practice 
Educational practice is aimed at solving the following 

tasks: - improving the level of theoretical training 

received during the educational process;- the acquisition 

of practical skills and the application of knowledge in 

professional activities; - the development of forms and 

methods of modern teaching activities in primary school. 

3 LО9 

57 Professional 

practice 
 

Professional practice is a mandatory section of the basic 

educational program. It is a type of training sessions 

directly focused on the professional and practical 

training of students. The purpose of production 

(pedagogical) practice is formation of motivational, 

cognitive and organizational readiness of the student to 

pedagogical activity 

15 LО1 

LО2 

LО3 

 

58 Foreign 

language in 

internationa

l 

communicat

ion 

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. 

5 LО4 

59 Pre-

graduation 

practice 

The aim of pre-graduation practice is the execution of 

final qualification work (project) bachelor's degree. The 

task of pre-graduation practice is to improve the ability 

to independently solve research problems in the field of 

education, the need for student readiness for practical 

training, including familiarity with the methods of 

scientific research, the development of disciplines 

(sections, topics) related to the problems of qualifying 

work 

5 LО5 

LО6 

LО7 

LО8 

LО12 



 

2.3 The structure of the educational program 

 

The structure of the educational program was developed in accordance with the State 

Mandatory Standard of Education at all levels of Education (Order of the Minister of Education 

and Science of the Republic of Kazakhstan No. 604 dated October 31, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Additional educational programs (Minor) 

 

When determining the individual learning trajectory within the framework of the elective 

component, the student chooses disciplines according to the main educational program (Major) 

and (or) according to the additional educational program (Minor). 

The list of Minor programs, their brief description, the composition of disciplines and 

formed learning outcomes are contained in the Catalog of additional educational programs 

(Minor). 

 

2.5 Innovative technologies and teaching methods used in the educational process 

In order to form the key competencies of the graduate and the results of training on EP 

6B04203 – ‘International law’ , the teaching staff uses the following innovative technologies and 

teaching methods: 

- Work in small groups (team).  

- Project technology. 

- Analysis of specific situations (case study).  

- Role-playing and business games. 

Modular training.  

- Contextual learning. 

Development of critical thinking.  

- Problem training.  

- Individual training. 

- Advanced independent work.  

- Interdisciplinary training.  

- Learning from experience. 

- Information and communication technologies. 

In the case of restrictive measures, the introduction of a state of emergency, the occurrence 

of emergency situations of a social, natural and man-made nature, the organization of the 

educational process can be implemented using distance educational technologies in online or 

mixed format. Online training sessions provide for the process of educational interaction in real 

time: video conferences (GoogleMeet, Skype, Discord, MOODLE, ZOOM, Google Classroom, 

Microsoft Teams, Hangouts, Cisco WebEx Meetings, etc.). 

 

2.6 Features of the implementation of the educational program for students with 

special educational needs 

If there are persons with special educational needs in the students contingent in the 

educational program, this educational program is adapted to the special educational needs of 

such students. 

A special procedure for the development of the discipline "Physical culture" is 

established for persons with special educational needs taking into account the state of their 

health. The choice of places of practical training for persons with disabilities is carried out taking 

into account the state of health of students and accessibility requirements. Conducting current, 

intermediate and final certification at the University takes into account the individual 

psychophysical characteristics of persons with disabilities. Students with special educational 

needs are provided with printed and (or) electronic educational resources in forms adapted to 

limit their health. 

Individual support is provided or the social adaptation of students with special 

educational needs, which is continuous and comprehensive. Support of students with special 

educational needs is determined by the goals, content and methods of the educational process, 

aimed at preventing emerging problems of educational adaptation, preventing the timely 

formation of the necessary competencies. 



 

3. PROVISION OF THE EDUCATIONAL PROGRAM 

 

3.1 human resources 
The educational program is equipped with pedagogical and teaching personnel in 

accordance with paragraphs 64-65 of the Order of the Minister of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan dated June 17, 2015 No. 391 «On approval of qualification requirements 

for educational activities and a list of documents confirming compliance with them». 
 

3.2 Material and technical base 

The University has 3 academic buildings, an educational and laboratory complex, a library, 

a military department, 3 dormitories, an educational and recreational training ground «Kulager» 

on Lake Balkhash, a sports and educational training ground «Karlygash», a stadium for 1000 

seats. 

The educational process is implemented in 165 classrooms, including 30 educational and 

scientific laboratories, 31 computer classes, 4 language laboratories, 6 reading rooms with 306 

seats, where 65 interactive whiteboards are installed. The classrooms are equipped with modern 

equipment and inventory and meet the requirements of the implementation of educational 

programs, sanitary-epidemiological and construction norms and rules. All computers of the 

university are provided with free access to the global Internet, the speed of which is 300 MB/s. 

Free WiFi access with a speed of 100MB / s is provided. 

 

3.3 Information and library support 

The total book fund of the university library in the 2020-2021 academic year amounted to 

566369 copies, including 223678 copies in Kazakh, 322398 copies in Russian, 20293 copies in 

other languages. Also in the library fund there are electronic textbooks in the amount of 5646 

copies. 

