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Мамандықтардың базалық модульдік пәндері 

Білім беру траекториясының пәндері



Кіріспе

Оқу барысында әрбір студент, оқу нысанына және негізгі біліміне қарамастан, таңдалған мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алу үшін, міндетті компонент пен таңдау бойынша 

компоненттерден (элективті пәндер) тұратын, ең аз кӛлемі - теориялық оқудың 129* кредитін құрайтын білім беру бағдарламасын меңгеруге міндетті.

Міндетті компонент (МК) - студент таңдалған білім беру траекториясына қарамастан міндетті түрде зерделейтін, кредиттердің тиісті кӛлеміне ие оқу пәндері.

Таңдау бойынша компонент (ТК) - студент, олардың пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, кез келген академиялық кезеңде зерделеуге таңдайтын және нақты білім 

беру траекториясының ерекшелігін кӛрсететін кредиттердің тиісті кӛлеміне ие оқу пәндері болып табылады.

Білім беру траекториясы - МК және ТК пәндерінің жиынтығы болып табылады, оларды ойдағыдай зерделеудің нәтижесінде, студент кәсіби қызметтің белгіленген түрлеріне қажетті 

білімнің, дағдылар мен машықтардың жиынтығына ие болады.

Оқудың кредиттің технологиясы шарттарында әрбір студент эдвайзердің кӛмегімен ӛзінің білім беру траекториясын (бағдарламасын) қалыптастырады.

Студенттің оқу траекториясын жан-жақтан икемді және дербес түрде анықтау мүмкіндігін жасау мақсатымен ЭПК - элективті пәндер каталогы жасалды; аталған каталог, білім беру 

траекторияларын (мамандануларын) ескере отырып, таңдау бойынша компонентке кіретін пәндердің тізбесін білдіреді.

Әрбір пәнде қысқаша мазмұн келтірілген, пәнді зерделеудің мақсаттары мен міндеттері кӛрсетілген және пәнді зерделеуден күтілетін нәтижелер сипатталған және пәннің кредит 

түріндегі кӛлемі кӛрсетілген.

 Білім беру траекториясын қалыптастыру үшін мыналар ұсынылады:

- оқуды тәмамдағаннан кейін кәсіби қызметтің қалаулы саласын анықтау;

- осы қызмет саласы үшін талап етілетін құзыреттерді анықтау;

- осы құзыреттерді қалыптастыратын ТК пәндерін таңдап алу;

- ТК және МК пәндерінің пререквизиттері мен постреквизиттерін ескере отырып, оларды зерделеудің реттілігін анықтау, сондай-ақ оқу семестрлерінің санын және семестрде 

ұсынылатын орташа жүктемені анықтау (күндізгі оқу нысанының студенттері үшін - 18-21 кредит, сырттай оқу нысанының студенттері үшін - 15-17 кредит, кешкі оқу нысанының 

студенттері үшін - 12-15 кредит).

Элективті пәндерді тәртіпсіз таңдауға жол бермес үшін, студенттерге, еңбек нарығының қажеттіліктері мен жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып, «Мирас» 

университетінің мамандары тарапынан әзірленген үш білім беру траекториясы** (А, Б, В) таңдауға ұсынылады.

Білім беру бағдарламасы, таңдалатын білім беру траекториясына қарамастан студент тарапынан зерделенетін міндетті компонент пен таңдау бойынша компоненттің пәндерінен 

құралған мамандықтың базалық модульдерін, сондай-ақ студент тарапынан мамандықты алу мақсатымен зерделенетін таңдау бойынша компоненттің пәндерінен құралған 

мамандықтың модульдерін қамтиды.

Жоғары білім мамандығының мамандануы бойынша білім беру бағдарламасын сапалы түрде меңгеру үшін, оқу аяқталғанға дейін таңдалған траекторияны ұстанған жӛн.

* Кәсіби тәжірибені, дене шынықтыруды, теориялық пәндерді және қорытынды аттестаттауды ӛз ішіне алатын, оқудың қосымша түрлерін (ОҚТ) қоспағанда

** Білім беру траекториялары ұсыну сипатына ие болып табылады және студентті жеке білім беру траекториясын қалыптастыру құқығынан айырмайды



Ұсынылатын траектория А

Кеден бақылауы
Алынған құзіреті мен дағдылар:

- кеден статистикасын ұйымдастыру және жүргізу,статистикалық бюллетеньдерді дайындай білу;

- кеден бақылау аймақтарында жедел жағдайды визуальді қадағалау жүргізе алуы ;

-стратегиялық маңызды шикізат тауарларының жеке түрлерінің кӛлемін диагностикалық бақылау жүргізуді , аудио-видео ӛнімдерін таратушыларды бақылау жасай алуды білу;

- Қазақстан Республикасының  кеден шекарасы арқылы транзитпен тасымалданатын тауарлар мен кӛлік құралдарына кедендік бақылауды қамтамасыз ете білуі;

- ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, халықтың ӛнегелілік ұстанымын және адам денсаулығын қорғау, сыртқы ортаны қорғауды қамтамасыз ету іс шараларын жүргізе алуы; 

- контрабандамен күрес жүргізу мақсатында  және кедендік ережелер бұзылған жағдайда техникалық құралдарды қолдана білуі;

- кеден тӛлемдері мен салықтарын, сондай -ақ арнайы, антидемпингтік және ӛтемақы баждарын тӛлете алу, олардың дұрыс есептелуіне және уақтылы тӛленуіне  бақылау жасау, ӛз 

құзіреті шеңберінде міндеттеп тӛлетуге шаралар қабылдай алуы;

- мемлекеттік бюджеттің кірісін қамтамасыз ету мақсатында кеден ісі саласында салықтарды және басқа да тӛлемдерді тӛлетуді жүргізе білуі; 

- сыртқы экономикалық қызметте субъектілердің жұмысын жетілдіру мақсатында басқа мемлекеттік органдармен бірлесе отырып қажетті құжаттарды дайындай білуі.

Кәсіптік қызметтің мүмкін салалары:

- кеден бақылау органдары мен оның аумақтық құрылымдарының (кедендік ақпараттық есептеу орталығы, кеден зертханалары, кинологиялық, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеужәне 

басқа арнайы кеден мекемелері) қызметінде кеден заңдылықтарының нормаларын орындау;  

- құқық қорғау органдарының қызметі саласында (жедел іздеу қызметі, анықтау және тергеу, әкімшілік және атқарушылық ӛндірісте) құқықтану салалары бойынша теориялық 

білімді қолдану; 

-сауда-ӛндіріс палаталары жұмысында азаматтық және кәсіпкерлік құқық нормаларын қолдану;

-салық жүйесінде салық нормаларын орындау;

-қаржы органдарында қаржы заңдарының нормаларын орындау;

- мүлікті басқару және жекешелендіруді жүргізу жұмыстарында азаматтық және арбитраждық құқықтың нормаларын қолдану;

- қазынашылық жұмысырда қаржы заңдарының нормаларын қолдану;                                                                                                                                                                     -тӛлеуге шамасы 

келмейтін борышқорлармен жұмыс жасауда қаржы және салық заңдарының нормаларын қолдану;

- оқу орнының қызметі саласында оқу орнының жұмысында заң білімдерін пайдалану.



Ұсынылатын  траектория Б

Кеден органдарының құқық қорғау қызметі
Алынған құзіреті мен дағдылар:

-кеден статистикасын ұйымдастыру және жүргізу,статистикалық бюллетеньдерді дайындай білу;

- кеден бақылау аймақтарында жедел жағдайды визуальді қадағалау жүргізе алуы ;

-стратегиялық маңызды шикізат тауарларының жеке түрлерінің кӛлемін диагностикалық бақылау жүргізуді , аудио-видео ӛнімдерін таратушыларды бақылау жасай алуды білу;

- Қазақстан Республикасының  кеден шекарасы арқылы транзитпен тасымалданатын тауарлар мен кӛлік құралдарына кедендік бақылауды қамтамасыз ете білуі;

- ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, халықтың ӛнегелілік ұстанымын және адам денсаулығын қорғау, сыртқы ортаны қорғауды қамтамасыз ету іс шараларын жүргізе алуы; 

- контрабандамен күрес жүргізу мақсатында  және кедендік ережелер бұзылған жағдайда техникалық құралдарды қолдана білуі;

-ӛз құзіреті шеңберінде кедендік тарифтік бақылау шараларын ,  кеден одағы бойынша кеден шекарасы арқылы тасымалданатын тауарларға байланысты тиымдар мен шектеулерді 

сақтау ;

- кедендік статистиканы жүргізе алуы;

- ҚР "Жедел іздестіру қызметі туралы"заңына сәйкес жедел іздестіру қызметін жүргізе алуы;

- ҚР әкімшілік құқық бұзушылық колексіне сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық  туралы хаттама жасай алуы.                                                                                            Кәсіптік қызметтің 

мүмкін салалары:

- кеден бақылау органдары мен оның аумақтық құрылымдарының (кедендік ақпараттық есептеу орталығы, кеден зертханалары, кинологиялық, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеужәне 

басқа арнайы кеден мекемелері) қызметінде кеден заңдылықтарының нормаларын орындау;  

- құқық қорғау органдарының қызметі саласында (жедел іздеу қызметі, анықтау және тергеу, әкімшілік және атқарушылық ӛндірісте ) құқықтану салалары бойынша теориялық 

білімді қолдану;

-сауда-ӛндіріс палаталары жұмысында азаматтық және кәсіпкерлік құқық нормаларын қолдану;

-салық жүйесінде салық нормаларын орындау;

-қаржы органдарында қаржы заңдарының нормаларын орындау; 

- мүлікті басқару және жекешелендіруді жүргізу жұмыстарында азаматтық және арбитраждық құқықтың нормаларын қолдану;

- қазынашылық жұмысырда қаржы заңдарының нормаларын қолдану;                                                                                                                                                                     -тӛлеуге шамасы 

келмейтін борышқорлармен жұмыс жасауда қаржы және салық заңдарының нормаларын қолдану;

- оқу орнының қызметі саласында оқу орнының жұмысында заң білімдерін пайдалану.



Ұсынылатын траектория В

Халықаралық кеден қызметі
Алынатын құзірет пен дағдылары

-кеден статистикасын ұйымдастыру және жүргізу,статистикалық бюллетеньдерді дайындай білу; 

- кеден бақылау аймақтарында жедел жағдайды визуальді қадағалау жүргізе алуы ;

- стратегиялық маңызды шикізат тауарларының жеке түрлерінің кӛлемін диагностикалық бақылау жүргізуді , аудио-видео ӛнімдерін таратушыларды бақылау жасай алуды білу;

- Қазақстан Республикасының  кеден шекарасы арқылы транзитпен тасымалданатын тауарлар мен кӛлік құралдарына кедендік бақылауды қамтамасыз ете білуі;

-ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, халықтың ӛнегелілік ұстанымын және адам денсаулығын қорғау, сыртқы ортаны қорғауды қамтамасыз ету іс шараларын жүргізе алуы;

-контрабандамен күрес жүргізу мақсатында  және кедендік ережелер бұзылған жағдайда техникалық құралдарды қолдана білуі;

-мемлекеттік бюджеттің кірісін қамтамасыз ету мақсатында кеден ісі саласында салықтарды және басқа да тӛлемдерді тӛлетуді жүргізе білуі;  

-кеден статистикасы мен құжат жасауды білу;

-кеден тәртібіне сәйкес кеден шекарасы  арқылы ӛткізілетін тауарлар мен кӛлік құралдарын кедендік бақылау мен кедендік рәсімдеуді жүргізе алу;

-тауарларды кеден тәртібіне келтіру үшін кеден органдарының лицензия беруін бақылау,уақытша кіргізу мен шығаруда кедендік тӛлемдер мен салықтарды тӛлеу тәртібін білу;

- кеден рәсімдеуі бойынша алдын ала жүргізілетін операцияларды орындай алу ,қысқаша декларация мазмұнын тексеру, кеден бақылауының барлық кезеңдерін жүргізе алу;

Кәсіптік қызметтің мүмкін салалары :

-кеден бақылау органдары мен оның аумақтық құрылымдарының (кедендік ақпараттық есептеу орталығы, кеден зертханалары, кинологиялық, оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеужәне 

басқа арнайы кеден мекемелері) қызметінде кеден заңдылықтарының нормаларын орындау;  

-  құқық қорғау органдарының қызметі саласында (жедел іздеу қызметі, анықтау және тергеу, әкімшілік және атқарушылық ӛндірісте ) құқықтану салалары бойынша теориялық 

білімді қолдану;

- сауда-ӛндіріс палаталары жұмысында азаматтық және кәсіпкерлік құқық нормаларын қолдану;

-салық жүйесінде салық нормаларын орындау;

-қаржы органдарында қаржы заңдарының нормаларын орындау; 

- мүлікті басқару және жекешелендіруді жүргізу жұмыстарында азаматтық және арбитраждық құқықтың нормаларын қолдану;

- қазынашылық жұмысырда қаржы заңдарының нормаларын қолдану;                                                                                                                                                                     -тӛлеуге шамасы 

келмейтін борышқорлармен жұмыс жасауда қаржы және салық заңдарының нормаларын қолдану;

- оқу орнының қызметі саласында оқу орнының жұмысында заң білімдерін пайдалану.



Жалпы модульдің пәндері
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SА Саясаттану және әлеуметтану Мақсаты: студенттердің бойында саяси сана мен саяси мәдениет, 

студенттердің белсенді ӛмірлік ұстанымын,  қоғам алдында 

әлеуметтік жауапкершілігін, жан дүниесін, қабілетін қалыптастыра 

отырып Қазақстан Республикасының алдында тұрған міндеттерді 

шешуде белсенді қатысуға үйрету. 

Міндеттері: әлеуметтік ғылым саласында білім мен дағдыны 

қалыптастыру. Әлеуметтік әлем бойынша болашақ мамандардың 

ғылыми танымын қалыптастыруда меңгерту әдістемесін пайдалану.  

Әлеуметтік ӛзара әрекеттестік туралы түсінікті  қалыптастыру, 

олардың даму ерекшеліктері және әлеуметтік институттар, әлеуметтік 

құрылым және әлеуметтік қатынастар, ӛзара байланыстар адамның 

әлеуметтік нақтылығы және олардың әлемдік қоғамдастық даму 

тенденциялары туралы түсінік қалыптастыру.

Әлеуметтану және саясаттану әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

құрылымында. Әлеуметтану және саясаттану ғылымының  негізгі 

бағыттары. Қоғам, әлеуметтік және саяси жүйе ретінде. Саяси ой 

тарихи ӛлшемде. Табиғат билік. Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік билік. Құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам. 

Қазақстандағы саяси жүйені демократияландыру және саяси 

процесстер. Саясаттану ғылым ретінде. Саяси ғылымның қалыптасуы 

мен дамуының негізгі кезеңдері. Саяси әлеуметтану. Отбасы 

әлеуметтануы. Әлеуметтану құрылымында әлеуметтік-гуманитарлық 

ғылымдар жүйесі. Әлеуметтану тарихының негізгі бағыттары. Қоғам 

әлеуметтік жүйе ретінде. Әлеуметтік институттар және әлеуметтік 

үдерістер. Әлеуметтік құрылым және әлеуметтік стратификация. 

Білім әлеуметтануы экономикалық әлеуметтану. Әдістері мен 

техникасы, нақты-әлеуметтік зерттеулер. Саяси партиялар және 

қоғамдық қозғалыстар. Әлемдік саясат және халықаралық 

қатынастар. Саясат жүйесіндегі қоғамдық ӛмір. Билік саяси феномен.

Азаматтық ұстанымды танытуға және қоғамдық-саяси белсенділікті 

арттыруды меңгеру, әр түрлі нысандағы саяси процесстерге қарсы 

тұруға,  әлеуметтік-мәдени, идеялық-саяси және діни 

айырмашылықтарды ескере отырып жаңа қалыптасқан қоғамға 

бейімделу. Қоғамдағы болып жатқан саяси процесстерге талдау 

жасауды игеру.

Қазақстан тарихының мектеп 

курсы

Халықаралық жеке құқығы

Б Мәдениеттану Мақсаты: ӛзінің де, ӛзгенің  де мәдениетін білу, түсіну.

Міндеттері: Мәдениеттану пәнінің міндеті  тарихи-мәдени процессті 

ғана зерттеп қоймай оны болжау, сондай-ақ даму ерекшеліктерін және 

басқаруды түсіне білу. Мәдениеттанудың негізі бұл адам бойында 

қандайда бір қоғамда қалыптасу үшін мәдени-шығармашылық 

қабылеттердің құрылымының заңдылықтарын ашу болып табылады. 

Мәдениеттану пәнінің міндеттері мәдениеттану ғылымын неғұрлым 

терең  толық зерттеп,  оның мәні, мазмұны, белгілері мен 

функцияларын анықтау; жалпы мәдениеттін генезисін анықтау 

(құрылымы мен дамуын),  сонымен қатар мәдениеттанудағы жеке 

құбылыстар мен процесстердің адам ӛміріндегі рӛлін анықтау; 

мәдениеттануды зерттеудегі әдістердың негізі мен категорияларын 

анықтау;  басқа ғылым салаларымен байланысын анықтау; 

мәдениеттану туралы зерттеулер; философия, дінтану, ӛнер және т.б. 

саладан келген мәдени процесстер мен құбылыстардың негізін, жеке 

аймақтардағы халықтардың мәдениетін, мәдени танымын зерттеу 

болып табылады.

Мәдениеттану пәні. Мәдениеттану әлеуметтік гуманитарлық 

жаратылыстану ғылымдар жүйесіндегі білім. Негізгі мәдениеттану 

концепциясы. Мәдени-тарихи процесстер және оның негізгі 

заңдылықтары. Мәдениеттің тарихи типтері.  Процесстерге 

ӛркениеттік және формациялық әдістер арқылы тарихи мәдени 

дамудың ерекшеліктері. Алғашқы қауымдық мәдениет және оның 

ерекшеліктері.  Ежелгі Шығыс мәдениеті. Антикалық дәуірдегі ежелгі 

Грекия және Рим. Ортағасырлық мәдениеттің ерекшеліктері. Қайта 

ӛркениет және жаңа қоғамдағы мәдениет. 21 ғасырдағы мәдениеттің 

тарихы. Қазіргі мәдениет және оның негізгі мәселелері. Қазақ халқы 

мәдениетінің негізгі ұлттық мәселелері. Қазақ мәдениетінің дара 

ерекшелігі. Ежелгі заманнан қазіргі күнге дейінгі қазақ халқы 

мәдениетінің тарихы.  Кӛшпелілік мәдениеттің бір түрі ретінде. Қазақ 

мәдениетінің тарихи кезеңдеінің даму этаптары. Кӛпұлтты қазіргі 

қазақ халқы мәдениетінің мәселелері.

Мәдени-тарихи үдерісті және оның негізгі заңдылықтарын, мәдени 

тұжырымдама, мәдениеттің тарихи түрлерін, формациялық және 

ӛркениеттік тәсілдер процесіндегі мәдени-тарихи дамуды білу. 

зерттеу процестерін құру және  әлемдегі абсолюттік құндылықтарды 

білу; мәдени нысандар мен феномендердің мазмұнын  білу,  олардың 

кеңістікті-уақыттық ӛзара байланыстағы ӛзара байланыстарды 

зерттеу. Мәдениетті  қоғамның ӛзін ӛзі ұйымдастыру 

технологияларының  бір түрі ретінде зерттеуді меңгеру,  мәдени 

контекст түрлі тарихи құбылыстар, теориялар, әлеуметтік жүйелерді 

білу.

Ӛзін-ӛзі танудың мектеп курсы Халықаралық құқық адам 

құқықтары

В Мәңгілік ел Мақсаты: жаңа буынды, жоғары деңгейлі әлеуметтік белсенді қоғам 

мүшелері ұлттық сана-сезімі жоғары, ұлттық рухы, патриоттық сезімі 

ояу, әлеуметтік сана мен тарихи танымы жоғары, бәсекеге қабілетті 

және патриоттық рухы мықты, мемлекеттің тәуелсізідігін  және 

мемлекеттік қауіпсіздікті  сақтай  алатын, басқа ұлттың ӛкілдерімен 

қарым қатынас жасай алатын мамандарды тәрбиелеу.

Міндеттері: Қазақстан халқының батырлық мысалдары арқылы 

ұлттық тарихты зерттеу; жастар арасында ұлттық рухты және  ӛзіндік 

тарихи ойды кӛтеру; Сәулеттік кӛздер бойынша туған ӛлке тарихын 

зерттеу арқылы ұлттық мәдени құндылықтарды сақтау және кӛбейту.

