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1.ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер  

2 Код и классификация области 

образования 

6В04 – Бизнес, управление и право 

3 Код и классификация направлений 

подготовки 

6В042- Право 

4 Код и группа образовательных 

программ 

В049 - Право 

5 Наименование образовательной 

программы  

6В04249 - Таможенное дело 

6 Вид ОП Действующая 

7 Цель ОП Подготовка компетентных и квалифицированных специалистов, 

владеющих знаниями, умениями и навыками в области 

таможенного дела, в сфере применения международных 

стандартов таможенного регулирования, администрирования и 

таможенного контроля, а также международного сотрудничества 

государств. 

 

8 Уровень по МСКО 6 

9 Уровень по НРК 6 

10 Уровень по ОРК 6 

11 Отличительные особенности ОП  Нет 

12 Перечень компетенции Универсальные компетенции (УК) 

характеризуются тем, что выпускник  должен владеть: 

УК1-способность понимать закономерности исторического 

процесса и место человека в историческом процессе, 

готовность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия, руководствоваться ими в профессиональной 

деятельности 

УК2-способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно значимые 

философские проблемы, умение  основываться на базовых 
знаниях в области общегуманитарных наук в процессе 

формирования своего; умение использовать гуманитарные 

знания в своей социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК3-способность понимать принципы функционирования 

современного общества, социальных, политических 

механизмов и регуляторов общественных отношений, 

способность анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы;способность осознания психологических 

процессов  развития личности в социуме, умение 

использовать полученные знания в контексте своей 
социальной и профессиональной деятельности.  

УК 4- Способность к эффективной коммуникации в 

различных условиях общения, способность владеть 

профессиональными речевыми и письменными  навыками  

УК5- Владеет иностранным языком на уровне не ниже 

разговорного. Способность к использованию зарубежных 

источников информации и свободное ориентирование в 

интернет-пространстве. 

УК6-Владение средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья, готовности к 

достижению должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

УК 7 - способность ориентироваться в современной 

системе источников информации в целом и по отдельным  

 

 

профессиональным отраслям, знание и умение владеть 



основными методами, способами и средствами получения, 

хранения переработки информации, умение использовать 

различные программные средства, базы данных, работать в 

интернете и использовать его ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

УК8-способность использовать современные физические 

принципы в различных областях техники, применять 

основные физические законы и принципы в стандартных 

ситуациях, 
УК 9- способность структурировать данные, создавать 

математическую модель ситуации, анализировать и 

преобразовывать, применять естественнонаучные знания в 

профессиональной деятельности 

УК 10 –способность к ориентации в правовых отношениях, 

умение использовать нормативно-правовые документы в 

своей профессиональной деятельности, осознание 

опасности коррупционной деятельности для государства и 

общества 

УК 11-способность использовать знание основных 

закономерностей функционирования биосферы и 
принципов рационального природопользования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК) характеризуются 

тем, что выпускник 
(ПК-1) способностью самостоятельно повышать уровень 

профессиональных знаний, реализуя специальные средства 

и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности; 

(ПК-2)  владением методами и средствами получения, 
хранения, обработки информации, навыками использования 

компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей; 

(ПК-3) способностью понимать сущность и значение 

информации в развитии современного информационного 

общества, соблюдать основные требования 

информационной безопасности; 

(ПК-4)способностью понимать экономические процессы, 

происходящие в обществе; анализировать тенденции 

развития казахстанской и мировой экономики; 

(ПК-5)  способностью анализировать потенциал 

регионального, отраслевого и функционального строения 
национальной экономики; 

(ПК-6)  способностью на научной основе организовать 

свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности; 

(ПК-7) в применении таможенных процедур, взимании 

таможенных платежей и осуществлении таможенного 

контроля: умением осуществлять контроль за соблюдением 

участниками ВЭД законодательства Республики Казахстан; 

(ПК-8)  владением навыками применения форм и 

технологий таможенного контроля товаров в соответствии с 

заявленным таможенным режимом. 
(ПК-9)  владением навыками применения технических 

средств таможенного контроля и профессиональной 

эксплуатации современного оборудования и приборов; 

(ПК-10)  владением навыками применения основных правил 

интерпретации ТН ВЭД(товарная накладная внешне-

экономической деятельности) и осуществления контроля 

достоверности классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД . 

(ПК-11) умением применять правила определения страны 

происхождения товара и навыки осуществления контроля 

достоверности сведений, заявленных о стране 



 

происхождения товара 

(ПК-12) умением применять методы определения 

таможенной стоимости и навыки контроля заявленной 

таможенной стоимости перемещаемых через таможенную 

границу Республики Казахстан; 

(ПК-13) владением навыками по исчислению таможенных 

платежей и контролю правильности их исчисления, 

полноты и своевременности уплаты 

(ПК-14) умением применять порядоквзыскания 

задолженности по уплате таможенных платежей. 
(ПК-15) умением контролировать соблюдение валютного 

законодательства Республики Казахстан при перемещении 

через таможенную границу товаров, валютных ценностей, 

валюты Республики Казахстан, внутренних ценных бумаг, 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 
 

13 Форма обучения Очная 

14 Язык обучения Русский 

15 Объем кредитов 240 

16 Присуждаемая академическая степень бакалавр права по образовательной программе 6В04249-

«Таможенное дело» 

17 Наличие приложения к лицензии на 

направление подготовки кадров 

№ 030 от 27.03.2019г. 