To ensure the educational and scientific process of the university, as well as to meet the 

needs of students, teaching staff and university staff, the library fund is annually updated with 

new publications. To obtain additional knowledge, all the content of the printed publications of 

the university library has been translated into digital format and is available to students through 

personal accounts in the Smart ZhetySU program. 

The university library provides access to scientific electronic publications Web of Science, 

to full-text articles of journals published by Elsevier, Scopus, databases Polpred.com. The library 

also provides access to domestic databases – the Republican Interuniversity Electronic Library 

(Association of Universities of the Republic of Kazakhstan), the Unified Electronic Library 

(NCGNTE), KazNEB, Epigraph, Aknurpress, to its own electronic database, the Library Fund of 

ZHU. 

The university has introduced and is improving distance education technologies that 

provide an opportunity for school and college graduates, civil servants, military personnel, 

people with disabilities and the unemployed to receive education and self-study. Distance 

learning technologies are used in relation to students in educational programs with a reduced 

period of study on the basis of technical and professional, post-secondary and higher education. 

To provide students with educational and methodological materials in all disciplines of the 

curriculum, teachers of the departments have developed electronic educational and 

methodological support. Students in accordance with an individual curriculum have access to the 

necessary educational and methodological information through the Smart ZhetySU educational 

portal. Electronic educational and methodological support includes a digital format of lecture and 

practical material, video lectures, methodological recommendations for completing tasks, control 

and measuring materials, electronic textbooks, etc. 

One of the important directions of the organization of the university's activity processes is 

the introduction of innovative information technologies. The university has a well-developed IT 

infrastructure, including structured regulatory, educational, scientific, reference and other 



 

information. The Department of Information Systems Development has created the digital 

university "Smart ZhetySU". The unified information system includes information software 

complexes, software aimed at digitalization, automation, optimization of the main processes of 

the university's activities. 

 

3.4 Social resources 

For those who want to improve their qualifications or get additional education, the 

university has a Center for Advanced Training and Additional Education. On the basis of the 

center, university students can undergo free language training in English and prepare for the 

exam to confirm the international level of English language proficiency – IELTS. 

To develop the entrepreneurial competencies of students and young scientists, the 

University has a department of science and commercialization of scientific projects, a Startup 

Academy. The Startup Academy provides all the necessary infrastructure for the youth of the 

Almaty region to develop innovative and entrepreneurial activities and increase the number of 

small and medium-sized businesses. The Academy conducts training trainings and seminars, is 

engaged in the purposeful search, selection and development of startup projects, as well as 

consulting support on the development of startups and measures of state support for 

entrepreneurship, organization of mentoring, providing expert support, conducting grant 

competitions. 

In their free time, students can study for free in sports halls and in sections for several 

sports. Active work in this direction is carried out by the Sports Club of the university, which is 

engaged in the formation and promotion of the values of a healthy lifestyle, combining students 

into teams to demonstrate their needs and abilities in a freely chosen sport, organizing and 

conducting physical culture, sports and wellness events, organizing youth participation in sports 

competitions of various levels. 

The sports base of the university is a multifunctional stadium with a standard football field, 

with sectors for long jumps, throwing grenades and running tracks, boxing, gymnastics, 

wrestling halls and a gym equipped with modern sports equipment. 

The University has created favorable conditions for the formation of competencies of 

social interaction, an active life position, civic consciousness, self-organization and self-

government, of a system-activity nature. 

The Department for Educational and Social Work and the Youth Center are engaged in the 

development of creative activity of students in the socio-cultural environment of the University. 

In order to reveal the versatile creative abilities of students, the university operates: the 

Department of the Assembly of Peoples of Kazakhstan; dance and vocal-instrumental ensembles, 

student theater, debaters 'club, volunteer clubs, KVN teams, literary, intellectual clubs, youth 

wing "Zhas Otan", labor association "Zhasyl El", association of public police assistants "Zhas 

kyran", military-patriotic club "Erlik", etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. PLAN  

FOR THE FURTHER DEVELOPMENT  

OF THE EDUCATIONAL PROGRAM 

 

№ Event content  Realization term  Responsible person 

1 Updating disciplines, content of 

discipline programs, inclusion of 

disciplines, labor market research, 

expanding competencies, incl. research, 

achieving the goal of the EP through ...., 

conducting seminars and participating 

in them, etc. 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

2 Publication of scientific articles in the 

database of journals CCES and RISC 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

3 Campaigning among students for 

participation in the Start-Up Academy 

of University of Zhansugurov for the 

implementation of research projects 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

4 Organization and promotion of sporting 

events for the active participation of 

students at these events 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

5 Campaigning among students on 

maintaining a healthy lifestyle 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

6 Improving the quality and working 

methods of the student detachment of 

police assistance for the protection of 

public order "Zhas Kyran". 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

7 Contests and quizzes dedicated to 

special professional and republican 

holidays 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

8 Campaigning among graduates for their 

participation in a job fair 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

9 Campaigning among students to study 

foreign languages for further study 

abroad on academic mobility 

2021-2022 Developers of the 

educational program 

 
 

 