Пәннің мәні ұғымдар "тәрбие", "этникалық тәрбие", "ұлттық тәрбие".  

Болашақ мамандарға ұлттық тәрбие  контекстінде ұлттық тәрбие 

беру. Ұлттық сана-сезімді қалыптастыру, болашақ мамандарды үш 

құрамдас бӛлігі-ұлттық "Мәңгілік Ел"идеясы моделі туралы білімді 

қалыптастыру. "Мәңгілік Ел" ұлттық идеясының негізі бұл ұлттық 

тәрбиенің методологиясы. "Мәңгілік Ел"ұлттық идеясының негізі 

ұлттық саясат аясындағы Қазақстан Республикасының Президентінің 

стратегиялық құжаттары  болып табылады. "Ұлттық идея", "Ұлттық 

рух", "Ұлттық идеал". "Ұлттық лидер", "Ұлттық элита" ұғымдарының 

мәні.Этномәдени және азаматтық түсінігін ұлттық идеялар. 

Азаматтықжәне этномәдени түсінігіндегі ұлттық идеялар мен ұлттық 

идеалдың дүниетанымы. Олардың бірлігі мен байланысы.   

Қазақстанның ұлттық идеясы: келісімнің этникалық сәйкестену мен  

топтастырылуы. Мәңгілік ел ұлттық идеясы тұрғысынан жаңа 

қазақстандық азаматтарды патриоттық сезімге баулу және тәрбиелеу. 

Қазақстандағы  «Мәнгіліқ Ел» ұлттық идеясы философиялық-

әдіснамалық негізде.  «Мәнгіліқ Ел» ұлттық идеясы болашақ 

мамандарды ұлттық тәрбиеде тәрбиелеу.

Болашақ мамандардың бойында ұлттық сана сезім мен қазіргі 

заманғы әлеуметтік-мәдени жағдайларды түсіндіре отырып 

интеллектуалды дамыған, бәсекеге қабілетті, креативті, дені сау, ӛзін 

ӛзі дамыта алатын дамыған, жаңа қоғамда ӛз орнын таба алатын, 

Отанды құрметтейтін қорғайтын  жан-жақты тұлғаны тәрбиелеу, 

оларды ӛз ӛзін дамытуға уйрету.

Қазақстан тарихының мектеп 

курсы

Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясаты

Пәндер
Пәнд

ердің 

цикл

 кредит 

саны
Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері қысқаша мазмұны Пәндерді оқуда күтілетін нәтижелер: Пререквизиты Постреквизиты
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Б Еңбекті қорғау Мақсаты: Болашақ бакалаврларға қауіпсіз және зиянсыз еңбек 

жағдайларын жасау мен тіршілік қауіпсіздігі туралы  білім беру.

Міндеттері: Ӛндірістік жабдықтарды орнату және қызмет кӛрсету 

кезінде қауіпсіздік шаралары сақталуы; тӛтенше жағдайларды болжау 

және сауатты шешім қабылдау, халықтың денсаулығын сақтау  және 

ӛндірістік персоналды шаруашылық объектілерде түрлі орын алған  

аварияларлық зардаптарды, табиғи апаттарды алдын алу, 

зардаптарын жою кезінде қазіргі заманғы құралдарын пайдалану. 

Халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігі мәселелерін зерттеуге жүйелі 

кӛзқарас кӛрсету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау нормаларын 

қамтитын нормативтік құқықтық актілерді қолдануға, сондай-ақ 

олардың сақталуын бақылауды жүзеге асыруға қабілетін дамыту; 

жұмыс орнында және ӛнеркәсіптік процестерде қауіп-қатерді алдын 

алу және тӛмендету бойынша іс-шараларды енгізу.

Курстың негізгі міндеттері, мамандарды дайындаудағы рӛлі. Еңбекті 

қорғауды қамтамасыз етудің теориялық негізі. Ұғымдар мен 

анықтамалар: қауіпті және зиянды ӛндірістік факторлар. Еңбекті 

қорғаудың құқықтық және нормативтік негіздері. Қазақстан 

Республикасының негізгі заңнамалық және нормативтік-техникалық 

актілері. Еңбекті қорғаудың ұйымдастырушылық негізі. Еңбекті 

қорғау және денсаулық сақтау, олардың құрылымы мен функциясы 

саласындағы бақылау және қадағалау органдары. Кәсіпорында 

еңбекті қорғау, жай-күйiн бағалау және талдау әдістері. Еңбек 

гигиенасы және ӛнеркәсіптік санитария. Адам ағзасына және жұмыс 

аймағының ауасындағы шекті рұқсат етілген концентрациялы зиянды 

заттардың әсері. Ӛндірістік жабдықтарды орнату және техникалық 

қызмет кӛрсету кезіндегі қауіпсіздік. Электр қауіпсіздігі негіздері. 

Ӛрттің пайда болу себептері мен жіктелуі. Жарылыс нысандары мен 

жану шарттары. Ӛрт қауіпсіздігі бойынша ӛндірістердің жіктелуі. 

Ғимараттар мен құрылыстардың ӛртке тӛзімділігі.

Еңбекті қорғау, ӛрт қауіпсіздігі, еңбекті және гигиена бойынша негізгі 

нормативтік құқықтық және техникалық реттеу, мемлекеттік 

қадағалау мен еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қоғамдық бақылау 

жүйесін; кәсіпорынның, саланың ерекшелігін қауіпті және зиянды 

ӛндірістік факторлар еңбек қорғауды ұйымдастыру туралы; 

ӛндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеу; ӛндірістік мекемелер мен 

жұмыс орындарын негізгі талаптары; қауіпті және зиянды 

факторлардың әсерінен қорғау әдістері; ӛрт қауіпсіздігі және ӛртке 

қарсы құрал-жабдықтар техникалық іс-шаралар туралы білу;

жеке және ұжымдық қорғану құралдарын пайдалану мүмкіндігі; 

кәсіби қызмет саласында травматикалық және зиянды факторларды 

анықтау және талдау; техногендік сипаттағы тӛтенше жағдайлар және 

табиғи құбылыстар кезінде болжау әзірлемелер мен әсерді бағалау 

принциптері туралы білім қалыптастыру; 

-техникалық жабдықтар мен технологиялық процестердің 

қауіпсіздігін күшейту үшін құралдар мен әдістерін пайдалану 

мүмкіндігі туралы білу.

Мектептегі биология курсы, Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерлік

В Саламатты Қазақстан Мақсаты: елiмiздiң орнықты әлеуметтiк-демографиялық мақсаты 

дамуын қамтамасыз ету үшiн, денсаулығын жақсарту, гигиеналық 

шараларды сақтау, ӛмір салтын қалыптастыру.

Еліміздің ӛскелең ұрпақтары студенттерге, медициналық білім  

қалыптастыру үшін университет медбикелері тарапынан дәріс  

ӛткізілуін дәстүрге айналдыру. 

Міндеттері: тұрғындардың денсаулығын сақтау мәселесі бойынша 

мемлекеттік саясат ұстанымдарын таныстыру. Саламатты Қазақстан 

мемлекеттік бағдарламасы аясында еліміздің барлық тұрғындарына 

салауатты ӛмір салтын қалыптастыруға үйрету және жалпы 

денсаулығын сақтауда профилактикалық шараларды сақтауды 

қамтамасыз ету.

Медициналық-демографиялық жағдай және сырқаттанушылық. 

Саламатты ӛмір салты және мінез-құлық факторларына негізделген 

әлеуметтік мәні бар аурулардың деңгейін тӛмендету. Дұрыс 

тамақтану. Мектеп оқушылары мен жасӛспірімдердің денсаулығы. 

Адам денсаулығына қауіпті жаман әдеттер. Тубекулезбен, 

АИТВ/ЖИТС күресу жолдары. Аса қауіпті инфекциялардың (конго-

қырым геморрагиялық қызбасы (бұдан әріКҚГҚ) профилактикасы. 

Жыныстық қатынастан жұғатын аурулар және профилактикасы. Ерте 

жүктілік. Кәмелетке толмағандар арасындағы ерте жүктілік.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) және 

тұрғындардың денсаулығын сақтау халықаралық ынтымақтастық 

қорғау жӛніндегі басқа да халықаралық ұйымдардың  жұмыс жасау 

бағыттарын білу; 

Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін ұлттық 

денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастыру бағдарламаларының 

қағидаларын білу;

қоғамдық денсаулық сақтау кӛрсеткіштері және оларды анықтау 

факторлары,  олардың міндеттері, құрылымы және денсаулық сақтау 

ұйымдарында талдау сипаттамалары; негізгі принциптері, әдістері 

және гигиеналық білім беру және халықты оқыту құралдары;, 

мемлекеттік санитарлық қадағалау қызметі институттарының 

қызметінің құқықтық жұмысын ұйымдастыру мен мазмұны негіздері, 

әсіресе басқару, жоспарлау, қаржыландыру мәселелерін игеру. 

практикалық және ғылыми  зерттеу жұмыстарында да статистикалық 

А ТҚН, экология және тұрақты 

даму

ЖБП 2 3

Мақсаты: адам мен тіршілік ортасының ӛзара қарым-қатынасы және 

қауіпті және ӛте қауіпті жағдайлардағы негативті факторлардан 

қорғаудың негіздері  саласында білім мен дағдылды қалыптастыру. 

Студенттерді адамның мекендеу ортасымымен (ӛндірістік, 

тұрмыстық, қалалық) қауіпсіз ӛзара әрекет негіздерімен, қауіпті және 

тӛтенше қауіпті жағдайларда жағымсыз фаторлардан қорғау 

негіздерімен таныстыру болып табылады, экологиялық танымды 

қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздері туралы 

терең білім алу, қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық және 

практикалық білімді қалыптастыру. 

Міндеттері – экология, қоршаған ортаны қорғау және тұрақты 

дамудың күрделі, әрі ӛткір мәселелерін талдауда кешенді нысанды 

және шығармашылақ ойлау қабілетін қалыптастыру, зерделеу және 

тәжірибелік дағдыларды иемдену жаратылыстану ғылымдары 

жүйесіндегі орнын анықтау. Мемлекеттің тіршілік әрекетінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ролін білу. Адамдардың қорғау 

қызметінің эволюциялық дамуы: қауіпсіздік техникасы, еңбек қорғау, 

қоршаған ортаны қорғау, азаматтық қорғаныс, тӛтенше жағдайларда 

қорғау, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін, зерделеу және тәжірибелік 

дағдыларды иемдену.

 «Тіршілік қауіпсіздік негіздері, экология және тұрақты даму» пәнінің 

мақсаты және міндеті. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі саласындағы 

заңды және құқықтық актілер. Қазақстан Республикасындағы 

азаматтық қорғаныстың (АҚ) міндеттері,  құру және жұмыс істеу 

принциптері. Жеке қорғану құралдары. Радиациялық және химиялық 

қауіптілік. Жаппай жою қаруынан қорғау. Техносфероның және 

техносфералық қауіптіліктің қазіргі күйі. Қауіпті және зиянды 

факторларды жіктеу. Адамды және мекендеу ортасын табиғи және 

техногенді текті зиянды және қауіпті факторлардан қорғау. Әртүрлі 

сипатты тӛтенше жағдайларды жіктеу. Тӛтенше жағдайларда 

экономика объектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығы. Тӛтенше 

жағдайларда халықты қорғаудың негізгі принциптерімен тәсілдері. 

Жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздікті ұйымдастырудың практикалық 

шаралары. Су тасқыны. Су тасқыны жиі болатын аймақтар. 

Стихиялық апаттарды ӛрттерде ӛндірістік объектілердегі апаттарда 

және жарылыстарда халықты қорғау. Апаттан құтқару жұмыстарын 

ұйымдастыру және жүргізу негіздері. Озон қабатының бұзылуы. 

Қышқылдық жаңбыр. Парниктік эффекті. Экология және қазіргі 

ӛркениет мәселелері. Экология және техникалық прогресc. Ғаламдық 

экологиялық мәселелер. Ағзалар және тіршілік ету ортасы. 

Экологиялық факторлар. Экожүйенің функционалдық құрылымы, 

экологиялық бағыттары. Биосфера және оның тұрақтылығы. Биосфера 

эволюциясы. Биосфераның құрылымы. Биосферадағы биохимиялық 

үрдістері. Тірі зат концепциясы. Заманауи биосфера. Ғаламдық  

биогеохимиялық айналымдар. Заманауи ӛркениеттің экологиялық 

дағдарыстары және мәселелері. Тұрақты даму стратегиясы, мақсаты 

және қағидалары. Тұрақты дамудың экологиялық қағидалары. 

Экоэнергетика. ХХІ ғасырдың ғаламдық энегоэкологиялық тұрақты 

даму стратегиясы.  Су ресурстарын басқару. Су – ХХІ ғасырдың 

стратегиялық ресурсы. Қалпына келетін энергия кӛздері. Тұрақты 

даму мақсатында ғаламдық ынтымақтастық. Тұрақты дамудың 

экономикалық аспектілері. Жасыл экономика және тұрақты даму. 

Қазақстанның қорықтары. Сирек кездесетін және жойылып бара 

жатқан түрлерді қорғау.

Хабарлы болуы: адамның жұмыска қабілеттілігін, денсаулығын 

сақтауға кепілділік беретін, оны экстремальды жағдайларда әрекет 

етуге дайындайтын тиімді кәсіптік қызметтің техника қауіпсіздігіне 

және адамның қорғалғандығына қойылатын талаптармен үздіксіз 

бірлігі туралы, табиғат пен  қоғам арасындағы негізгі заңдылықтар;

ептілігі болуы: жағымсыз әсерлер параметрлерін бақлау және 

олардың деңгейлерін бағалау, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін 

арттыру бойнша шараларды жоспарлау және жүзеге асыру,  қоршаған 

ортаға ӛндірістің техногенді әсерін бағалай білу;

дағдыланған болуы: құтқару жұмыстарын жоспарлау және қатысу; 

жеке қорғаныш құралдарын қолдану зардапшегушілерге дәрігерге 

дейін кӛмек кӛрсету, табиғатты қорғау міндеттерін шешуге 

байланысты тақырыптарда логикалық пікірталас ұйымдастыру.

Мектептегі биология курсы, 

АӘД



Б Психология Мақсаты: барабар ұсыну туралы нысанасы, психологиялық ғылым 

әдістері және міндеттері  және тәжірибені қалыптастыру үшін жағдай 

жасау, негізгі феноменді, фактілер мен психикасының 

заңдылықтарын түсіну, классикалық және заманауи психологиялық 

зерттеу нәтижелерін және заңдылықтарын түсіну.  психологияның 

негізгі әдістерімен бағыттарымен танысу, сонымен қатар заманауи 

психологияның әртүрлі саласындағыжалпы психологиялық 

заңдылықтардың әртүрлі трансформациясымен танысу.

Міндеттері: адам мінез-құлықы мен ойы және психикасын ғылыми 

және тұрмыстық кӛз-қараста салыстыруды меңгеру; психология 

пәнінің құрылуы мен замануи дамуымен, негізгі түсініктерімен, 

мәселелерә және оларды шешу принциптерімен, психикалық даму 

заңдылықтарымен танысу;  адамдық танымдық үрдісті үйренудегі 

тәсіл мен заңдылықтарды, негізгі фактілерді меңгеру; сезіну, 

қабылдау, ойлау, ест сақтау, кӛңіл мен қиялдық зерттеулерді 

эксперименттік және қолданбалық түрде қарастыру; адамның 

қабілетін, темперамент және сипаттық ішкі (эмоционалдық және ерік) 

реттеу қызметін және жекеше ерекшеліктерін білу.

Психология пәні мен әдістері.Психология іс-әрекеті және кӛрсету 

түсінігі. Жануарладрдың мінез-құлықы және психикасы. Табиғат 

және адамның мәні. Адам психикасының ерекшелігі. Кӛрсетілу 

деңгейі. Саналы және саналы емес түрдегі психикалық процестер. 

Қазіргі заманғы психология құрылымы. Субъект ретінде адамның 

қызметі. Қажеттіліктер, мотивтер, эмоциялар, ерік-жігер. Іс-әрекет 

қажеттіліктері мен себептері. Эмоционалдық процестер. Іс-әрекеттің 

ерікті реттелуі. Жеке тұлға психологиясы.Тұлға жайындағы жалпы 

түсінік. Қабілеттілік психологиясы. Темперамент. Сипаты. Субъект 

ретінде адамды тану. Адамның танымдық процестері. Назар аудару 

және есте сақтау. Адамның танымдық саладағы жалпы сипаттамасы. 

Түйсік және қабылдау. Ойлау және сӛйлеу. Есте сақтау.Назар аудару. 

Қиял.

Ғылым жүйесіндегі психологияның орны, психология міндеттері мен 

әдістері, пән туралы түсінік;

психикалық құбылыстар мен процестер, ұғымдық аппараты, негізгі 

фактілер, психологиялық заңдар мен теориялар білуге оқытылатын: 

пайда болуы туралы және эволюцияда психика дамуының, қызметін 

дамыту мен адам психикасын әлеуметтік мән ретінде оқыту; 

психологиядан ғылыми жұмыстарды бағдарлай және талдай білу; 

кӛптеген психологиялық тақырыптарда пікір таластар ӛткізу,  

психологиядан баяндамалар мен рефераттар дайындау;

психология саласында қызықтыратын тақырып бойынша ғылыми 

әдебиеттерді іздеу дағдысын меңгеру; әртүрлі міндеттерді топтық 

шешуде, дӛңгелек үстел және пікр таластарға қатысуға тәжірибесі 

болуы тиіс.

Мектеп курсы                             

Ӛзін-ӛзі тану

Кеден органдарының жедел-

іздестіру қызметі

В Медиация негіздері Мақсаты: Жан-жалдық жағдайда адамдармен тіл табысуды 

қалыптастыру дағдылары.

Міндеттері: студенттерде жан-жалда ынтымақтастық  қарым-қатынас 

орнатуға, дайындығын қалыптастыру; дауларды (жанжалдарды) 

шешудің тиімді тәсілдерін қалыптастыру; студенттік қоғамдастықта 

профессорлық-оқытушылар құрамымен және ӛзара жан-жалдық 

қарым-қатынасты  қалыптастыру.

Әлеуметтік педагогика білім саласы ретінде. Әлеуметтік 

педагогиканың концептуалды идеялары мен принциптері. Әлеуметтік-

педагогикалық процесс және оны дамыту жолдары. Адамды 

әлеуметтік дамыту ерекшеліктері. Әлеуметтік тәрбиелеу: мәні және 

мазмұны. Отбасы тәрбиенің әлеуметтік-мәдени ортасы және тұлғаны 

дамыту. Оқу-тәрбие мекемелері ӛскелең жас ұрпақты 

әлеуметтанудыру институты ретінде. Балалар субмәдениеті және 

балалардың әлеуметтік-мәдени әлемі. Әлеуметтік ауытқау, олардың 

себептері және жеңу жолдары. Қиын тәрбиеленетін балар, мәні, 

себептері, мәселері. Әлеуметтік-педагогикалық қызмет процесс 

ретінде. Тұлғамен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың әдістемесі 

және технологиясы. Отбасымен леуметтік-педагогикалық жұмыстың 

әдістемесі және технологиясы. Баланың әлеуметтік-педагогикалық 

құқықтарын қорғаудың технологиясы.

Ұғыну керек:

 медиация рәсімін және басқа да баламалы рәсімдерді дауларды шешу 

принциптерді жүзеге асыру қолжетімділігінің рӛлі туралы ;

 қақтығысты (жан-жалды) шешудегі медиациялық тәсілдің 

ерекшеліктері;

 жан-жалдың медиалылығы, жан-жал динамикасы, қақтығыс 

жағдайда тұлғаның мінез-құлық стратегиясын;

білу керек:

медиацияны қолдану және ӛткізуді;

 екі жақты келісім, медиациялық рәсімді реттеу;

 медиация рәсімінің түрі мен этаптары, медиациялық сессияға 

қатысушылардың мінез-құлық динамикасын.

Мектеп курсы                             

Ӛзін-ӛзі тану

А Жетістік философиясы

ЖБП 2 3

Мақсаты: табысты әлеуметтік мінез-құлықтың негізі ретінде 

әлеуметтік құзыреттілікті қалыптастыру, қаржылық, ӛмірлік және 

кәсіби сәттілікке жетуге әсер ететін тұлғалық қасиеттерді дамыту 

Міндеттері: адамның бәсекеге қабілеттілігінің ӛсуін ұлттың табыс 

факторы ретінде қамтамасыз ету 

 нақты мақсаттарға жетуге аса назар аудара отырып, білімге, 

салауатты ӛмір салтына және кәсіби табысқа аса назар аудара отырып 

рационалды ӛмір сүруді қалыптастыру 

 білім беру мәдениетін қалыптастыру, білімболашақтағы табыстың ең 

бастапқы факторы екенін түсіну 

 заманауи маманның маңызды қасиеті ретінде компьютерлік 

сауаттылықты қалыптастыру 

 кӛшбасшылық қасиеттерді, практикалық қабілеттер мен табысты 

коммуникация дағдыларын, аналитикалық қабілеттерді қалыптастыру 

 бейімделген кәсіби автоматтандыру, ахуалдық бағдарлау, 

халықаралық тәжірибені  хабарландыру арқылы практикалық 

дағдыларды кӛтеру 

 кӛркем мінез-құлық қабілетін дамыту, оның ішінде қиын ӛмірлік 

жағдайларда кӛркем мінез таныту қабілетін дамыту 

 әрбір адам ӛзінің жеке салымы және жеке кәсіби қасиеттері бойынша 

бағаланатын әділетті қоғам тұрғызу туралы түсінік қалыптастыру 

 Ғылыми терминологияны адекватты қолдану білімін, оқу материалын 

таңдау және құрылымдау, ауызша баяндамалар және 

презентацияларды дайындау қабілетін қалыптастыру.  

Тұлғаның ӛмірлік табысының стратегиясы. Табысты тұлғаның 

мінезін моделдеу.   Табысты коммуникацияның технологиясы.  

Конфликтология. Іскерлік хат жазысу. Іскерлік келіссӛздер 

дағдылары. Маманның тұлғасын әртүрлі тіршілік салаларында 

қалыптастыру. Адам және билік. Тұлға және меншік. Кәсіпкерліктің 

әлеуметтік-мәдени және технологиялық негіздері. Бизнес-жоспарлау. 

Ӛз бюджетін әлеуметтік-экономиклық бірлік ретінде бюджеттеу және 

жоспарлау дағдылары. Адам ақпараттық-технотронды әлемде. 

Қызметтік міндеттерді орындау шеңберінде компьютерлеу. 

Электронды техникамен және ақпараттың негізгі түрлері және 

деректерді ӛңдеумен жұмыс жасау 

 іскерлік қарым-қатынастар ортасында және жалпы адамдық ортада 

жұмыс жасайтын негізгі философиялық-этикалық принциптер мен 

нормаларды білу 

 бюджеттеу және бюджетті жоспарлау дағдылары 

 мақсат қою қабілеті, оған жету жолын таңдау қабілеті, кәсіби 

мәселелерді философиялық-этикалық нормалармен және 

принцптермен сәйкес шешу қабілеті 

 іскерлік этикет нормаларын меңгеру, сауатты сӛйлеуге және хатты 

баяндаудың стилистикасына ие болу 

 нәтижеге (сапа, жеделдік) жетуге бағытталу, ұйымдастырушылық 

дағдылары, дұрыс әрі уақытылы құжат алмасуды қамтамасыз ету  

 Презентабельді образды қалыптастыру 

 ойлау жүйелілігі, мықты сараптамалық қабілеттер 

 Электронды техниканы қолдану және  ақпараттың негізгі түрлері 

және деректерді ӛңдеумен жұмыс жасаудың практикалық дағдыларын 

меңгеру, ДК, Outlook, Excel қолдану қабілеті

 Уақытты жоспарлау және жұмыста басымдықты анықтай білу 

қабілеті 

коммуникативтік құзыреттілік және ұжымдық және жобалық-

бағытталған ортада жұмыс жасай қабілеті 

 кӛп міндеттер режимінде еңбек ету қабілеті, әрдайым білім алу және 

даму, тәжірибе жинауға ынта болуы.

Мектеп курсы                             

Ӛзін-ӛзі тану, информатика



Пәндер Пәнде

рдің 

циклі

Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері қысқаша мазмұны Пәндерді оқуда күтілетін нәтижелер: Пререквизиты Постреквизиты

А Мемлекеттік басқаруды 

құқықтық реттеу

Мақсаты: Құқық қолдану тәжірибесінде пайдалану үшін  мемлекеттік 

басқару түсінігі мен  санаттарын,түсініктерін ашу,   мемлекеттік 

басқару туралы заңнаманы зерттеу.                                                            

Міндеттері: әкімшілік  мәжбүрлеу жалпы теориясының ұғымдық 

құрылымында мемлекеттік-биліктік  мәжбүрлеудің мәні мен 

мағанасын білдіретін материальдық категориялардың логикалық -

құқықтық негіздерін бӛліп қарау

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік билік туралы түсінігі. Сот 

билігі.  Заң шығарушы билік тармағы.Атқарушы билік 

тармағы.Мемлекеттік басқару түсінігі.  Қызмет 

бағыттары,функциялары.Мемлекеттік орган . Мемлекеттік 

басқарудың қағидаттары. Мемлекеттік басқарусаласындағы  бақылау.                                                                

негізгі мемлекеттік - құқықтық институттардың ролі мен маңызын 

дұрыс бағалай білу; заңгердің жалпы мәдениеті мен кәсіптік қасиетін, 

жоғарғы кәсіптік құқықтық санасын қалыптастыру.

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Кедендік бақылау

Б Мемлекеттік қызмет Мақсаты:  Мемлекеттік қызмет және  мемлекеттік қызметшінің 

құқықтық мәртебесі институтының    нормативтік-құқықтық 

негіздерін  зерделеу                                                                                                                

Міндеттері: Мемлекеттік қызмет институтының функционалдық 

мүмкіндіктерін, мәнін, ерекшеліктерің зерделеу.                                                                         

Мемлекеттік қызмет түсінігі, принциптері,мемлекеттік қызмет 

мәселесін ғылыми зерттеудің әдіснамасы. Мемлекеттік 

қызметшілердің құқықтық жағдайы. Мемлекеттік қызметке тұру 

құқығы; мемлекеттік қызметкерлердің лауазымдарға алмастыру 

тәсілдері мен тәртібі. Мемлекеттік қызмет ӛткеру  мемлекеттік 

қызметшілердың құзыреті,біліктілігін арттыру және қызметтік 

мансап, мемлекеттік қызметкерлерді аттестациялау және құқықтық 

дайындау,  мемлекеттік қызметкерлердың жауапкершілігі және адал 

еңбегі үшін кӛтермелеу. Мемлекеттік қызметті тоқтатумемлекеттік 

қызметті тоқтату тәртібі  мен жіктеу негіздері, жұмыстан заңсыз 

шығарудан соттық қорғау.                                                                       

 нормативті-құқықтық база білімі негізінде мемлекттік органдар 

құрылымында, жүйесінде жӛн таба білу,  еркін түрде  заңды ұғымдар 

мен категорияларды пайдаланып мемлекеттік қызмет пен басқару 

саласында тиімді жұмыс атқаруға қолдану; жұмыс саласына 

байланысты                                                           Әкімшілік-аумақтық 

бірлікке маңызы бар мәселелерді шешудің тиімді жолдарын таба білу.                                                            

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Экономикалық саласындағы 

қылмыстар

В Қазақстан Республикасында сот 

және сот тӛрелігі

Мақсаты: сотты ұйымдастырып құру , құқықтық орны, құрамы, 

міндеттері, қызметтері, компетенциялары туралы қажетті бастапқы 

мәліметтерді  зерделеу. 

Міндеттері: ҚР сот билігі жүйесі, сот процедурасы нысандары туралы 

білімді игеру.

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы бойынша сот 

жүйесі.  Сот жүйесінің реті,сот сатылары.  Апелляциялық сатыдағы 

сот. Сот инстанциялары, сотта істі қадағалау тәртібімен қарайтын сот 

сатылары.                                                                  

 Нормативтік-құқықтық актілерды дұрыс қолдану және олармен 

сауатты жұмыс істей білу; Сот қызметін реттейтін нормативтік-

құқықтық актілерімен дұрыс жұмыс істей білуі.                                                                                                                                               

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Жедел-іздестіру қызметінің 

негіздері

А Қазақстан Республикасының 

құқық қорғау органдары

Мақсаты: ҚР құқық қорғау жүйесімен танысу және құқықтық 

қызметтің негізгі институттарын және терминдерін білу.

Міндеттері: құқықтық ұғымдар мен терминдер туралы білімді және 

мәліметті оқыту, студенттердің кейінгі ғылыми теориялық қызметі 

мен тәжірибелік жұмысында курсты оқудан  алынған білімін қолдану 

дағдысын қалыптастыру.

Қоғамдық құбылыстың  күрделі ұғымдарының- ҚР құқық қорғау 

қызметі мен құқық қорғау жүйесін анықтаумен байланысты,бұл 

жүйенің элементтерінің тарихи қалыптасуы, оның дерек кӛздерін, 

қоғамның қауіпсіздігін реттеу тәртібі, құқық қорғау қызметінің 

субъектілері.

ҚР құқықтық қызметті реттейтін нормативті-құқықтық жүйені түсініп 

біле алуы, ӛз білімін тәжірибеде қолдана алуы.

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Кеден ісі саласындағы 

криминалистика және анықтау

Б Экономикалық қылмыстарды 

саралау мәселелері

Мақсаты:экономикалық қызмет саласындағы жеке қылмыс түрлері 

және олардың квалификациясы  туралы мәселелерін оқыту.

Міндеттері: қылмыс квалификациясы негізін оқыту, себебі қылмысты 

квалификациялау қылмыстық құқықтық нормаларды қолданудың 

негізгі бір кезеңіне жатады.

экономикалық қызмет саласындағы қылмыс ұғымы мен түрлері. 

Кәсіпкерлік пен экономикалық қызметтегі қылмыстар.Қаржы кредит 

саласындағы қылмыс. Қаржы қызметі саласындағы қылмыс. Сауда 

мен қызмет кӛрсету саласындағы қылмыс. Экономикалық қылмысты 

квалификациялау мәселесі. Салық қылмыстарын квалификациялау 

мәселелері. Баптарды квалификациялау заңсыз кәсіпкерлік пен 

азаматтардың салық тӛлеуден заңсыз бас тартуы.

экономикалық қызмет саласындағы негізгі қылмыстар; экономикалық 

қылмыс оның квалификациясы.

Құқықтық нормалар мен теорияларды нақты тәжірибелік 

жағдаяттарда қолдана алу және қажетті құқықтық мәлімет алудың 

тиімді жолдарын таба білу.

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Кеден органдарының жедел-

іздестіру қызметі

В Қылмысты саралаудың 

негіздері

Мақсаты:әрекеттерінде қылмыс құрамы болатын бір белгісі бар 

адамдарға қылмыстық жаза қолданудың негізін оқыту. 

Міндеттері:қылмыс квалификациясы негізін оқыту, себебі қылмысты 

квалификациялау қылмыстық құқықтық нормаларды қолданудың 

негізгі бір кезеңіне жатады.

Қылмысты квалификациялау ұғымы, түрлері мен құқықтық 

маңызы.Қылмысты қылмыстық құқықтық және қылмыстық іс жүргізу 

ұғымы ретінде  квалификациялау.Қылмысты зияткерлік қызмет және 

осы қызметтің нәтижесі ретінде квалификациялау. Қылмысты 

квалификациялау қағидалары. Қылмыстық кодексінің қағидаларының 

қылмысты квалификациялауға әсер әтуі.Халықаралық құқықтың 

қылмысты квалификациялауға маңызы.

құқық нормаларын кемшіліктер, ауытқушылықтар, күрделі 

қатынастар бар жағдаяттарда қолдана білу,құқық қолдану 

тәжірибесінде күрделі мәселелерді шешу;қабылданған шешімдерді 

аргументациялау, оның ішінде мүмкін болатын 

салдарын,қабылданған шешімдердің салдарын алдын алу 

мүмкіндіктерін есепке алу.

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Шет елдерде қылмыстық 

жазаларды атқару теориясы мен 

тәжірибесі

А Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздері

Мақсаты:заң қызметінде кәсіптік этика ұғымы мен категориялары, 

мазмұны және ерекшелігі,заңгердің кәсіби қызметінде этикалық 

конфликтік жағдаяатта шешудің жолдарының мүмкіндіктері.                                                      

Міндеттері: ресейдің антикоррупциялық саясатының негізгі маңызды 

сипаттары туралы студенттерге мағлұмат беру және курс 

бағдарламасының талаптарына сәйкес қажетті білімдерді меңгеру

Коррупцияның негізгі сипаттары және ұғымы. Коррупцияның 

шарттары, себебтері мен салдарлары. Коррупцияға қарсы тұрудың 

стратегиясы. Коррупцияның белгілерін болдырмау стратегиясы 

ұғымы, жүргізілу механизмі, ьасымдылығы мен кемшіліктері. 

Антикоррупциялық экспертиза. Қазақстан антикоррупциялық 

саясатының негізгі бағыттары.

мемелекеттік қызметкерлер мен билік органдары қызметкерлерінің  

қызметіндегі коррупциялық әрекеттердің  болуын анықтау;  

мемлекеттің экономикалық қызметі саласында коррупциялық 

әрекеттерді болдырмауға байланысты заңды тәсілдерді білу, құқыққа 

деген құрметпен қарау үлгісін кӛрсету.

Мемлекет және құқық теориясы, 

Қазақстан Республикасының 

кеден органдары

Магистратура пәндері

Б Халықаралық экономикалық 

құқық

 Мақсаты: халықаралық экономикалық құқықтың негізгі қағидалары 

мен институттарын оқыту.                                                         

Міндеттері:  халықаралық экономикалық құқық ұғымы, пәні жүйесі 

және оның негізгі институттарының мазмұны.

халыкаралық құқық халықаралық жария құқығының саласы ретінде 

ұғымы мен жүйесі.ҚР халықаралық кедендік қатынас , аймақтық 

қоғамдастықтардағы кеден саясаты, кеден саясаты мен экономикалық 

қауіпсіздік мәселелері.Біртұтас кедендік ақпараттық кеңістікті 

қалыптастыру, ТМД елдерінің кедендік одағының қызметінің,ВЭДті 

кедендік тарифтік реттеудің ерекшелігі мен аймақтық 

ӛзгешелігі.Кедендік іс жүргізу жүйесіндегі тарифтік емес реттеу 

әдістері. Кедендік тӛлемдер, салықтар мен алымдар мәселелері.ҚР 

кедендік органдарды ұйымдастыру мен басқарудың мәселелері.

МЭП нормаларын қолдану және әр түрлі тәжірибелік жағдайда ішкі 

құқықтың қатысты нормаларын қолдана білу;

алынған білімдерін тәжірибелік қызметінде қолдана алуы

Мемлекет және құқық теориясы, 

Салыстырмалы құқықтану

Магистратура пәндері

КП 3 5

БП 2 3

Базалық  пәндері

ПД 3 5



В Сот экспертологиясы  Пәнді оқыту мақсаттарысот сараптамасын қылмыстық-іс жүргізу 

институты ретіндегі қазіргі кезеңдегі негізгі концептуальдық 

мәселелері және оның азаматтық пен арбитраждық іс жүргізу 

экспертизасынан айырмашылығы, сондай ақ тәжірибелік мәселелерді 

ӛз бетінше шешудің дағдыларын дамыту.

Міндеттері: сот сараптамасы теориясымен және материал 

дайындаудың арнайы  және жалпы дағдыларымен танысу,сот 

сараптамасын жүргізуді және мақсатын оқыту және оны бағалау. 

сот сараптамасының жалпы теориясының ұғымы мен құрылымы.Сот 

сараптамасының жалпы теориясының құрылым концепциясы..Сот 

сараптамасының жалпы теориясының заңдары мен оның сараптама 

тәжірибесін жетілдірудегі ролі.Қазіргі ғылым дамуының заңдарының 

жалпы сипаттары. Ғылыми білімнің интеграция және   

дифференциация заңдылықтары.Сот сараптамасының жалпы 

теориясы мен сараптама тәжірибесітікелей және кері байланыс сот 

сараптамасын қалыптастыру заңдылықтары. Сот сараптамасының 

жалпы теориясының қағидалары.Сараптамалық міндеттер ұғымы мен 

классификациясы. Сот сараптама қызметінің  субъектілері мен 

объектілері.Сот сараптамасының объектісі. Сараптама зерттеуінің 

объектісі ұғымы. Сараптама зерттеуінің құрылымы.

сараптама қызметін ұйымдастырудың теориялық концепциясын, оның 

құрылымдық және функциональдық аумағын білу; болашақ 

маманның кеден қызметі саласында ӛз ойын тиянақтап жеткізе білу.

Мемлекет және құқық теориясы, 

Рим құқығы

Магистратура пәндері

А Қазақстан Республикасының 

кеден органдары

Мақсаты: тиімді кадр саясатын қалыптастыру мен  жүзеге асыру 

бағытталған  ҚРкеден қызметін модернизациялау бойынша қызмет 

нәтижелерімен таныстыру.

Міндеттері: құқықтық ұғымдар мен терминдер туралы қажетті білім 

мен мәлімет алу, осы курсты оқу барысында алған білімін 

студенттердің  кейінгі ғылыми-теориялық қызметінде және 

тәжірибелік жұмысында қолдануды дағдылау

Қазақстанның кеден органдарының біртүтас жүйесі ұғымы мен 

сипаты.Кеден органдары жүйесінің даму кезеңдері.Кеден ісін 

ұйымдастыру мен жүргізуде кеден құрылымының ролі.Кеден 

органдарында басқару ұғымы. Басқару заңдары. Басқару 

функциялары. Басқару қағидалары. Басқару әдістері. 

Ресейде болып жатқан әлеуметтік- экономикалық және құқықтық 

ӛзгерістерінің жаңа жағдайында кеден органдарының қызметін 

ұйымдастыру, дамытудың қазіргі стратегиясын білу

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Қазақстан Республикасының 

кеден құқығы,Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

негіздері,Салық жүйесі және 

салық құқығы

Б Салыстырмалы құқықтану Мақсаты:негізгі құқық жүйесі,  әр түрлі мемлекеттердің 

конституциялық ерекшелігі,ТМД елдерінің құқықтық реттеудің 

салыстармалы сараптауы туралыжүйеленген білімді оқыту.

Міндеттері:нақты құқықтық мәселелер бойынша құқық салалары 

деңгейі мен шеңберінде нормативтік дерек кӛздерін салыстыру.

Шет елдердің құқық жүйесі ұғымы мен заңдар жүйесі. Шет елдердің 

құқық жүйесі ұғымы. Әр түрлі мемлекеттердің конституциялық 

құқығы. ТМД елдерінің заңдары.АҚШ, Германия, Ұлыбритания 

заңдары, мұсылмандық құқық жүйесі елдерінің заңдары. 

Таңдау пәнін оқу нәтижесінде игерілген білім, дағдылар құқық жүйесі 

мен заңдар жүйесі,құқық жүйесі мен құқықтық жүйе ұғымдарының 

айырмашылығы туралы кӛзқарасты білу.

салыстырмалы құқықтану бойынша заңды ұғымдар мен құқықтық 

терминдерді білу, ұлттық заңдылықтар мен шет елдік заңдылықтарды 

түсіндіру мен қолдана алу;

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Халықаралық экономикалық 

құқық,Кеден ісі саласындағы 

тәуекелдерді бағалау және 

басқару

В Рим құқығы Мақсаты: принципат пен доминат кезеңіндегі  мліктік құқықтың 

маңызды институтарын оқыту: меншік құқығы,заттарға деген басқа да 

құқықтар,келісімдік қатынастар,отбасы құқықтық қатынастары, 

мұрагерлік, талап қою ілімдері.

Міндеттері: рим құқығының теориялық негізін игеру, рим құқығының 

нормаларын түсіндіру дағдысын арттыру.

Рим азаматтық құқығы пәні, рим азаматтық құқығының негізгі 

жүйелері. Рим құқығының дереккӛздері, құқықты қоргау, талап қою 

ұғымы және түрлері,рим жеке құқығының субъектілері,заңды 

тұлғалар, отбасы құқықтық қатынастары,ерлі зайыптылардың 

мүліктік құқықтары; әке билігі;меншік құқығы; иемдену.Меншік 

құқығын қорғау; басқа адамның заттарына құқық; эмфитевзис және 

суперфиция. Залог және оның нысандарыкелісім шарттар мен 

міндеттемелер туралы жалпы ілімдер, борышқордың 

жауапкершілігі,міндеттемені тоқтату, стимуляция, контрактілер мен 

пактілер,сақтау келісім шарты. сату - сатып алу.Эвикция.  Жалдау 

келісім шарты және оның түрлері.Серіктестік келісімі.Тапсырыс 

келісімі.Атаусыз контракт.Мұрагерлік ұғымы мен түрлері. Заңға 

сәйкес мұра қалдыру бойынша мұрагерлік.Әдістері мен 

фидеикомистер;легаттар түрлері; әмбебап 

фидеикомисс;мұрагерлікктерді ашу және оны қабылдау; мұрагерлік 

туралы талаптар.

салыстырмалы құқықтану жӛнінде заңды ұғымдар мен құқықтық 

терминдерді білу,

ұлттық және шет елдердің заңдылықтарын түсіндіріп қолдана алу.

 Нормативті құқықтық материалдарды пайдалана отырып тәжірибе 

сұрақтарын шеше алу.

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Қазақстан Республикасының 

кеден құқығы,Сот сараптамасы 

,Мемлекеттік меншік 

тауарларды ӛңдеу

А Кеден ісін ұйымдастыру Мақсаты: Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан ӛткізу 

ережелері, әртүрлі кӛлік құралдарындарында қолданатын, кедендік 

рәсімдеудегі негізгі кедендік процедураларды оқып үйрену.                                 

Міндеттері: Кеден органдары қызметінің және ұйымдастырудың 

құқықтық негіздерін оқып үйрену. 

Кеден шекарасы арқылы ӛткізу-тауарлар мен кӛлік құралдары 

ауыстыру негізі мен тәртібі. кедендік аумағынан тауарлар мен кӛлік 

құралдарын. Кедендік аумағынан тауарлар мен кӛлік құралдарының   

кедендік операциялар мен кедендік бақылауды ұйымдастыру.  

кеден органдарының қызметкерлерінің қызметін бағалау тиімділігін 

және                         

еңбек қатынастарын реттеу саласындағы қолданыстағы заңнаманы  

қолдана білу;              бос лауазымды орынға жұмысқа қабылдау 

бойынша бағалау нысандарын, қызметкерлекрдің инструкцияларын 

ӛңдеу әдіснамасын білу. 

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Сыртқы экономикалық қызметті 

құқықтық және кедендік-

тарифтік реттеу, Кедендік іс 

жүргізу және кедендік 

статистика,Кедендік рәсімдеу

Б Тауарлар мен кӛлік құралдарын 

кедендік бақылаудың 

ұйымдастырылуы

Мақсаты:  ҚР шекарасы арқылы ӛтетін тауарларды және кӛлік 

құралдарын кедендік бақылаудың ерекшеліктерін оқыту.

Міндеттері: шет елдердің кеден заңдарының, кеден бақылауының, 

халықаралық сауда құқығының ӛз ара байланысын зерттеу.

Тауарлар мен кӛлік құралдарын кеден шекарасы арқылы ӛткізудің 

тәртібі мен тасымалдауының негізі. Тауарлар мен кӛлік құралдарын 

декларациялау тәртібі.Жүкті кедендік декларациялау бақылауын 

қолдана отырып кедендік ресмилеу технологиясы.Кедендік тәртіп 

кедендік реттеудің құралы ретінде.Тауарлар мен кӛлік құралдарын 

бақылау мен автоматты ресмилеудің  технологиясы.

кедендік шекарасы арқылы ӛткізілетін      тауарлар мен кӛлік 

құралдарына қатысты      кедендік операцияларды жасау және 

кедендік бақылау жүргізудің әдістерін тәжірибеде қолдана білу.                                                  

кеден бақылау бойынша кедендік заңнаманың негізгі ережелерін білу

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Кеден органдарында басқаруды 

ұйымдастыру ,Құқықтық 

статистика,Шетелдік 

тұлғалардың санатынан 

тауарлардың қозғалысы

В Кӛлік құралдарын және 

тауарларды декларациялау 

Мақсаты: кӛлік құралдары мен тауарларды декларациялаудың 

теориялық  изучение теоретических и практических основ 

декларирования товаров и транспортныхсредств.                                                            

Міндеттері: сауда және сауда емес айналымда кедендік бақылаудың 

формалары мен әдістерін зерттеу және меңгеру

Кедендік декларациялауға қатысты тауарлардың негізгі ережелері. 

Кеден декларациясының түрлері. Декларациялану бойынша 

мәліметтер. Кедендік декларациялауға қатысты тауарларды ұсыну 

құжаттары. Кедендік декларацияны тіркеу және ұсыну.  Аталған 

кедендік декларацияның мәліметтерін толықтыру және ӛзгерту. 

Кедендік декларацияның ерекшеліктері. Тауарларды шығару тәртібі 

және шығару үшін негіз. Кедендік декларацияны бақылаудың реті. 

Кеден декларациясын толтыра білу, сонымен қатар электронды түрде 

толтыра білу; кедендік декларация бойынша кедендік заңнаманың 

негізгі ережелерін білу. 

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Кеден саласындағы қызмет 

кӛрсету,Кӛлік құралдарын 

лицензиялау және 

сертификаттау, Тауарларды 

кедендік декларациялау

БП 2 3

БП 3 5

КП 2 3



А Кедендік бақылаудың 

техникалық құралдары 

Мақсаты:  кеден бақылауының техникалық құралдары қолданудың 

қазіргі заманауи нысандары мен әдістерін оқып үйрену, Қазақстан 

Республикасының техникалық құралдарын қолдану туралы және 

Кедендік Одақ туралы заңнаманы оқып үйрену.                                                                                                                       

Міндеттері:    кӛлік құралдары мен тауарларды бақылау жүргізу 

бойынша кеден бақылауының техникалық құралдары қолданудың 

ӛзекті мәселелерін зерттеу және оқып үйрену. 

Түсінігі техникалық құралдарды іздеу және тексеру. Жиынтықтар 

тексеріп қарау құрал және құрылғылар. Тексеру шамдары,  

эндоскоптар, теледидар жүйелері. Арнайы ӛлшем құралдары.   

Орындар мен құпия жасырылған салымдарды іздеу және табудың  

негізгі техникалық тексеру құралдары.   Беткі аппаратураны зондтау. 

Есірткі заттарды техникалық іздеу құралдары. Бағалы металдарды 

техникалық іздеу құралдары. 

Жарылғыш заттарды  техникалық  іздеу құралдары. Бӛлінетін және 

радиоактивті материалдардың техникалық іздеу құралдары 

Интроскоптар.

ТҚКБ  кезінде кедендік бақылау тауарлар мен кӛлік құралдарының 

негізгі нормативтік-құқықтық актілердің тізбесі және тәртібі

қолдануды білу, кедендік бақылау тауарлар мен кӛлік құралдарын 

ТҚКБ нақты түрлерін  білім алушылардың  сауатты және тиімді 

қолдана білу.

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Кедендік тӛлемдер мен 

салықтар, Кедендік бақылау

Б Кедендік рәсімдер Мақсаты: кеден бақылауын ұйымдастыру бойынша  кедендік 

процедураларды қолданудың ӛзекті мәселелерін зерттеу және оқып 

үйрену.                                    Міндеттері:   Кӛлік құралдары мен 

тауарларды кедендік шекарадан алып ӛту кезіндегі ҚР халықаралық 

міндеттемелерді орындау және Қазақстан Республикасының Кедендік 

Одақтың заңнамасын тәжірибелік қызметте қолдану және оқып 

үйрену. 

Негізгі кедендік рәсімдер. Кедендік рәсімді ішкі тұтыну үшін шығару 

және экспорттау. Тауарлар мен кӛлік құралдарын шартты түрде 

шығару.  Экспорттық тауарлардың кедендік әкетіліміне салынатын 

баждар.

Кедендік рәсім кедендік транзит. Кедендік рәсімдерді қайта ӛңдеу. 

Кедендік аумақтан тыс кедендік рәсімдер кедендік аумақта қайта 

ӛңдеу.  Қайта ӛңдеу ӛнімдерін, қалдықтарын, негізгі кедендік 

бақылаудың ерекшеліктері.  Кеден ісі саласындағы  кеден рәсімдерін 

жүзеге асыруға байланысты қызмет.  Білім алушылардың ТҚКБ 

жүргізу кезінде кедендік бақылау тауарлар мен кӛлік құралдарын 

негізгі түрлерін сауатты және тиімді қолдана білу. 

тауарлардың кедендік рәсімдері мен жағдайларын білу;  кедендік 

операцияларды жасау және тауарларды кедендік бақылаудың 

технологиясын қолдана білу; тәуекел кедендік бақылау кезінде,  

тәуекелдерді басқару және тауарларды ӛндіруде, оларды анықтауда 

кедендік рәсімін қолдану шараларын  білу. 

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Кӛлік құралдарымен тауарлар 

қозғалысынын ережелері, 

Стандарттау және 

сертификаттаудың заңнамалық 

және нормативтік-құқықтық 

базасы

В Ақпараттық кедендік 

технологиялар 

Мақсаты: заманауи иақпараттық технологияларды пайдалану және 

жүйелі жобалаудың негізін, ақпараттарды оқып үйрену.                                               

Міндеттері:  СЭҚ қатысушыларын бақылау және кедендік рәсімдеуді 

автоматтандыру бойынша қолданатын, ақпараттқы технологияларды 

қолдануды үйрету және желілер технологиялары туралы базалық 

мәліметтерді беру, АТТ негізгі түрлері мен олардың қолдану 

сферасымен таныстыру және оқып үйрену.  

 Кеден ісіндегі ақпараттық технологиялардың рӛлі.   Хабарлар мен 

деректер. Дискретті, аналогты және цифрлық сигналдар. Ақпарат, 

ақпараттық технологиялар мен жүйелердің қасиеттері, ақпарат және 

ақпараттық технологиялардың ұғымдары. Ақпараттардың санын 

бағалау. Ақпараттық технологиялар мен жүйелерді  жіктеу. 

Ақпараттық жүйелерді тірукеу. БААЖ құрамы, тағайындау,  Жобалау 

принциптері. БААЖ даму кезеңдері,  даму болашағы. Ведомстволық 

интеграцияланған  телекоммуникациялық жүйе.  Әртүрлі деңгейдегі 

иерархия кеден органдарының белгілерін анықтауды білу. Тәуекел 

кедендік бақылау кезінде тауарларды ӛндіруде кедендік рәсімін 

қолдану шаралары тәуекелдерді басқару және оларды азайтудағы 

басқару органдары. 

есептеу желілерінің және мәліметтер базасымен  жұмыс істеу және 

қағидаларын білу;  желілік технологиялардың элементтері және 

ақпарат алмасуды ұйымдастыруды білу (қашықтан қол жеткізу 

серверімен, ведомстволық электронды поштамен).

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Кӛлік құралдарымен тауарлар 

қозғалысынын ережелері, 

Стандарттау және 

сертификаттаудың заңнамалық 

және нормативтік-құқықтық 

базасы

А Кедендік тӛлемдер мен 

салықтар

Мақсаты:кеден тӛлемдері мен алымдары процедурасын реттеудің 

нормативті -құқықтық актілерін түсіндіру.

Міндеттері: кеден тӛлемдері мен алымдары бойынша құжаттарды 

ресмилеу процедурасы.

кеден тӛлемдері мен алымдарын реттейтін құқықтық нормалар. Кеден 

алымдары.Кеден тӛлемдері мен алымдарының жалпы 

ережелері.Кеден тӛлемдері мен алымдары.Кеден баждарының 

мӛлшерінің түрлері.Кеден алымдарының түрлері.Тауарларды 

кедендік декларациялауға белгіленетін кедендік алым.Кедендік 

сүйемелдеу үшін кеден алымы.Алдын ала шешу үшін тӛлем. 

Тӛлеушілер, мерзімі және кеден алымын тӛлеу тәртібі.

кеден баждары мен алымдарын алу процедурасын реттейтін негізгі 

құжаттарымен жұмыс істей алу. 

Кедендік бақылаудың 

техникалық құралдары

Кеден ісінің экономикасы, 

Валюталық операцияларды 

реттеу құқығы және 

халықаралық  есеп айырысу 

тәжірибесі, Кедендік 

инфрақұрылым және қойма 

шаруашылығы

Б Стандарттау және 

сертификаттаудын заңнамалық 

және нормативтік-құқықтық 

базасы

 Мақсаты:ҚР стандарттау, сертификациялау және метрология 

саласындағы нормативтік базаны оқыту.

Міндеттері:ӛнімнің параметрлерін нормалау 

ережелерімен,әдістерімен, нормативті -техникалық құжаттармен, 

стандарттау жүйесімен таныстыру.

Сертификаттар ұғымы және түрлері.Сертификаттаудың құқықтық 

базасы.Стандарттау және сертификациялау туралы заңдарды бұзған 

жағдайда заңды жауапкершіліктің түрлері.Стандарттау мен 

сертификациялау шеңберінде бірдей ӛлшеу бірлігін қамтамасыз ету 

маңызы.Мемлекеттік стандарт жұмысының тәртібі. Мемлекеттік 

стандарт қызметкерлерінің ӛкілеттері. Қазіргі нарық жағдайында 

тұтынушылардың құқығын қоргау.Ӛнімнің құқықтық тараптан 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тасымалдау тәртібі.

 кеден процедураларында стандарттау мен сертификациялау негізін 

қолдану; 

осы саладағы күнделікті жұмыста құқықтық базаны дұрыс қолдана 

білу

Кедендік рәсімдер Тауартану, кеден ісінде азық-

түлік және азық-түлік емес 

ӛнімдердің  сараптамасы, 

Валюталық бақылау, Сауда 

жӛніндегі халықаралық 

келісімдер және конвенциялар 

В Қазақстан Республикасының 

бюджеттік құқығы

Мақсаты:  бюджет құру саласында теориялық білімді, құқықтық 

реттеуді және бюджет қаражатын бақылауды оқыту.                                                                                           

Міндеттері:  бюджет жүйесінің құрамы мен бӛлімдерінің арасындағы 

байланыстылықты ұйымдастыру нысандарымен таныстыру.

Бюджет жүйесі мен бюджет құрылымы ұғымы.Қазақстан бюджет  

жүйесін құру қағидалары. Бюджет құқығы қаржы құқығы институты 

ретінде.ҚР бюджеттік құрылымы.ҚР бюджет үдерісі.Банк, 

сақтандыру қызметін реттеудің қаржы құқықтық аспектілері.

бюджет жүйесі, бюджет үдерісі;                                                                       

бюджет жүйесін құрудың қағидаларын білу.

Мемлекет және құқық теориясы Кеден тӛлемдері мен 

салықтарын есептеу , Қаржылық 

құқықтағы ӛзекті мәселелері

Пәндер Пәнде

рдің 

циклі

Пәнді оқыту мақсаттары мен міндеттері қысқаша мазмұны Пәндерді оқуда күтілетін нәтижелер: Пререквизиты Постреквизиты

А Халықаралық кӛлiк 

операциялары

Мақсаты:   Қазақстан Республикасында әртүрлі кӛлік түрлерімен  

жүктерді тасымалдауды  жүзеге асыруға байланысты мәселелерін 

зерттеу                                                                                                                                                                   

Міндеттері:  СЭҚ  кедендік-тарифтік және тарифтік емес әдістермен 

байланысты жүргізілетін  Қазақстан Республикасының кедендік 

шекарасы арқылы  әртүрлі кӛлік түрлерімен тасымалдау ережелерін   

зерделеу.                                                                

Халықаралық тасымалдау нормалары мен стандарттарды .Кедендік 

шекарасы арқылы тауарлар мен кӛлікті  ӛткізу тәртібі. Тасымалдауды 

кедендік ресімдеу.Кедендык  тасымалдауды құқықтық реттеу . 

Халықаралық кӛлік операцияларын жүзеге асыру кезіндегі  

жеңілдіктер                                                 

Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы ӛткізілетін   

тауарлар мен кӛлік құралдарын кедендік ресімдеу тәртібін білу,  және 

практикалық дағдыларды қолдану                                                             

Кеден ісін ұйымдастыру Халықаралық кӛпшілік құқығы

КП 2 3

БП 4 7

Білім беру траекторияларының пәндері

БП 3 5



Б Кӛлік құралдары мен тауарлар 

қозғалысының ережелері

Мақсаты: Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы

тауарлар мен кӛлік құралдарын алып ӛткізу бойынша кедендік

бақылау жүргізу үшін талаптарды оқыту

Міндеттері: Тауарлар мен кӛлік құралдарын ӛткізу ережелерін

дамытудың заңдылықтарың  анықтау                                                                           

Кеден шекарасы арқылы тауарларды және кӛлік құралдарын  алып 

ӛтуді реттейтін негізгі нормативтік құжаттар. Шекара арқылы 

тауарлар мен кӛлік құралдарын алып ӛтудің жалпы 

принциптері.Кедендік ресімдеу және бақылаудың әдістері мен 

мақсаттары. Жеке тұлғалардың  кедендік бақылау және  кӛлік 

құралдарын ресімдеу ерекшеліктері. Тауарлардың жекелеген 

санаттарын кедендік ресімдеудің ерекшеліктері.                                                       

Тауарлар мен кӛлік құралдарын ӛткізуүшін қажетті құжаттарды құра 

білу;                                               Алып ӛткізуге  жататын     

ұғымдармен жұмыс жасай білу                                                  

Тауарлар мен кӛлік құралдарын 

кедендік бақылаудың 

ұйымдастырылуы

Халықаралық құқық және 

геосаясат

В Халықаралық тасымалдауда  

қоршаған ортаны қорғау

Мақсаты:халықаралық тасымалдарда  қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы  халықаралық нормативтік-құқықтық актілерін зерттеу.                                                    

Міндеттері: Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық 

тасымалдар кезінде  халықаралық нормативтік-құқықтық актілерды  

қолдануға                                    үйрену , бұл актілерды түсіндіру және 

қолдану.                                                           

Халықаралық тасымалдау   және    қоршаған орта   түсінігі.Қоршаған 

ортаны қорғауға қойылатын талаптар мен халықаралық 

стандарттар.Сыртқы сауда қызметіндегі логистика.Сыртқы сауда 

операцияларының жіктелуі. Экспорттық-импорттық ағындарын 

мемлекеттік реттеу.Жауапкершілік.                      

Халықаралық кедендік қатынастардың 

қағидаларын,нормативтік–заңнамалық базаны мен қызмет негіздерін 

білу;                           Халықаралық деңгейде ұйымның ӛзара қарым-

қатынасында  тәжірибелік мәселелерді шеше білу;                                                                      

Халықаралық кеден қатынастарын ұйымдастыруды реттеудегі           

басқарушылық шешімдерді                                  қабылдай білу.                                                                                                                        

Кӛлік құралдарын және 

тауарларды декларациялау

Халықаралық құқық және 

халықаралық қатынастар 

тарихы

А Зияткерлік меншiк құқығы Мақсаты: зияткерлік меншік саласындағы нормативті-құқықтық 

базасын оқыту; ҚР  зияткерлік меншік саласындағы халықаралық 

келісім шарттарға қатысу деңгейі және ратификацияланған 

халықаралық келісім шарттарды  орындау, зияткерлік меншік 

саласында мемелекеттің қорғану функциясын белсендіру.                                                                           

Міндеттері:авторлық құқық, патентке құқық, бірлесе автор болу 

құқығы тәртібін оқыту, авторлық келісім шартын құруды 

уйрену,патент ті құжатты түрде ресмилеуге, сонымен бірге басқа да 

зияткерлік объектілеріне құқықты зерттеу.

Зияткерлік меншік құқығы ұғымы. Зияткерлік меншік құқығының 

объектілері. Зияткерлік меншік құқығының субъектілері. Құқық 

алушылардың құқықтары мен міндеттері.  Зияткерлік меншік 

құқығының  саласында заңдарды бұзу жағдайындағы жауаптылық.

Зияткерлік меншік құқығының қазіргі дерек кӛздерін білу, олардың ӛз 

ара байланысын білу.

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Халықаралық сауда 

құқығы,Халықаралық жеке 

құқығы

Б Қазақстан Республикасының 

инвестициялық құқғы

Мақсаты:  инвестициялық құқық негізін, инвестициялық қызметті 

құқықтық реттеу қағидаларын оқыту.

Міндеттері:инвестициялық қызметтің мәнімен, қазіргі жағдайымен 

және құқықтық реттеу ді дамыту үдерістерімен таныстыру.

Инвестициялық құқықтың негізгі нормалары. ҚР инвестициялық 

заңдылықтары.Қазіргі жағдайды сараптау және оны шешу.Қандай да 

болмасын мемлекеттік бағдарламаны орындаудың теориялық білімі 

және олардың мүмкін салдарлары.

ағымдық жағдайды сараптау және оны шешудің  перспективалары;

мемлекеттік бағдарламаны орындаудың теориялық білімі және 

олардың мүмкін салдарларын білу;

 пайла болған ӛзгерістерге бейімделе білу.

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Тауарлардың кедендік құны 

және шығу  елі, Халықаралық 

құқық адам құқықтары

В Қазақстан Республикасының 

банктік құқығы

Мақсаты: белгілі бір білім жүйесін құрайтын банк құқығының 

теориялық негізін оқыту, банк заңдылықтарының құқықтық 

қағидалары мен нормаларын оқыту. 

Міндеттері:банктік  құқықтық қатынастарды реттеу және оның 

деңгейі мен құрылымын анықтайтын банк жүйесінің элементтерін 

зерттеу.

банкті басқару органдары.Банк акционерлерінің құқықтары мен 

олардың байланысы, және шешім шығару тәртібі. Банк пайдаланатын 

ӛз мүлкі мен алынған құралдарды мүліктік тәртібін құқықтық реттеу 

регламенті.Банк операцияларын жүргізудің тәртібін 

регламенттеу.Банк құқықтық қатынастарының субъектілерінің 

жауаптылығын регламенттеу.

банк жүйесін құрудың мәселелері мен банк қызметін реттеуді білу; 

мемлекеттік қаржы кредиттік саясатының негізін білу;

банк құқығының, банк заңдылықтарының және банк тәжірибесінің 

даму үдерістерін анықтай білу.

Құқық негіздері мектеп 

курсынан  

Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясаты

А Қазақстан Республикасының 

еңбек құқығы

Мақсаты: еңбек құқықтық қарымқатынастарының материальдық 

құқық нормаларын оқыту. 

Міндеттері: берілген құқықтық саланың жалпы және ерекше 

бӛлімдерінің институттарын, құқықтық қарым қатынастарда 

нормалардың орындалу тәртібін оқыту,құқық дерек кӛздерімен 

жұмыс жасау дағдысын меңгеру, нақты құқықтық жағдайда 

нормаларды қолданудың тәжірибелік дағдысын түсіндіру, курс 

бағдарламасының жеке тақырыптар арасындағы ӛз ара байланысы 

мәнін және маңызын анықтау.

Еңбек ұғымы, оның қоғамдық ұйымдастырылуы және еңбек 

құқығының пәні.Еңбек құқығының қағидалары.Еңбек құқығының 

ұғымы мен белгілері.Еңбек құқығының дерек кӛздерінің 

классификациясы.Еңбек құқықтық қатынастар ұғымы.Еңбек 

құқықтық қатынастардың пайда болуы, ӛзгеруі және 

тоқтатылуы.Халықты жұмыспен қамтамасыз ету саласындағы 

мемлекеттік саясат ұғымы мен негізгі қағидалары. 

ұжымдық еңбек шартын жасай білу, еңбек шартын құрастыра білу;                        

құқықтық мәселелердегі мәселелерді шешу кезінде еңбек заңнамасын 

қолдану және түсіну қабілетілігі;                                                 белгілі 

бір еңбек шегінде еңбек заңнамасының ережелерін құқықтық 

қатынастарда пайдалану кезінде, консультациялық қызметті жүзеге 

асыра білу;

Қазақстан Республикасының 

әкімшілік құқығы, Салық 

жүйесі және салық құқығы 

Магистратура пәндері

Б Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерлік

Мақсаты: ҚР кәсіпкерлік қатынастарды реттейтін нормалардың 

жиынтығын оқыту.

Міндеттері: мүліктік қатынастардың кешенін анықтайтын кәсіпкерлік  

қызметті реттеудің құқықтық механизмін оқыту.  

Кәсіпкерлік қызмет ұғымы, пәні, әдісі, дерек кӛздері.Кәсіпкерлік 

құқықтың қалыптасу және даму тарихы.Кәсіпкерлік құқық ұғымы 

және оның құқық жүйесіндегі орны.Кәсіпкерлік құқықтың пәні мен 

әдістері.Кәсіпкерлік құқықтың заңды анықтамасы және 

белгілері.Кәсіпкерлік құқықтың қағидалары.Кәсіпкерлік құқықтың 

дерек кӛздері.

кәсіпкерлік қызметті реттеуші қолданыстағы заңдарды білу;                                                

теориялық алған білімді тәжірибелік қызметте пайдалану;

ҚР заңдары бойынша кәсіпкерлікті қолдау мен қорғау тәсілдерін білу.

Қазақстан Республикасының 

әкімшілік құқығы,Кеден ісі 

саласындағы тәуекелдерді 

бағалау және басқару, Еңбекті 

қорғау

СЭҚ құқықтық реттеу

В Бағалы қағаздарды құқықтық 

реттеу

Мақсаты: әр түрлі бағалы қағаздардың рынок қоры мен айналымдағы 

жұмысын ұйымдастырудың негізін,сондай ақ олардың құнын 

анықтауды   оқыту. 

Міндеттері:  бағалы қағаздар рыногындағы құқық бұзушылыққа 

жауаптылық және қызметтің жеке түрлерінің ерекшелігін оқып білу.

Бағалы қағаз рыногі ұғымы Бағалы қағаз рыногі мәні мен маңызы. 

Бағалы қағаз рыногі дамуының тарихы. Бағалы қағаз рыногі  

функциясы. Бағалы қағаз рыногі түрлерін классификациялау. Бағалы 

қағаз бағалы қағаз рыногінде құрал ретінде.  Бағалы қағаз ұғымы.  

Бағалы қағаз  түрлері.  Бағалы қағаздың негізгі түрлері  акция, 

облигация, коносамент және басқалар. Бағалы қағаздың туындылары 

опциондар, фьючерстер, своптер.  Бағалы қағаз рыногі субъектлері. 

Бағалы қағаз рыногі субъектісі ұғымы Бағалы қағаз рыногі 

субъектісін классификациялау.

қаржы-экономикалық міндеттердің әр түрлі топтарын шешуді білу;

әр түрлі бағалы қағаздардың табысы мен құнын бағалау және 

сараптау жүргізуді білу

Қазақстан Республикасының 

әкімшілік құқығы,Мемлекеттік 

меншік тауарларды ӛңдеу

Қазақстаннің кеден аумағының 

экономикалық әлеуеті

БП 3 5

БП 3 5

БП 2 3



А СЭҚ тауарлар номенклатурасы Мақсаты: Қазақстан Республикасының сыртқы экономикалық 

қызметінде СЭҚ тауар номенклатурасының құқықтық нормаларын 

және олардың халықаралық экономикалық қатынастарда қолдануын 

зерттеу. Міндеттері: Қәсіпорындардың  шетелдік ұйымдар мен 

фирмалармен сыртқы экономикалық қызметінің әр түрлі аспектілері 

бойынша білім алу.

Бұл пәндің оқыту мәні шаруашылық субъектілердің сыртқы қызмет

саласындағы шетелдік ұйымдар және фирмалармен экономикалық

қарым-қатынастар болып табылады. Үйлестірілген сипаттама жүйесі

және тауарларды кодтау. Үйлестірілген жүйенің негізгі пайдалану

ережесі. БҰҰ-ның экономикалық ірілендірілген топтамалары

бойынша жіктеуіші. тауарларды бӛлімдер бойынша топтау

қағидалары. Тауар позициялары және суперпозиция. Сандық кодтары.

Кодтарды жазу ерекшеліктері. ТМД ТН СЭҚ. ТМД ТН СЭҚ

кодтарын құру мағыналық жүктемесі. Тауарларды декларациялаудың

негізгі ережесі. 

Пәндерді оқуда күтілетін нәтижелер: 

- ақпараттарды жинау, сақтау және ӛңдеунің қазіргі заманғы 

тәсілдерін білу;

 - халықаралық деңгейдегі қарым-қатынастардың тәжірибелік 

мәселелерді  шеше білу; 

- халықаралық кедендік қатынастардағы реттеу және ұйымдастыру 

саласындағы басқарушылық шешімдерді қабылдай білу. 

Қазақстан Республикасының 

процессуалды құқығын 

Магистратура пәндері

Б СЭҚ құқықтық реттеу Мақсаты: СЭҚ құқықтық-тарифтік реттеу түсінігі мен принциптерін 

зерттеу 

Міндеттері: құқықтық-тарифтік реттеудың теориялық негізін зерттеу 

Қазіргі кездегі Қазақстандағы сыртқы экономикалық саясат. СЭҚ-тың   

заңдарының дамуы мен қалыптасуы.СЭК-тың дамуы және реттеудегі 

тәжірибе. Тауарларды жіктеу. Қазақстанда кеден заңдарының дамуы 

мен қалыптасуы. Қазақстандағы кедендік ведомоствалардың 90-жж. 

бірінші жартысындағы  құқықтық статусы. Тәуелсіз Қазақстан 

қалыптасуындағы алғашқы жылдардағы кеден режимдері. Кеден 

одақтарын құру мақсаты.

кедендік-тарифтік реттеу бойынша заңнаманың негізіг ережелерін 

білу, шыққан елін анықтау ережелерін және тарифтік 

преференцияларды ұсынудың шарттарын білу 

Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерлік,Криминалистика  

Магистратура пәндері

В Қазақстанның кеден аумағының 

экономикалық әлеуеті  

Мақсаты:  Қазақстан Республикасының әлемнің экономикалық 

картасындағы және қазіргі аумақтардың экономикалық әлеуетін 

аймақтардың жағдайының ресурстық, функционалдық, салалық және 

аумақтық құрылыстың экономикалық әлеуетін негізін ерекшеліктерін 

білу. 

Міндеттері:  Қазақстанның Мемлекеттік экономикалық қауіпсіздігінің 

стратегиясы мен  Тұжырымдамалар, ұлттық қауіпсіздік және білім 

саласындағы негізгі ережелерін  оқып үйрену. 

 Кеден аумағы және оның шекарасы. Экономикалық әлеуеті кӛлемі 

мен мазмұны ұғымдары. Демографиялық ахуал және еңбек әлеуеті. 

Минералды-шикізат әлеуеті. Ӛндірістік әлеуеті. Ғылыми-техникалық 

әлеуеті. Қаржылық әлеуеті. Әлеуеті, интеграциялық процестер. 

Инфрақұрылым кедендік аумағы. Ӛндіргіш күштерді орналастыру 

кедендік аумағының заңдылықтары мен қағидалары.   Кедендік 

аумағының салалық әлеуеті.  Кедендік аумағы аудандардың  

экономикалық  әлеуеті.  Еркін кеден аймақтарының экономикалық 

әлеуеті. Салалық және аумақтық құрылымының  экспорттық әлеуеті. 

оның қауіп-қатерлері.  Қазақстанның ұлттық мүдделеріне экономика 

және қорғау, оның экономикалық егемендігі мен қауіпсіздігі. Кеден 

одағы ТМД-ға мүше елдердің және оның экономикалық әлеуеті.  

Кеден және экономикалық әлеуеті кеден аумағын әлемнің 

экономикалық әлеуеті.

экономикалық қауіпсіздік саласындағы заңнамалық және

нормативтік құжаттардың негізгі экономикалық категориялар мен

түсініктер мәнін білу. 

Стратегиялық және тактикалық мақсаттарды анықтай білу.

Экономикалық қауіпсіздіктің міндеттері мен механизмін,

экономикалық қауіпсіздіктің индикаторлардың шекті мәннен ептеу

әдістерін қолдану. 

Бағалы қағаздарды құқықтық 

реттеу, Халықаралық 

қылмыстық құқық

Магистратура пәндері

А Салық жүйесі және салық 

құқығы

Мақсаты: мерзімінде тӛленбеген салық міндеттемесін орындауды 

қамтамасыз ететін тәсілдер ді оқыту, арнайы салық тәртібі бойынша 

білімді қолдана алу және т.б.                                                                                                 

Міндеттері:  салық тӛлеушілердің негізгі құқықтары мен міндеттері, 

салық қызметі органдарының құқықтық статусы мен қызметін ашу, 

салық түрлерімен және басқа да міндетті тӛлемдермен танысу, сондай 

ақ олардың қызметтерін және салық  саласындағы нормативті-

құқықтық базасын оқыту.

ҚР салық жүйесі.Салық функциялары, олардың  нарық 

экономикасындағы мәні.Салық салу қағидалары мен механизмі, 

салық базасы, салық жеңілдіктері, салық мӛлшері және оның 

түрлері.Табысынан салық тӛлеушілер.Салық тӛлеушінің құқықтары, 

табыстан салық тӛлеушілердің міндеттері.Табысқа салық салушы 

объектілер.Табысқа салықтың мӛлшері мен жеңілдіктері.Табысқа 

салық  есептеудің тәртібі.Тӛлеу мерзімдері. Салық мӛлшері 

ставкасы,оны қолдану.Кіріске салық есептеу тәртібі мен оларды тӛлеу 

мерзімдері.Азаматтардың жылдық кірісін декларациялау және салық 

органдарына ұсыну мерзімдері.

кәсіптік қызметтің пәні болып табылатын заңды нормаларды және 

құқықтық қатынастарды сараптай білу;

сот және әкімшілік тәжірибесін сараптай алу, ғылыми-тәжірибелік 

және арнайы сипаттағы әдебиеттермен жұмыс жасай алу;

заңдарды және басқа да нормативті-құқықтық актілерді түсіндіру мен 

қолдана алу;

мемлекеттік органдар, жеке және заңды тұлғалар қызметінде 

заңдардың сақталуын қамтамасыз ету;

Қазақстан Республикасының 

кеден органдары

Қазақстан Республикасының 

еңбек құқығы

Б Кеден ісі саласындағы 

тәуекелдерді бағалау және 

басқару

Мақсаты:  кеден бақылауында болатын тауарларды , халықаралық 

тасымал жасаудың кӛлік құралдарын, құжаттар мен жеке тұлғаларды 

анықтауға қолданылатын кауіп қатерлерді басқару жүйесін оқыту.                            

Міндеттері:  кауіп қатер жағдаятын анықтауды жүргізу үшін мүмкін 

қолданылатын ақпараттық дерек кӛздерін сараптау.

Кауіп қатер ұғымы.Кауіп қатерді бағалау.Кауіп қатерді басқару 

ұғымы. .Кауіп қатерді басқаруды қолдану мақсаттары. Кауіп қатер 

категориялары. Кауіп қатерді басқару және бағалауда кеден 

органдарының қызметі. 

кеден саласында қауіп қатерді басқару және бағалауға байланысты 

құқық нормаларын білу. ақпараттық құқықтық жүйелермен пайдалана 

білу; әр түрлі экспорттық және импорттық операцияларда қажетті 

құжаттарды ӛңдеу және құрастыра алу.

Салыстырмалы құқықтану Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерлік

В Мемлекеттік меншік 

тауарларды ӛңдеу

Мақсаты: тауарлардың мемлекеттік меншікке айналуының 

әдістерін,қағидаларын және заңдылықтарын оқыту және оның 

ерекшеліктерін түсіндіру.

Міндеттері: экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі 

категориялары мен ұғымдарын оқу

мемлекеттің экономикалық қызметін құқықтық қамтамасыз ету. ҚР 

конституциясының ГРЭ ұйымдастыру негізі ретінде. Ӛқілділік, заң 

шығарушы, атқарушылық биліктің  республикалық органдарының 

жүйесі.ҚР экономикасын басқару органдарының ұйымдастырушылық 

құрылымы.Халық шаруашылығын басқарудың орталық 

органдарының негізгі функциональді міндеттері.Басқарудың 

аймақтық органдары және экономикалық пен әлеуметтік дамуда 

олардың реттеушілік ролі.

заң фактілерін сараптау және онымен байланысты құқықтық 

қатынастардың пайда болуын сараптау;

құқықтық нормаларды дұрыс қолдану , түсіндіру және сараптай алу.

Рим құқығы Бағалы қағаздарды құқықтық 

реттеу

А Сыртқы экономикалық 

қызметті құқықтық және 

кедендік-тарифтік реттеу

Мақсаты:  СЭҚ және кеден құнын реттеудің кеден тарифтік негізін 

оқыту.

Міндеттері:ҚР конституциясын оқыту,мемлекеттің және басқа да 

субъектілердің сыртқы экономикалық қызметімен байланысты  

норматік актілерді оқыту.Сыртқы экономикалық қызметтің мәнін 

игеру үшін арнайы әдебиеттерді зерттеу.

СЭҚ ті кедендік тарифтік реттеу мәні, мақсаттары, негізгі бағыттары 

мен әдістері.Кедендік тарифтік реттеу және кеден саясаты.СЭҚ ті 

кедендік тарифтік реттеудің құқықтық қамтудың мәселелері.Тауардың 

кедендік құны, мәні, функциясы, бақылау.Баж кедендік тарифтік 

ретеудің инструменті ретінде мәні, түрлері, ставкасы, алу және бекіту 

тәртібі. Кедендік тарифтік реттеудің халықаралық тәжірибесі. 

Тарифтік  жеңілдіктер сыртқы экономикалық қатынастарды реттеудің 

инструмеенті ретінде.

заңдар нормаларын қолдана алу;

курс бойынша ұғымдар мен категорияларды  еркін пайдалану;

құқықтық казусты мәселелер бойынша ӛз ойын логикалық тұрғыдан  

дәлелдемелі түрде сауатты  жеткізу.

Кеден ісін ұйымдастыру Халықаралық кедендік 

қатынастар

БП 2 3

БП 3 5

БП 2 3



Б Кеден органдарында басқаруды 

ұйымдастыру

Мақсаты:  Мемлекет пен басқа да субъектілердің сыртқы 

экономикалық қызметімен байланысын реттеудің нормативтік 

актілерін оқу.                                   Міндеттері: ҚР сыртқы 

экономикалық қызметінің мәселелерімен айналысатын мемлекеттің 

негізгі органдары туралы мәліметтерін оқу.

Кеден органдарында қызметкерлерді басқару жүйесі ғылыми білім 

саласы ретінде, оның пәні мен әдістері.Кадр менеджменті 

эволюциясы.Қызметкерлерді басқарудың негізгі 

концепциялары.Ұйымның қызметкерлерінің негізгі сипаттары.Еңбек 

потенциалы мәні, негізгі элементтері.Қызметкерлерді басқару 

бойынша қызметтің негізгі бағыттары. Қызметкерлерді басқару 

философиясы мен ұйымдастыру философиясы.Кеден органдарында 

қызметкерлерді басқаруды ұйымдастырудың тарихи аспектілері. 

кеден органдарының құрылымдық бӛлімдерінің  қызметкерлерінің 

қызметін жоспарлау, ұйымдастыру, координациялау, ынталандыру 

және бақылауды орындау

Тауарлар мен кӛлік құралдарын 

кедендік бақылаудың 

ұйымдастырылуы

Азық-түлік және азық-түлік 

емес ӛнімдердің тауартануы

В Кеден саласындағы қызмет 

кӛрсету

Мақсаты:  құқықтық реттеу, оның мемлекет экономикасына әсерінің 

теориялық аспектілерін оқыту.

Міндеттері: кеден саласында қызмет кӛрсетудің қазіргі 

фундаментальді ұғымдарын түсіну.

Кеден саласында қызмет кӛрсету ұғымы.Кеден саласында қызмет 

кӛрсететін ұйымдар. Автомобиль кӛлігімен жүк тасымалдау.Кауіпті 

жүкті тасымалдау.Ерекше температуралық режимді талап ететін 

жүктерді тасымалдау.Жүктерді үлкен емес партиялармен 

жеткізу.Габаритті емес және ауыр салмақты жүктерді 

тасымалдау.Құйылатын және үйме жүктерді тасымалдау.Жеңіл және 

коммерциялық автомобильдерді тасымалдау.Теңіз және жер 

кӛліктерімен  мультимодальді контейнерлермен тасымалдау.Жүктерді 

ӛңдеу бойынша қызмет кӛрсетудің толық кешені.Бас жүктерді 

мультимодальді тасымалдау. Фрахтование және агенттеу. Жүктерді 

авиа тасымалдау. Қойма қызметтері.Жүктерді кедендік 

ресмилеу.Кеден арқылы тасымалдаушы қызметі.Жүктерді 

сақтандыру.Кеңес беру және заңды кӛмек кӛрсету.

СЭҚ қатысушыларының  кеден процедураларында ҚР заңдарын 

орындауға бақылау жасай білуі; 

тауар шыққан елді анықтауға қолданылатын ережелер;

Кӛлік құралдарын және 

тауарларды декларациялау

Кӛліктік логистика және кӛлік 

құралдары, Халықаралық теңіз 

тасымалдау

А Валюталық операцияларды 
реттеу құқығы және 
халықаралық  есеп айырысу 
тәжірибесі

Мақсаты: патенттеу мен инновация енгізу және жасау саласында 

валюттік операцияларды орындау мәселесін 

зерттеу.Міндеттері:халықаралық валюттік операциялардың және 

халықаралық валюта жүйесінің мәнін ашу,валюта операцияларының 

негізгі түрлерін сипаттау.

ҚР кеден органдарын ұйымдастыру және басқару.Валюта операциясы 

ұғымы мен түрлері. Валюта рыногі және оның түрлері.ҚР кеден 

органдары жүйесінде басқару үдерісі.Валюталық бақылауды 

ұйымдастыру.Есептеп шығарудың халықаралық тәжірибесі.Банк 

арасындағы хабарлық қарым қатынастар.Халықаралық есептеп 

шығарудың нысандары. Документарлық аккредитив. Есептеудің 

инкассалық нысаны.Банктік аударым. Аванс кӛмегімен есептесу.

валюталық операция саласын,валюталық операцияны лицензиялау, 

сонымен бірге халықаралық есептеу саласын түсіну.

Кедендік тӛлемдер мен 

салықтар

Магистратура пәндері

Б Валюталық бақылау Мақсаты: Елдің валюта жүйесін реттеудің механизмін оқыту.                                                                    

Міндеттері:  халықаралық валюта-қаржылық қатынасы саласында 

негізгі категориялардың мәні мен мазмұнын түсіндіру, валюта 

қатынастарын және валюта бақылауын жүргізудің нормативті 

құқықтық базасын  білу.

Валюталық қатынастар, валюталық реттеу және экономиканың 

ашықтығы.Халықаралық валюта рыногі және ұлттық 

шаруашылықтың күйі.Ұлттық экономиканың ашықтығы мен осал 

жері.Ашық экономиканың кӛрсеткіштері.Дүниежүзілік 

шаруашылықта валюталық қатынастардын негізгі белгілері.Әр түрлі 

елдерде қолданылатын валюталық қатынастарды мемлекеттік 

реттеудің нысандары мен әдістері.Валюта саясаты.

 Қазақстан,Ресей және Белорусияның кеден одағы шеңберінде , 

сонымен бірге ВТО-ға қосылу мүмкіндігі жағдайында валюталық 

бақылау бойынша әрекетесудің қазіргі кездегі ерекшелігі мен 

мәселелерін сараптай алу; 

 валюталық бақылауды жүргізу мақсатында пайдаланатын негізгі 

құжаттарды толтыра білу.

Сауда жӛніндегі халықаралық 

келісімдер және конвенциялар

Магистратура пәндері

В Кеден төлемдері мен 
салықтарын есептеу 

Мақсаты: салық салу мен кеден тӛлемдері саласындағы нормативті 

құқықтық актілерді білу.

Міндеттері: кеден тӛлемдерінің түрлерін, кеден құнын анықтау 

тәртібі кеден тӛлемдері мен алымдарын есептеудің факторы ретінде 

оқыту. 

Кеден баждары.Кеден алымдары.Алымдар.Алдын ала шешу үшін 

ақы.Кеден тӛлемдері мен салықтарын есептеп шығару.  Кеден 

тӛлемдері мен салықтарының ставкаларын қолдану.Кеден тӛлемдері 

мен салықтарын есептеп шығару мақсатында шет ел валютасын қайта 

есептеу.КЕден ісі саласында құқық бұзушылық жасалғанда кеден 

тӛлемдері мен салықтарын есептеу.Тауардың кедендік құнын 

анықтау.Шығарылатын тауарлардың кедендік құнын анықтау. 

айтылған кеден құнын дәлелдеуге құжаттарды дайындап кӛрсете алу;  

тауарлардың кедендік құнын  коррекциялауды білу; 

Бюджеттік құқық Магистратура пәндері

А Мемлекеттік тілде құқықтық іс 

жүргізу

Мақсаты: мемлекеттік тілде  заң іс құжаттары туралы негізгі 

ұғымдарды оқыту;құжаттарды жасаудың айтарлықтай тиімді  

әдістерін пайдалануда студенттің жалпы ойын түсіну. 

Міндеттері:  мемлекеттік тілдегі іс құжаттарының негізімен танысу, 

қазақ тілінде құқықтық құжаттарды құрастыру мен ресмилеуді 

үйрену.

Құжат пен іс құжаты туралы ұғымы.Құжаттар және құжаттау 

жүйесі.Құжаттарды құрастыру және безендіру талаптары формуляр, 

бланк, реквизиттер, мәтіні. Ұйымдастырушылық-бӛлушілік құжаттар 

түрлері мен сипаттары. Іс құжаттарын ұйымдастыру.

жоғары оқу орындарында жазбаларды жүргізуін білу; әртүрлі

құжаттарды қамтамасыз етудің құқықтық негіздерін білу; әртүрлі

құрылымдар мен жүйелердегі қарым-қатынас этикасын білу.

Қазақ  тілі,Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (Ерекше 

бӛлім),Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы(Ерекше бӛлім),

Магистратура пәндері

Б Мемлекеттік тілде іс жүргізу 

құжаттарының нысандары

Мақсаты іс жүргізу құжаттарының нормаларын, оларды құрастыру 

әдістерін  оқыту.

Міндеттері: іс жүргізу құжаттарын құрастыру бойынша алынған 

дағдыларын қолдана білу. 

Іс жүргізу құжаттарының нақты түрлерін құрастыру тәртібі мен 

мазмұны.Сабақ барысында іс жүргізу құжаттарын ресмилеуде 

ситуациялық жағдаяттар беріледі және қажетті практикалық 

материалдар құрастырылады.

мемлекеттік тілде құжаттарды ресімдеуін білу;кедендік қызмет 

саласында құқықтық құжаттарды әзірлеуін білу; кедендік салада сот 

құжаттарын дұрыс ресімдеу саласындағы құқықтық құжаттарды 

сауатты түрде жасай білу  нормативтік-құқықтық актілердің 

құқықтық сараптамасын жүргізуін білу.

Қазақ тілі, Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (Ерекше 

бӛлім),Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы(Ерекше бӛлім),

Магистратура пәндері

КП 3 5

БП 2 3

БП 2 3



В Мемлекеттік тілде электрондық 

үкімет

Мақсаты: кедендік статистика негізін оқыту.

Міндеттері:   кедендік статистика мен құжат жасаудың негізімен, 

міндеттерімен және әдістерімен таныстыру,кедендік баждар мен 

салықтардың бюджетке түсуін бақылауды жүргізу,сыртқы сауданы 

дамытудың ұлттық және халықаралық кӛрсеткіштерін салыстыру.

Біртұтас кедендік ақпараттық кеңістікті қалыптастыру.ТМД елдерінің 

кедендік одағының қызметінің,ВЭДті кедендік тарифтік реттеудің 

ерекшелігі мен аймақтық ӛзгешелігі.Кедендік іс жүргізу жүйесіндегі 

тарифтік емес реттеу әдістері. Кедендік тӛлемдер, салықтар мен 

алымдар мәселелері.ҚР кедендік органдарды ұйымдастыру мен 

басқарудың мәселелері.Басқару, құрылымы мен басқару үдерісін 

құқықтық реттеу,кеден шекарасы арқылы ӛтетін кӛлік құралдары мен 

тауарларды кедендік ресмилеу мен кедендік бақылауды 

ұйымдастырудың қағидалары.Кеден тәртібін қолдану шарттары,әр 

түрлі кӛлікпен тауар тасудағы кедендік бақылау, сондай-ақ кеден 

органдарының құқықтық қызметін бақылау. 

мемлекеттік органдарда ақпараттық технологияларды пайдалануін 

білу;    мемлекеттік басқарудағы заманауи ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар туралы білімді қолдануін білу;  

мемлекеттік сектордағы деректерді жинау, сақтау, иеліктен шығару 

процедураларын реттейтін нормативтік-құқықтық базаны қолдана 

білу.

Қазақ  тілі,Қазақстан 

Республикасының азаматтық 

құқығы (Ерекше 

бӛлім),Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы(Ерекше бӛлім),

Магистратура пәндері

А Кедендік іс жүргізу және 

кедендік статистика

Мақсаты: кедендік статистика негізін оқыту.

Міндеттері:   кедендік статистика мен құжат жасаудың негізімен, 

міндеттерімен және әдістерімен таныстыру,кедендік баждар мен 

салықтардың бюджетке түсуін бақылауды жүргізу,сыртқы сауданы 

дамытудың ұлттық және халықаралық кӛрсеткіштерін салыстыру.

Біртұтас кедендік ақпараттық кеңістікті қалыптастыру.ТМД елдерінің 

кедендік одағының қызметінің,ВЭДті кедендік тарифтік реттеудің 

ерекшелігі мен аймақтық ӛзгешелігі.Кедендік іс жүргізу жүйесіндегі 

тарифтік емес реттеу әдістері. Кедендік тӛлемдер, салықтар мен 

алымдар мәселелері.ҚР кедендік органдарды ұйымдастыру мен 

басқарудың мәселелері.Басқару, құрылымы мен басқару үдерісін 

құқықтық реттеу,кеден шекарасы арқылы ӛтетін кӛлік құралдары мен 

тауарларды кедендік ресмилеу мен кедендік бақылауды 

ұйымдастырудың қағидалары.Кеден тәртібін қолдану шарттары,әр 

түрлі кӛлікпен тауар тасудағы кедендік бақылау, сондай-ақ кеден 

органдарының құқықтық қызметін бақылау. 

кеден органындағы құжаттаманың ерекшеліктерін білу;                                         

кедендік тӛлемдерді есептеу және жинау кезінде пайдаланылатын 

негізгі құжаттармен жұмыс жасай білу;                  

кедендік тӛлемдермен байланысты мәселелерді шешу үшін 

ақпараттық-құқықтық және іздеу жүйелерімен жұмыс істей білу;

Қазақстан Республикасының 

кеден құқығы, Кеден ісін 

ұйымдастыру

Жүктерді тасымалдау ережесі

Б Құқықтық статистика Мақсаты: құқықтық статистиканың жалпы ережелерін оқыту, онда 

кіреді:статистиканың жалпы теориясы негізі ұғымы және маңызы.                                                                               

Міндеттері:  құқық бұзушылық туралы мәнін және статистикалық 

мәліметтердің мақсатын оқыту, статистикалық мәлімет сараптауынан 

алынған қортындылар мен ұсыныстарды сараптауға үйрену.

Статитика жалпы теориясы негізі ұғымы мен бағыты.Статистиканың 

ғылыми білім ретінде тарихи дамуы.Статистикалық ғылымның 

ерекше әдістері.Құқықтық статистиканың негізгі салалары.Құқықтық 

статистиканың  қылмыстық, азаматтық және әкімшілік құқықпен 

және іс жүргізумен байланысы. Криминология жәнестатистиканың 

жалпы теориясы. Құқық қорғау органдары мен әділет 

органдарындағы статистикалық есеп беру жүйесі.Алғашқы есептеу 

құжаттарын жетілдіру мәселелері.

 статистикалық таблица, графика, диаграмма құру, осындай 

нысандағы статистикалық материалды оқу және сараптай алу , 

сонымен бірге компьютерлік технологияны пайдаланып ӛңдеу үшін 

стндртты статистикалық бағдарламаны қолдану.

Қазақстан Республикасының 

кеден құқығы, Тауарлар мен 

кӛлік құралдарын кедендік 

бақылаудың ұйымдастырылуы

Халықаралық арбитраж

В Кӛлік құралдарын лицензиялау 

және сертификаттау

Мақсаты: мемлекет бекіткен қызметтің кейбір түрлерін орындауды 

бастау  немесе тоқтатудың құқықтық тәртібі болып табылатын 

лицензиялау және сертификаттау жүйесін оқыту,сәйкес келуін бағалау 

үшін жүргізілетін сертификаттау үдерісін зерттеуді Міндеттері: кӛлік 

қызметін мемлекетік реттеудің әдістерін қолданудың теориялық білімі 

мен тәжірибелік дағдысын оқыту,кӛлік қызметін кӛрсететін рынокта 

рұқсат етудіңұүұыұтыұ реттеу мен мемлекеттік рнттну жүйесіндегі 

лицензиялау орны туралы теориялық білім алу.

Автокӛлік кешенінің дамуының негізгі бағыттары және лицензиялау 

мен сертификаттау ролі.Автокӛлік кешенін басқарудың Отандық және 

халықаралық тәжірибесі.Реттеудің мақсаттары мен 

міндеттері.Реттеуге қатысатындардың ұйымдастырушылық 

құрылымы.Автомобиль кӛлігі саласын реттеу қажеттілігін 

туындататын факторлар. Реттеудің нормативті-құқықтық базасы.

қызмет түрін жүргізу үшін лицензия алуда сауатты түрде ӛтінішті 

ресмилеу және оған қажетті құжаттарды қолдану;білікті маманның 

қызметін таңдау бойынша мәселелерді шеше білу.

Қазақстан Республикасының 

кеден құқығы,Кӛлік құралдарын 

және тауарларды декларациялау

Кедендік құқықтағы ӛзекті 

мәселелері

А Кедендік рәсімдеу Мақсаты: әр түрлі кедендік тәртіпте тауарларды және кӛліктерді 

кедендік ресмилеуді оқыту.

Пәнді оқытудың міндеттерібелгілі бір кедендік тәртіпке салынатын 

тауарлар мен кӛліктерді кедендік ресмилеу саласындағы теориялық 

және білімді алу.

Қазақстан Республикасы кеден шекарасы арқылы тауарлар мен кӛлік 

құралдарын тасымалдауды құқықтық және нормативті реттеу.Жеке 

тұлғалардың әр түрлі кӛліктермен ӛндірістік және коммерциялық 

қызмет үшін емес тауарлар мен кӛлік құралдарын кедендік ресмилеу 

және кедендік бақылаудың технологиясы.

Қазақстан Республикасы кеден шекарасы арқылы тауар мен кӛлік 

құралдарын кедендік ресмилеудің тәртібін білу және оны қолданудың 

тәжірибелік дағдысын үйрену;

Жүк тасымалдаудың кедендік декларациясын құра алу.

Қазақстан Республикасының 

кеден ісі, Кеден ісін 

ұйымдастыру

Халықаралық кедендік 

қатынастар

Б Шетелдік тұлғалардың 

санатынан тауарлардың 

қозғалысы

Мақсаты:Қазақстан Республикасы кеден шекарасы арқылы ӛтетін 

тауаларға байланысты шет елдердің, халықаралық ұйымдардың 

дипломатиялық, консульдық және басқа да ресми ӛкілдерімен, осы 

ұйымдар мен ӛқілдік жүргізетін тұлғаларының кеден бақылауындағы 

тәртібін меңгеру.

Міндеттері: Жеке тұлғалардың кеден одағының кеден шекарасы 

арқылы тасымалданатын , әр түрлі тауарлармен кеден операцияларын 

жүргізу және кеден бақылауының тәртібін меңгеру.

Шет мемлекеттердің дипломатиялық ӛқілдері тарапынан тауарларды 

тасымалдау ерекшелігі.Шет мемлекеттің дипломатиялық ӛкілдерінің 

басшысы  мен ӛқілдіктердің дипломатиялық корпусының 

мүшелерінің  тауар тасымалдау ерекшелігі.Қазақстан 

Республикасының шекарасы арқылы дипломатиялық хаттарды және 

консульдық вализаларды тасымалдау. Шет  елдердің дипломатиялық 

және коонсульдық курьерлерімен тауар тасымалдау.Таурлардың жеке 

категория ларын кедендік ресмилеудің ерекшелігі.

тауарларды тасымалдауда жеңілдіктермен пайдалана алатын адамдар 

тобын білу;  міндетті түрде кедендік ресмиленуі және есепке алынуы 

тиіс тауарлар тізімін білу.

Тауарлар мен кӛлік құралдарын 

кедендік бақылаудың 

ұйымдастырылуы

Азық-түлік және азық-түлік 

емес ӛнімдердің тауартануы, 

Тауарлардың кедендік құны 

және шығу елі

В Тауарларды кедендік 

декларациялау

Мақсаты: ҚР шекарасы арқылы ӛтетін тауарларды және кӛлік 

құралдарын кедендік бақылаудың ерекшеліктерін оқыту, 

Міндеттері:    шет елдердің кеден заңдарының, кеден бақылауының, 

халықаралық сауда құқығының ӛз ара байланысын зерттеу.

Тауарлар мен кӛлік құралдарын кеден шекарасы арқылы ӛткізудің 

тәртібі мен тасымалдауының негізі. Тауарлар мен кӛлік құралдарын 

декларациялау тәртібі.Жүкті кедендік декларациялау бақылауын 

қолдана отырып кедендік ресмилеу технологиясы.Кедендік тәртіп 

кедендік реттеудің құралы ретінде.Тауарлар мен кӛлік құралдарын 

бақылау мен автоматты ресмилеудің  технологиясы.

тасымалдаудың барлық түрлеріне құжаттар пакетін дайындай алу;

автомобильдік, темір жол арқылы, су жолдары арқылы, әуе жолдары 

арқылы және теңіз кӛлігімен тасымалдауды реттеуші номативті-

құқықтық актілерді білу

Кӛлік құралдарын және 

тауарларды декларациялау

Кӛліктік логистика және кӛлік 

құралдары, Тауарлар сапасының 

халықаралық сараптамасы, 

Халықаралық теңіз тасымалдау

БП 2 3

КП 3 5

БП 3 5



А Халықаралық кӛпшілік құқығы Мақсаты: Халықаралық, мемлекетаралық қатынастарды реттейтін 

халықаралық құқықтың мәнін анықтау, халықаралық құқықтың 

теориясын меңгеру,халықаралық құқықтың нормаларын қолдану 

дағдысын алу .                                                          Міндеттері:  

теориялық және нормативті материалдарды, халықаралық құжаттарда 

бекітілген категориялық ұғымдарды меңгеру, халықаралық құқықтық 

мәселелер бойынша ӛзінің ойын логикалық дүрыс және сауатты түрде 

жеткізуді игеру. 

Халықаралық кӛпшілік ұғымы және оның қызметтері. Халықаралық 

кӛпшілік құқығының ерекшеліктері  объектінің ерекшелігі,, 

субъектінің құқық шығармашылық және құқық қолдану үдерісіндегі 

ерекшелігі.Қазіргі кезеңде  халықаралық кӛпшілік құқығының ролін 

жетілдірудің себептері.БҰҰ қауіпсіздік кеңесі.Шешім қабылдау 

тәртібі.

 жалпы халықаралық құқықтың дамуының негізгі 

заңдылықтарын,оның жеке салаларын, институтары мен нормаларын 

білу;

халықаралық құқықтың жеке мәселері бойынша қортындылай білу 

және ӛзінің қортынды ойын дәлелдей алуы.

Мемлекет және құқық теориясы Магистратура пәндері

Б Халықаралық құқық және 

геосаясат

Мақсаты: дүниенің геосаяси және геоэкономикалық дамуының негізгі 

үрдістерін оқыту,геосаяси сараптау дағдыларын дамыту, сонымен 

бірге, жаһандану дәуірінде халықаралық қатынастардың даму үрдісін 

болжай алу қаблетін қалыптастыру.                                                                    

Міндеттері:халықаралық құқық пен геосаясаттын арақатнасы туралы 

материалдарды зерттеу. 

Халықаралыққұқық және геосаясат пәні.Халықаралық қоғамдастық 

сипаты.Халықаралық қоғамдастықтың негізгі даму үрдістері. 

Халықаралық қоғамдастықтың негізгі геосаяси сипаттары.  

Халықаралық қоғамдастықтың жалпы құндылықтары халықаралық 

құқықтың қалыптасуына әсер ететін фактор ретінде.Халықаралық 

құқықтың құндылығы.

болашақта кәсіптік қызметін жүргізу үшін қажетті тәжірибелік 

ептілік пен дағдысын және алынған тиянақты теориялық білімін 

қолдана алуы 

Кӛлік құралдарымен тауарлар 

қозғалысынын ережелері

Магистратура пәндері

В Халықаралық құқық  және 

халықаралық қатынастар 

тарихы

Мақсаты:дипломатия қызметтерін, дипломатиялық қызметтердің 

нысаны мен түрлерін оқыту. 

Міндеттері: халықаралық құқық пен халықаралық қатынас ӛзара 

байланысы мәселелерін зерттеу.

бұл пәнді оқыту халықаралық құқық пен халықаралық қатынастардың 

ӛзара әсерін кең түрде түсінуге, дамуын кӛруге 

бағытталған.Халықаралық құқықтың пайда болу және қалыптасу 

тарихы.Халықаралық қатынастар мен халықаралық 

құқық.Халықаралық қатынастар мен халықаралық құқықтың 

байланысы.Халықаралық келісім шарттар мен 

қатынастар.Халықаралық құқықтың Ежелгі дүние халықаралық 

қатынастары негізінде пайда болуы тарихы.Орта ғасырда 

халықаралық қатынастардың жылдамдауы және дамуы.Классикалық 

халықаралық құқық.Классикалықтан қазіргі халықаралық құқықа 

ӛту.Қазіргі халықаралық құқық ұғымы. 

сыртқы саяси және дипломатиялық қызмет туралы жеке ілімдерді 

типтей алу;

кейбір елдер мен жеке аймақтардың белгілі бір кезеңдеріне  тән 

сыртқы саяси және дипломатиялық қызметтердің жалпы және ерекше 

белгілерін анықтай алуы

Халықаралық тасымалдауда  

қоршаған ортаны қорғау

Магистратура пәндері

А Халықаралық жеке құқығы Мақсаты: халықаралық сипаттағыжеке қатынастарды құқықтық 

реттеуді оқыту.

Міндеттері: жеке құқық құқық саласының ьір ӛз бенінше құқығы 

ретінде, оны оқу халықаралық сипаттағы жеке-құқықтық 

қатынастарды реттеу тәртібі, осы қатынастарды реттейтін номалардан 

құралған  нормативті -құқықтық актілердің кешені туралы білім алуға 

мүмкіндік береді. 

Халықаралық жеке құқықтың негізгі мағанасы бір мәселе бойынша әр 

түрлі елдердің құқықтық нормаларының мазмұны арасындағы 

келіспеушілікті -коллизиондық мәселелерді болдырмау болып 

табылады. Халықаралық жеке құқық пәні мен жүйесі, қайнар кӛздері, 

әдістері. Халықаралық жеке құқықтың кӛпшілік құқықпен 

байланысы. Халықаралық жеке құқықтың жүйесі.

ғылыми және нормативтік құқықтық қайнар кӛздердің, сот және 

арбитраж тәжірибесінің негізінде халықаралық жеке құқықтың жеке 

мәселесі бойынша жалпылай алуы;

Зияткерлік меншiк құқығы, 

Саясаттану және әлеуметтану

Магистратура пәндері

Б Халықаралық құқық адам 

құқықтары

Мақсаты:  адам құқығы аясындағы халықаралық стандарттарды , 

адам құқығын қорғаудың негізгі қағидаларын оқыту                                                                                            

Міндеттері: халықаралық құқықтағы адам құқықтары туралы білімін 

оқыту.

Саяси-құқықтық ойлау тарихындағы адам құқықтары. Адам және 

азаматтардың құқықтық мәртебесі.Халықаралық құқықта адам 

құқығы аясындағы халықаралық құқықтың қайнар кӛздері.Азаматтық 

институты.Халықаралық құқықтағы әйелдер мен балалардың 

құқықтары.Адам құқықтарын халықаралық қорғау. ҚР мен шет 

елдерде адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 

қорғау механизмі.Адам құқықтары мен халықаралық гуманитарлық 

құқық.ҚР мен шет ел мемлекеттеріндегі адам және азаматтардың 

құқықтары мен бостандықтарын қорғаудың арнайы органдары. 

Нақты мәселелер бойынша қортындылай білу;  Адам құқықтары 

бойынша халықаралық және 133 актілерді сараптай білу.

Инвестициялық құқықы, 

Мәдениеттану

Магистратура пәндері

В Қазақстан Республикасының 

сыртқы саясаты

Мақсаты: Қазақстанның дүниежүзлік қоғамдастықтармен, 

халықаралық ұйымдармен қарым қатынасын оқыту,әр түрлі 

региондағы елдермен қарым қатынасы туралы білім алу.                                                                                    

Міндеттері: дүние жүзіндегі қазіргі халықаралық жағдайды оқыту 

және ҚР жаһандану үдерісіндегі ролі мен маңызын анықтау.

Қазақстанның егеменді, тәуелсіз мемлекет ретінде мемлекеттердің 

дүниежүзілік қоғамдастығына енуі.ҚР БҰҰ мүшесі ретінде.Сыртқы 

саяссат пен Ұлттық қауіпсіздік саласындағы Қазақстанның 

стратегиялық курсы.Қазақстанның шетелдермен қарым 

қатынасы.Қазақстан Еуропа және Азиялық Тынық мұхиттық аймақ 

елдерінің қарым қатынасындағы біріктіруші ел.Қазақстанның 

қауіпсіздік жүйесі аймақтық және бүкіл әлемдік қауіпсіздік жүйесінің 

құрамдас бӛлігі. Қазақстанның НАТО кеңесінің қызметіне 

қатысуы.Қазақстан экологиясы және халықаралық құқық.

 ҚР сыртқы саяси қызметінің негізгі бағыттарын түсіну;

 саяси үдерістердің негізгі заңдылықтарын сараптай алады.

Банктік құқық, Мәңгілік ел Магистратура пәндері

А Кедендік инфрақұрылым және 

қойма шаруашылығы

Мақсаты: кеден органының қызметін , олардың дұрыс жұмыс істеуін  

қамтамасыз ету мәселелерін оқыту.

Міндеттері: кеден қызметінің іс шарасын инфрақұрылымдық 

қамтамасыз етудің элементтерін оқыту.

ҚР кедендік инфра құрылымы ұғымы және элементтері.ҚР кедендік 

инфрақұрылымын дамыту.                ҚР мемлекеттік шекарасын 

анықтау, ҚР кеден инфрақұрылымын дамыту бойынша мемлекеттің 

саясаты. Кеден инфрақұрылымын дамыту үшін ҚР Кедендік 

комитетінің құқықтық мәртебесін ӛзгертудің мәні.

кедендік бақылаудың техникалық құралдарының ерекшелігін білу; 

нормативті-құқықтық құжаттарды кӛңіл қойып оқуғаынталы; 

кеден органдарының қызметі нәтижесін жалпылау және 

қалыптастыру, сараптау, бастысын бӛле білу.

Кедендік тӛлемдер мен 

салықтар

Магистратура пәндері

Б Сауда жӛніндегі халықаралық 

келісімдер және конвенциялар

Мақсаты: Сыртқы экономикалық қызмет саласында тәжірибелік 

жұмысты алдағы уақытта жақсарту үшін қажетті халықаралық сауда 

және коммерциялық қатынастардың нормалары мен заңдарын реттеу 

саласындағы білімді қалыптастыру.                        Міндеттері: 

ӛркениетті халықаралық араластықты  дамытуда халықаралық 

ұйымдар мен бизнесқұрылымдарымен қарым қатынастың құрылымы 

мен мүмкіндігі туралы студенттердің білім жүйесін қалыптастыру. 

Халықаралық сауда және экономикалық араластықтың мәселелері 

бойынша құжат ӛңдейтін халықаралық ұйымдар .СЭҚ -ды реттейтін 

негізгі халықаралық конвенциялар мен келісім шарттар.Елдердің ішкі 

сауда қатынастарын реттейтін келісім шарттар.Сыртқы экономикалық 

есептеуді реттеуші құжаттар.Халықаралық инвестициялық 

араластықты реттейтін конвенциялар мен келісім шарттар.Сыртқы 

экономикалық келісім шарттар мазмұнына әсер ететін халықаралық 

құқықтық актілер.

халықаралық саудадағы қазіргі кезеңде орын алатын үдерістерді ӛз 

бетінше талдау, қазақстан кәсіпкерлерінің мүддесі тарапынан 

сараптау және баға бере алу.

Стандарттау және 

сертификаттаудын заңнамалық 

және нормативтік-құқықтық 

базасы

Магистратура пәндері

КП 3 5

КП 3 5

КП 3 5



В Қаржылық құқықтағы ӛзекті 

мәселелері

Мақсаты: білімді жүйелеуге негіз беретін қаржы құқығының 

теориялық негізін оқыту, қаржы заңдарының құқықтық қағидалары 

мен нормаларын оқыту. 

Міндеттері: құқықтың қажетті қайнар кӛздерімен, қаржы құқықтық 

қатынастарды қалыптастыратын концептуальды мәселелермен  

таныстыру.

Қаржы құқықтық қатынастарының табиғаты.Қаржы жүйесі қаржы 

құқығының пәнін анықтайтын категория ретінде. Жария құқықтық 

құрылымдардың қаржы қызметі ұғымының мазмұнын анықтаудың 

ғылыми кӛзқарастары.Қаржы міндеттеесі қаржы құқығының 

категориясы ретінде.Қаржы құқығының категориялары 

фундаментальді ережелердің жаңа мазмұны.Революциға дейінгі 

қаржы құқығының пәні мен жүйесі.Совет кеңесі кезіндегі қаржы 

құқығы пәні мен жүйесі. Совет кеңесінен кейінгі кездегі қаржы 

құқығының пәні мен жүйесі.

қаржы жүйесін құру мен қаржы қызметін реттеу мәселелерін шеше 

алу; 

мемлекеттің ақшалай кредиттік саясатынының негізін білу; 

қаржы құқығы мен тәжірибесінің даму үрдістерін анықтай алу.

Бюджеттік құқық Магистратура пәндері

А Жүктерді тасымалдау ережесі Мақсаты:жүк тасу жұмыстарының техникалық құралдарын зерттеу, 

оларды қолданудың тиімді тәсілдерін кӛрсету, жүктердің физико-

химиялық қасиеттерін, вагондар мен контейнерлерде  олардың 

сақталуын қамтамасыз етуді есепке ала отырып  тасымалдау 

ережелерін, тасымалданатын жүктердің сапасы мен қасиеттерін 

сақтауға байланысты қажеттіліктерді қамтамасыз ету мәселелерін 

түсіндіру.                                                             Міндеттері: ҚР кеден 

шекарасы арқылы әр түлі кӛліктермен жүк тасымалдау ережелерін 

оқыту, әр түрлі кӛліктермен жүргізілетін тасымалдауды кедендік 

бақылау жүргізудің түрлерін оқыту. 

Тауарларды кеден шекарасы арқылы жеке тұлғалардың тасымалдауы. 

Кӛлік құралдарын кеден шекарасы арқылы 

тасымалдау.Тасымалданатын тауарлардың ерекшелігіне қарай кіргізу 

және шығару тәртібін арнайы  реттеу.Кедендік ережелерді 

бұзу.Кедендік ережелерді бұзуға байланысты қолданылатын жаза 

шараларының түрі..Кедендік ережелерді бұзуға бойынша іс жүргізу.

кеден шекарасы арқылы тауарларды тасымалдау ережесін және кеден 

заңдарын бұзуға байланысты жауапкершіліктің шараларын білу.

Белсенді оқыту әдістері арқылы алынған білімдерін пайдалана алу

Қазақстан Республикасының 

кеден құқығы, Кедендік іс 

жүргізу және кедендік 

статистика

Магистратура пәндері

Б Халықаралық арбитраж Мақсаты:Халыаралық арбитражды соттың негізгі қағидалары және 

ережелерімен таныстыру.

Міндеттері:халықаралық сауда және соның сот тәжірибесінде 

кездесетін келіспеушіліктерді жеке құқықтық тәсілдерман 

қарастыруда құқықтық реттеуді студенттерге түсіндіру.

«Халықаралық арбитраж»  ұғымы мен пәні.Арбитражды соттың 

қызметінің құқықтық негізі.Халықаралық шаруашылық 

келіспеушіліктерді шешу.Арбитраж бойынша халықаралық 

процедураларды зерттеу.

теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану,арбитражды-прцессуальді 

мәселелерді сараптау және шеше алу, заң құжаттарының текстерін 

құру жолымен болашақтағы жұмысының бағытын есепке ала отырып 

нақты мәселелерді шешу үшін қажетті іс жүргізу құжаттарын жасай 

алу

Құқықтық статистика Магистратура пәндері

В Кедендік құқықтағы ӛзекті 

мәселелері

Мақсаты:отандық кеден құқығын және оның ӛзекті мәселелерін 

оқыту.                                                                                   Міндеттері: 

кеден құқығы пәнінің құрылымы мен сипаты туралы білім алу, кеден 

қызметінің экономикалық жақтарын тусіну.

ҚР кеден құқығының  пәні, жүйесі және қайнар кӛздері. Кедендік 

құқықтық қатынастар және нормалар. ҚР кеден органдарының -кеден 

бақылауын жүргізетін субъектілер ретіндегі құқықтық 

мәртебесі.Кеден саласындағы бақылаушы субъект ретіндегі - ВЭД 

қатысушыларының құқықтық мәртебесі. Кеден бақылауының кеден 

әкімшілігінің элементі ретіндегі ерекшелігі. 

бекітілген кеден бағасын дәлме дәлдеу үшін құжаттарды кӛрсете білу;                               

-кеден органдарының іс жүргізу және құқық қорғау қызметін жүзеге 

асыру кезінде кеден заңнамасын іс жүзінде қолдануды білу;                  

-ұлттық және әлемдік экономикадағы негізгі әлеуметтік-

экономикалық процестерді талдай білу,Қазақстанның қаржылық және 

экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін экономикалық 

динамикасынжәне факторлық талдау жүргізуін білу.

Қазақстан Республикасының 

кеден құқығы, Кӛлік 

құралдарын лицензиялау және 

сертификаттау

Магистратура пәндері

А Халықаралық сауда құқығы Мақсаты: Халықаралық сауда құқығының қалыптасуы мен дамуын 

оқыту,халыаралық саясат саласындағы реформаларды сараптау, 

сыртқы сауда қатынастар саласындағы басымдысын кӛрсету.

Міндеттері:халықаралық құқықта қазіргі ӛзекті мәселелерді оқыту, 

ұғымдарымен, пәнімен,халықаралық экономикалық құқық жүйесімен 

және оның институттарының мазмұнымен таныстыру.

Халықаралық сауда құқығының ұғымы,қағидалары және қайнар 

кӛздері.Халықаралық сауда, халықаралық экономикалық жүйедегі 

орны.Региональді интеграциялық құрылымдардың сауда 

экономикалық қатынастарының ерекшелігі.Халықарааалық 

есептеулер. Халықаралық кредиттік аударымдар және аккредетив. 

Халықаралық саудадағы франчайзинг.

Дүниежүзілік сауда ұйымын құру туралы Келісімнің құрамындағы 

құжаттардың жиынын пайдалана алу;

қазіргі кездегі халықаралық сауда тәртібін сипаттайтын халықаралық 

келісім шарттарды білу.

Қазақстан Республикасының 

кеден құқығы, Зияткерлік 

меншiк құқығы

Магистратура пәндері

Б Тауарлардың кедендік құны 

және шығу  елі

Мақсаты:ТН ВЭД-қа сәйкес тауарлардың шыққан елін анықтаудың 

негізгі тәсілдерін оқыту және кеден тӛлемдері мен салықтарын 

есептеу шығару үшін кеден бағасын шынайы анықтауды база ретінде 

қарауды түсіндіру.  

Міндеттері: ТН ВЭД-қа сәйкес тауарлардың шыққан елін анықтаудың 

механизмін және кеден тӛлемдері мен салықтарын есептеу шығару 

үшін кеден бағасын шынайы анықтауды база ретінде қарауды  

кӛрсету.

Тауар шыққан ел туралы жалпы ережелер.Тауар шыққан елді растау. 

Тауардың шығуы туралы декларация.Тауардың шығуы туралы 

сертификат.тауарлар шыққан елді растайтын құжаттарды 

кӛрсету.Кеден бағасы туралы жалпы ережелер.Тауарлардың кеден 

бағасын декларациялау.Тауарлардың кеден бағасын 

бақылау.Тауалардың кеден бағасына қатысты шешімден.Тауалардың 

кеден бағасын дәлдеп түзету.Қосымша тексеруді жүргізу. 

дүниежүзілік тәжірибеде қолданылатын реттеудің тарифтік және 

тарифтік емес шараларының жүйесін білу;

ҚР біртұтас кеден саясатын жүргізу үшін экономикалық, 

ұйымдастырушылық және құқықтық механизмін тәжірибеде 

қолдануды қамтамасыз ету ӛңдеуді меңгеру.

Инвестициялық құқықы, 

Шетелдік тұлғалардың 

санатынан тауарлардың 

қозғалысы

Магистратура пәндері

В Тауарлар сапасының 

халықаралық сараптамасы

Мақсаты: техникалық құралдарға сараптама жүргізу үшін 

тауарлардың сапасына сараптама жүргізудің тетіктері мен әдістерін, 

арнайы қағидалары туралы терең білім алуды қалыптастыру.                                

Міндеттері:  тауарлардың сапасына сараптама жүргізудің тәжірибесі 

мен ұйымдастыру саласында  студенттердің арнайы білім алуы.  

Тауар сапасын бағалаудың негізгі кезеңдері. Тауар сапасын 

бағалаудың әдістері.Экспертизаның жалпы ережелері.Тұтыну 

тауарларының экспертизасы.Азық-түлік емес тауарлардың 

экспертизасы.Тұрмыстық электротехникалық тауарлардың 

экспертизасы.Текстиль , аяқ киім тауарларының экспертизасы.Азық-

түлік тауарларының экспертизасы.Сүт тауарларының, тамақ 

майларының, ет және ет ӛнімдерінің  экспертизасы. Кеден 

экспертизасының техникалық құралдары мен әдістері.

эксперт қызметін ұйымдастырудың теориялық концепциясын, оның 

ұйымдастырылу құрылымын және функциональді аумағын білу.

Кеден ісіндегі болашақ маман ретінде ӛзініңойын білдіре алуы.

Тауарларды кедендік декларациялауМагистратура пәндері

А Кеден ісінің экономикасы Мақсаты: Кеден ісінде, кеден саясатында экономикалық стратегияның 

бағыттары, әдістері мен құралдарын, кеден ісінің экономикасының 

дамуының негізгі бағыттарын оқыту, ӛткен тәжірибені сараптау 

әдістері мен болашаққа міндет қою мәселелерін түсіндіру. 

Міндеттері:  кеден ісінің экономикалық міндеттерімен таныстыру 

және оның ел экономикасын дамытудағы ролін анықтау.

ҚР экономикалық реформаны жүргізуде кеден қызметінің ролі. Кеден 

ісінің экономикалық нәтижелерінің ерекшелігі мен 

классификациясы.Кеден ісі экономикасы пәнінің міндеттері. 

Реимпорт, реэкспорт тәртіп мазмұны, осы тәртіпті қолданганда 

кедендік тӛлемдерді қайтарудың ерекшелігі.

 нақты жағдайларды шешуде экономикалық сипаттағы мәселелерді 

айқындай білу және олардың күтелетін нәтижелерін бағалай және 

шеше білу. 

Кедендік тӛлемдер мен 

салықтар 

Магистратура пәндері

БП 3 5

БП 3 5

КП 3 5

КП 2 3



Б Тауартану, кеден ісінде азық-

түлік және азық-түлік емес 

ӛнімдердің  сараптамасы

Мақсаты:Тауар және құндық саясаттың , тауарларды 

классификациялау, бағалау және экспертиза жасауға байланысты 

теориялық және практикалық мәселелерін оқыту. 

 Міндеттері: кеден бақылауының технологиясымен, әр түрлі топ 

тауарларының сипатымен,мақсаттарымен, ТН ВЭД -қа сәйкес 

тауарлар классификациясы ережелерімен таныстыру, ТН ВЭД коды 

бойынша бақылау және корректировка жасауда лауазымды 

тұлғалардың әрекет тәртібін,экспертиза тағайындау тәрібін оқыту.

Тауартанудың ғылым ретіндегі пәні, әдісі, мазмұны.тауартанудың 

кеден ісіндегі ролі,бағыттарытмен міндеттері.Тауартану және 

тауартанулық экспертиза-кеден органдарының құқық қорғау және 

фискальді қызметтерімен байланысты мәселелерді шешудегі 

ақиқатты орнықтыратын қайнар кӛздің бірі. Тауалардың ассортименті 

ұғымы. Ӛндірістік және саудалық ассортимент.Ассортименттің 

қасиеттері мен кӛрсеткіштері.Кеңдігі, толықтығы, тұрақтылығы, 

жаңалығы. Ассортимент құрылымы. Тауартанудың негізгі ұғымдары.

тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігі мәселелері бойынша қазіргі 

нормативті-құқықтық базаны пайдалана алу, оларды 

классификациялау, кодтау, маркировкалау, 

идентификациялау,олардың ӛтініштерінің дұрыстығын тексеруде 

тауарлардың кедендік бағасы мен сыртқы экономикалық қызметтегі 

тауар номенкклатурасында кодты анықтау үшін дұрыс бағыт бере білу 

Стандарттау және 

сертификаттаудын заңнамалық 

және нормативтік-құқықтық 

базасы

Магистратура пәндері

В Халықаралық теңіз тасымалдау Мақсаты:теңіз кӛлік құқығы нормаларын оқыту, адам тасымалдау, 

жүк тасымалдау және теңіз арқылы тасымалдаудың құрылымы. 

Міндеттері:  халықаралық теңіз тасымалдаудың әр түрлі аспектілері 

бойынша құқықтық реттеудің ерекшеліктері.

Халықаралық теңіз тасымалдау ұғымы.Халықаралық теңіз 

тасымалдау түрлері. Халықаралық теңіз тасымалдау құжаттарын 

ресмилеу талаптары, келісім шарт талаптарын бұзған жағдайдағы 

жауапкершілік.

халықаралық деңгейде қарым қатынасты ұйымдастырудың 

тәжірибелік мәселелерін шеше алу; 

Халықаралық теңіз тасымалдау ұйымдастыру мен реттеуде 

басқармалық шешімдерді қабылдай алу. 

Кеден саласындағы қызмет 

кӛрсету, Тауарларды кедендік 

декларациялау

Магистратура пәндері

А Халықаралық кедендік 

қатынастар

Мақсаты: кедендік реттеу, оның мемлекет экономикасына әсерінің 

теориялық жақтарын оқыту.

Міндеттері: кеден инфраструктурасының бүткіл желісін региональдық 

кеден басқару органдарына,арнайы басқарма мен әр түрлі бӛлімдері 

түрінде құрылуына әкелген  кеден органдарын басқарудың ішкі 

жүйесін қайта құру мәселесін зерттеу.

Халықаралық кеден құқығының негізгі ұғымдары ,мәні ,қайнар 

кӛздері.Халықаралық кеден құқығының  субъектілер ұғымы. 

Мемлекет халықаралық кеден құқығының алғашқы субъектісі 

ретінде.Халықаралық экономикалық және кеден 

ұйымдары.Бүкілдүниежүзілік кеден ұйымы бірігіп қызмет ететін 

халықаралық кеден институтының негізі ретінде.

мәліметтерді жинақтаудың, сақтаудың, ӛңдеудің қазіргі заманғы 

тәсілдерін білу; халықаралық деңгейле карым қатынастарды 

ұйымдастырудың тәжірибелік мәселелерін шеше алу; 

халықаралық кедендік қатынастарды ұйымдастыру және реттеу 

бойынша басқармалық шешімдерді қабылдай алу

Сыртқы экономикалық қызметті 

құқықтық және кедендік-

тарифтік реттеу, Кедендік 

рәсімдеу

Магистратура пәндері

Б Азық-түлік және азық-түлік 

емес ӛнімдердің тауартануы

Мақсаты: ҚР шекарасы арқылы ӛткізілетін тұтыну және тұтыну емес 

тауарлардың тауартану негізін оқыту.

Міндеттері:  халық шаруашылығының әр түрлі салаларымен, олардың 

ӛндірістік үдерістерімен және ӛнімдерімен ерекшелігімен, ӛнімдерді 

классификацилау, сапасымен, маркировкасымен,сақтау және 

тасымалдау талаптырымен танысу. 

Тауртанудың ғылым ретінде пәні, әдістері және мәні.Кеден ісінде 

тауартанудың ролі, міндеттері мен мақсаттары.Шикізат күйінде, СЭҚ 

ТН бойынша кеден шекарасы арқылы ӛтетін тауарлардың тауартану 

ерекшелігі, ӛндіріс технологиясы, қораптауы, маркировкасы, 

тасымалдау, сақтау, классификациясы т.б. Тұтыну және тұтыну емес 

тауарларды тауартану.  

Тұтыну және тұтыну емес тауарларды тауартану мәнін білу;                                 

Сәйкестік сертификаттарының жалғандығын санитарлық-

эпидемиологиялық қорытындылар, ветеринариялық және 

фитосанитарлық сертификаттар және сапаның белгіленген талаптарға 

сәйкестігін растайтын ӛзге де құжаттарды анықтауін білу.

Кеден органдарында басқаруды 

ұйымдастыру, Шетелдік 

тұлғалардың санатынан 

тауарлардың қозғалысы

Магистратура пәндері

В Кӛліктік логистика және кӛлік 

құралдары

Мақсаты:  тауарларды тасымалдау мақсатында  әсіресе, автомобиль 

кӛлігімен тасымалдағанда оны  басқару, бӛлу, тарату мәселесін  

жүйелі түрде оқыту.                                                                     

Міндеттері:  логистиканы кӛлікпен қамтамасыз етудің, халықаралық 

жолдағы жүкті тасымалдауды қоса алғанда,оның 

теориялық,құқықтық, ұйымдастырушылық негізін оқыту.

Логистика жағдайындағы кӛлік. Логистиканың ӛндіріс үрдісі. 

Логистикадағы материалдық ағымдар.  Кӛлік ағымдары мен кӛліктің 

тұрақты құрылғылары. Жылжымалы құрамдардың ағымы. Уақыт 

аралығында ӛзгертілетін кӛлік үрдісі.Тасымалдаудың технологиялық 

жүйесі мен оның сипаты. Кӛлік   кәсіпорнының   микрологитсикалық   

жүйесі   қызметінің

әдістемелік негіздері. Автокӛлік   кәсіпорнының   микрологитискалық   

жүйесін   дамытудың

әдістері мен модельдері. Теміржол кӛлігі моделін қңдеудің модульдік 

принципі. Кӛлік қызметін пайдаланушының логистикасы. Жүкті 

қоймалау, жүк тарасы, орау және қайта ӛңдеу. Логистикалық үрдісті 

ақпаратпен қамтамасыз ету. Кәсіпорынды ішкі тасымалдауды сақтау, 

манипуляциялау үрдісі. Логистикалық шығындар. Логистиканың 

дамуының негізгі тенденциялары

логистикалық концепцияға сүйене отырып, тасымалдауды тиімді ету 

мүмкіндіктерінің жолдарын іздену, жүктерді тасымалдауды басқаруда 

логистикалық қағидаларды қолдану.

Кеден саласындағы қызмет 

кӛрсету ,Тауарларды кедендік 

декларациялау

Магистратура пәндері

А Қазақстан Республикасының іс 

жүргізу құқығы

Мақсаты: азаматтық іс жүргізу құқығы саласының мәнін , азаматтық 

процесстің сот тӛрелігін жүргізудегі қызмет екендігін, іс жүргізу 

қатнастарының ерекшелігі туралы, іске қатысатын тараптардың 

соттың және тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын, іс жүргізу 

кезеңдерін, айтар болсақ, азаматтық іс жургізу құқығының ұғымдары 

мен категорияларын оқыту.

Пәнді оқыту міндеттері :қажетті құқық қайнар кӛздерімен,осы құқық 

саласының концептуальді мәселелерімен таныстыру, азаматтық сот 

ісін реттейтін азаматтық процессуальді нормалардан тұратын 

Қазақстанның қатысуымен қабылданған халықаралық келісімдер мен 

маңызды заң актілерін меңгеру.

Азаматтық іс жүргізу құқығы азаматтардың ар ұжданын қорғаудағы 

,еңбек шиеленістері мен басқа да келіспеушіліктерді 

шешуде,моральдік және материальдық нұқсанды қалпына келтіру 

тәртібін реттеуде азаматтық құқықтық қатынастарының барлық 

субъектілерінің заңды мүдделерін қорғаудың ең тиімді инструменті 

болып танылуы қажет. Сот актілерін орындау үшін тиімді 

қолданылатын жүйе құру қажет.Бұл мақсаттардың орындалуы судья 

лардың, прокурорлардың,адвокаттардың, нотариус, заңгерлердің ӛз 

ісінде біліктілігін талап етеді.Құқықтың нарықтық және 

демократиялық табиғатын , азаматтық қоғамның және мемлекеттің 

қазіргі заман құрылымын түсінетін  судьялардың білікті корпусын 

қалыптастыру үшін ҚР азаматтық іс жүргізу заңдары саласында 

студенттердің терең білім алуына жағдай жасалуы тиіс.

заң ұғымдары мен категорияларды қолдана білу;  заң фактілерін және 

пайда болатын құқықтық қатынасты  сараптай алу;

құқықтық нормаларды сараптау, түсіндіру және дұрыс қолдана білу;

Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы (Ерекше 

бӛлім),Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы(Ерекше бӛлім),

СЭҚ тауарлар номенклатурасы

Б Криминалистика Мақсаты: қылмыс механизмінің , дәлелдеме жинақтау, зерттеу және 

баға берудің заңдылықтарын оқыту, криминалистикалық тактиканың 

теориялық негізін және жеке қылмыстар түрлерін тергеу 

әдістемесіноқыту, әр түрлі техникалық- криминалистикалық 

құралдармен  жұмыс жасау дағдысын меңгеру.                                                                                   

Пәнді оқыту міндеттері: нақты іс жүргізуде қолданылатын заңды 

дұрыс таңдау; құқықтық шешім қабылдауды үйрену және 

қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу заңдарына дәлме дәл сейкес 

келетін басқа да заңды әрекеттерді орындау.

Криминалистика идентификация мен диагностиканың теориясы және 

оны қолдану маңызы. Криминалистикалық техника. 

Криминалистикалық суретеме және бейнежазба жасау. Соттық сурет 

ұғымы; тергеу әрекеттерін жүргізудегі тәсілдер мен әдістер.Түсіру  

түрлері.Іздер туралы криминалистік ілім (трасология).Іздерді байқа, 

анықтау ,кӛрсету және бекіту тәсілдері.Дактилоскопиялық формуланы 

тағайындау және оны шығару тәртібі. Дактокартаны 

ресмилеу.Қаруды, қару жарақтарды, жарылатын заттарды, жарылу 

құрылымдарын криминалистік зерттеу және оларды қолдану іздерін 

анықтау. Құжаттарды техникалық-криминалистикалық 

зерттеу.Мәліметтер базасы басқару жүйесін тағайындау және 

классификациялау.

 криминалистикалық ұғымдар мен категорияларды қолдана білу;

оқиға болған жнрднгі жағдайды сараптай білу,криминалистикалық 

құралдар мен әдістерді қолдану бойынша нақты тіжірибелік 

ұсыныстар бере алу.

Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы (Ерекше 

бӛлім),Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы(Ерекше бӛлім),

СЭҚ құқықтық реттеу
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В Халықаралық қылмыстық 

құқық

Мақсаты: белгілі бір білімдер жүйесін құрайтын халықаралық 

қылмыстық құқықтың теориялық негіздерін оқыту; халыаралық 

заңдардың құқықтық қағидалары мен нормаларын оқыту. 

 Пәнді оқыту міндеттері :халыаралық құқықтық соттың концептуальді 

мәселелерімен,құқықтың қажетті қайнар кӛздерімен таныстыру.

халыаралық қылмыстық құқық ұғымы, пәні және жүйесі. 

Халыаралық қылмыстық құқықтың қайнар кӛздері. Халыаралық 

қылмыстық құқықтың қағидалары. Халыаралық қылмыстық 

құқықтың ҚР құқық жүйесіндегі орны. Мемлекеттің құқықтық 

юрисдикциясы мен имунитетері. Халыаралық қылмыстық құқықтағы 

жауапкершілік.

маңызды халыаралық нормативті-құқықтық актілерді білу 

(адамгершілік  және бейбітшілікке қарсы қылмыс туралы 

кодексечности,халыаралық қылмыс сотының Рим статуты);

нақты мәселелерді шешу барысынданормативті-құқықтық актілерді 

пайдалана білу

Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы (Ерекше 

бӛлім),Қазақстан 

Республикасының қылмыстық 

құқығы(Ерекше бӛлім),

Қазақстанның кеден аумағының 

экономикалық әлеуеті

А Кедендік бақылау Мақсаты: Кедендік бақылауды ұйымдастыру және жүргізу 

қағидалары.  Міндеттері: Кедендік бақылаудың теориялық және 

құқықтық негіздерімен таныстыру; кедендік бақылау зоналарын 

анықтау оған ену тәртібі. 

Кедендік бақылаудың нысандары.  Кедендік бақылауға қажетті 

құжаттар мен мәліметтер. Кедендік бақылауды жүрнізудегі 

кеденшілердің құқықтары . Кедендік бақылауды жүрнізуге мамандар 

мен эксперттерді қатыстыру. Кедендік бақылаудың әдістері мен 

құралдары.  Кедендік бақылаудың  нәтижесін ресмилеу.

 Кедендік бақылаудың  түрлерін білу;

- кедендік бақылау жүргізуде кеден органдарының басқа мемлекеттік 

органдармен  қарым қатынасының нысандарын білу.

Кедендік бақылаудың 

техникалық құралдары, 

Мемлекеттік басқаруды 

құқықтық реттеу

Кеден ісі саласындағы 

криминалистика және анықтау

Б Экономикалық саласындағы 

қылмыстар

Мақсаты:экономикалық қызмет саласында болатын қылмыстың және 

соған байланысты жауапкершіліктің ӛзекті проблемасын оқыту .

Міндеттері: қылмыстық құқықтың негізгі ұғымдарын 

қарастыру:қылмыс ұғымы белгілері, қылмыстың құрамы және оның 

элементтері, қылмыстық жауаптылық және оның негізі.

Экономикалық қылмыс ұғымы және оның жалпы 

сипаты.Экономикалық қызмет саласындағы қылмыс, ұғымы мен 

түрлері. Кәсіпкерлік және баска да экономикалық қызметті жүргізуде 

бекітілген тәртіптің  жалпы қағидаларын бұзатын қылмыстар. 

Сыртқы экономикалық қызметінің тәртібіне қарсы қылмыс (кедендік 

қылмыстар). 

экономикалық қызмет саласындағы қылмыстың құрамын сараптай 

білу,

экономикалық қызмет саласындағы құқықтық мінез құлықтың шегін 

анықтай білу,

экономикалық қарым қатынастар мен құқық қолдану тәжірибеде 

қылмыстық құқықтық реттеудің теориясының ӛзекті мәселелерін 

анықтау.

Мемлекеттік қызмет Кеден органдарының жедел-

іздестіру қызметі

В Жедел-іздестіру қызметінің 

негіздері

Мақсаты:   қылмыстық іс жүргізуші  органдардың жедел іздестіру 

қызметі саласындағы нормативтік-құқықтық базаны сараптау, сол 

жедел іздестіру қызметінде  олардың басқа мемлекеттік органдармен, 

оның ішінде, кеден органдарымен байланысын анықтау.                                  

Міндеттері: құқықтық ұғымдар мен терминдер туралы мәліметтер 

мен білімді түсіну,нақты жедел іздестіру іс шараларын жүргігенде 

алған білім дағдысын пайданана білу.

Жедел іздестіру қызметі ұғымы.Іздестіру қызметінің міндеттері. Сот 

тӛрелігінің  конституциялық негізі.Жедел іздестіру қызметін 

ұйымдастыру тәртібі. Сот буындары мен  инстанциялары. Сот 

органдарын ұйымдастыру және қызметтері . Іздестіру органдарының 

қызметін ұйымдастырудың құқықтық нысандары.Сот органдары мен 

қызметі сот тӛрелігін орнықтырумен байланысты органдар  

(прокуратура, алдын-ала тергеу және анықтау органдары, и дознания, 

юстиция  мен адвокатура органдары ) қарым-қатынастың әдістері мен 

қағидалары.

жедел іздестіру қызметін жүргізетін органдармен тиімді қарым 

қатынас ұйымдастыра білу;

жедел іздестіру іс шараларының нәтижесін іс жүргізу тексеруін 

жүргізуді,оның дәлелдемелік  сараптау және бағалай білу.

Психология, Қазақстан 

Республикасында сот және сот 

тӛрелігі

Шет елдерде қылмыстық 

жазаларды атқару теориясы мен 

тәжірибесі

А Кеден ісі саласындағы 

криминалистика және анықтау

Мақсаты: айғақтық дәлелдеменің  криминалистік әдістемесін, 

анықтау тактикасын, бекіту мен зерттеуді оқу.     Міндеттері:кеден  ісі 

саласында криминалистика ұғымын, мәнін, мақсатын және міндетін 

білуді меңгеру, кеден органдарының жұмысында криминалистік 

әдістерді пайдалануға үйрену.

Криминалистика пәні, жүйесі. Криминалистика әдістері, оны кеден 

ісінде қолдану. Криминалистік идентификация,оның түрлері. 

Криминалистік  техника, оның мақсаттары. Криминалистік қызметтер 

жүйесіндегі тактикалық тәсіл; оқиға болған жерді тексеру 

тәсілі,тергеу, тінту және т.б.тергеу әрекеттері.Қылмыстың жеке 

түрлерін тексерудің криминалистикалық әдістемесі. Жеке 

әдістемелердің құрылымы. Әр түрлі категориядағы қылмысты 

тексеру.  

 халыаралық саудада қазіргі кезеңде орын алатын үдерістерді ӛз 

бетінше түсіну ;болып жатқан ӛзгерістерді қазақстан кәсіпкерлері 

тарапынан сараптау және бағалай білу.

Қазақстан Республикасының 

құқық қорғау органдарын 

,Кедендік бақылау  

Магистратура пәндері

Б Кеден органдарының жедел-

іздестіру қызметі

Мақсаты: қылмыстық іс жүргізуші  органдардың жедел іздестіру 

қызметі саласындағы нормативтік-құқықтық базаны сараптау, сол 

жедел іздестіру қызметінде  олардың басқа мемлекеттік органдармен, 

оның ішінде, кеден органдарымен байланысын анықтау.

Міндеттері: құқықтық ұғымдар мен терминдер туралы қажетті білім 

алу, осы курсты оқығанда алған білімін кейінгі ғылыми -теорилық 

және тәжірибелік жұмысында колдана алу дағдысын қалыптастыру.

Жедел іздестіру қызметі ұғымы.Іздестіру қызметінің міндеттері. Сот 

тӛрелігінің  конституциялық негізі.Жедел іздестіру қызметін 

ұйымдастыру тәртібі. Сот буындары мен  инстанциялары. Сот 

органдарын ұйымдастыру және қызметтері . Іздестіру органдарының 

қызметін ұйымдастырудың құқықтық нысандары.Сот органдары мен 

қызметі сот тӛрелігін орнықтырумен байланысты органдар  

(прокуратура, алдын-ала тергеу және анықтау органдары, и дознания, 

юстиция  мен адвокатура органдары ) қарым-қатынастың әдістері мен 

қағидалары.

жедел іздестіру қызметіне қажетті құжаттарды жасай білу; 

 жедел іздестіру шараларын жетістікті ету үшін қажетті құқықтық 

базаны таңдай білу

Психология Экономикалық 

қылмыстарды саралау 

мәселелері,Экономика 

саласындағы қылмыстар

Магистратура пәндері

В  Шетелдердегі қылмыстық 

жазаның орындалуының 

теориясы және тәжірибесі 

Мақсаты: қылмыстық жазаның  теориясы және тәжірибесінің басым  

және ӛзекті мәселелерін, Қазақстан Республикасының Қылмыстық-

атқару құқығындағы қазіргі  құқықтық  жүйесінің  даму тарихын 

және осы құқықтық жүйенің   дербес құқық саласы және ажырамас 

бӛлігі болып табылатынын   оқып үйрену,                                                                        

Міндеттері: Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша әр 

түрлі қылмыстық жазаның тәртібі мен ӛтеу шарттарының негіздерін 

оқып үйрену.

Қылмыстық құқықтың қайнар кӛздеріне жалпы сипаттама. Шет 

елдердің кінәнің қылмыстық-құқықтық теориясындағы 

тұжырымдамасы.  Қылмысқа қатысудың қылмыстық-құқықтық 

теориясы.  Англия және АҚШтағы   қылмысқа қатысудың  

қылмыстық құқық бойынша ұғымы және түрлері.   ГФР және 

Францияның   қылмыстық құқық  бойынша қылмысқа 

қатысушылардың ұғымы.  Дамушы елдердің   қылмыстық құқық 

бойынша қылмысқа қатысудың  заңнамалық реттеу институты. 

Дамыған және дамушы елдердегі   кәмелетке толмаған құқық 

бұзушылардың қылмыстық жауаптылығы туралы заңнама,  (жасы 

қылмыстық жауапкершілік, ықпал ету шаралары – түзету, жазалау 

және т. б.)

 құқықтық табиғаттың құбылыстарын талдай білу; құқықтық 

жүйелердің салыстырмалы талдау   жүргізе білу;  айқын емес 

жорамалдарды білу, фактілер мен тергеу жүргізу барысындағы кӛре 

қателер мен олқылықтар. теорияда  алған білімдерін тәжірибеде 

қолдана білу,  ақпаратты алу және ӛңдеу,   құқық саласындағы 

мәселелерді  ӛз бетінше жетілдіру, талдау және шеше білу.                                                                     
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