18 Наличие аккредитации ОП Есть 

Наименование аккредитационного 

органа 

Независимое Казахстанское Агентство по Обеспечению 

Качества в Образовании(НКАОКО) 

Срок действия аккредитации 5 лет с 29.03.2021г – по 28.03.2026г. 



2.МОДЕЛЬ ВЫПУСНИКА 
№ Название поля Примечание 

1 Наименование образовательной 

программы  

6В04249- Таможенное дело 

2 Присуждаемая академическая степень Бакалавр  права  по образовательной программе  "6В04249- 

«Таможенное дело». 

3 Результаты обучения в соответствии с 

Дублинскими дескрипторами 

1. демонстрировать знания и понимание в изучаемой 

области, основанные на передовых знаниях в области 

таможенного дела; 

2. применять знания и понимания на профессиональном 

уровне, формировать аргументы и решать проблемы области 

таможенного дела; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и 

научных областей; 

4. применять теоретические и практические знания для 

решения учебно-практических и профессиональных задач в 

области таможенного дела; 

5. навыки обучения, необходимые для самостоятельного 

продолжения дальнейшего обучения в области таможенного 

дела; 

6. знать методы научных исследований и академического 

письма и применять их в области таможенного дела; 

7. применять знания и понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных зависимости между ними в области 

таможенного дела; понимать значение принципов и культуры 

академической честности. 

4. Результаты обучения по образовательной 

программе 

Р1. Обладать базовыми знаниями в области 

естественнонаучных (социальных, гуманитарных, 

экономических) дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления; 

Р2. Обладать навыками обращения с современной техникой, 

умение использовать информационные технологии в сфере 

профессиональной деятельности; 

Р3. Изучать нормы международного договоры РК, 

ведомственные; нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления; уметь планировать процесс расследования, 
выдвигать и проверять версию, использовать различные 

методики для раскрытия различных преступлений; 
Р4. Владеть навыками приобретения новых знаний, 

необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в магистратуре; 

Р5. Знать учет таможенных платежей, учет авансовых 

платежей и денежного залога на счетах таможенных органов 

Р6. Знать основы обеспечения соблюдения установленных 

запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу; обеспечение в пределах своей 

компетенции защиты прав интеллектуальной собственности 
Р7. Понимать и определять актуальность таможенной системы, 

знать основы Конституции РК, юридические нормы, 

регулирующие хозяйственные процессы в Республике 

Казахстан и международных отношениях 

Р8. Уметь вести реестры банков, иных кредитных 

организаций и страховых организаций, банковские гарантии и 

договоры страхования которых принимаются таможенными 

органами в качестве обеспечения уплаты таможенных 

платежей 

Р9. Уметь управлять деятельностью таможенных органов 

(анализ, планирование, организация, контроль и мотивация 

деятельности в таможенных органах);  
Р10. Умение управлять персоналом в таможенных органах; 

умение в проведении организационно-плановых расчетов по 



оптимизации организационно-штатной структуры, созданию 

(реорганизации) таможенных органов 

Р11. Организовывать сбор информации для выбора и 

обоснования операционных, технологических и 

организационных решений;  

Р12. Применять информационные системы, информационные 

технологий, программно-технических средств защиты 

информации в таможенном деле;  

Р13. Обладать навыками прогнозирования экспортных и 

импортных потоков и услуг в регионе деятельности 
таможенного органа, поступления таможенных платежей в 

доходную часть государственного бюджета Республики 

Казахстан;  

Р14. Информирование и консультирование участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в области 

таможенного дела и проанализировать результаты 

деятельности таможенных органов;  

Р15. Уметь составлять мониторинг достижения целей, 

выполнения задач и плановых показателей таможенных 

органов;  

5. Область профессиональной деятельности Область профессиональной деятельности данной 
специальности являются таможенные органы при комитете 

государственных доходов, органы налоговой службы, 

финансового контроля, государственных закупок, управления 

государственным имуществом и приватизации, казначейства, 

работе с несостоятельными должниками финансовой полиции, 

внутренних дел, прокуратуры, КНБ, центральные и местные 

государственные органы, система образования. 

6. Объекты профессиональной деятельности Объектами профессиональной деятельности бакалавра права 

являются товары и транспортные средства международной 

перевозки, находящиеся под таможенным контролем, лица, 

участвующие в их перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза, система таможенных органов. 

7. Виды профессиональной деятельности  - реализация единой таможенной политики Республики 

Казахстан; - обеспечение экономических интересов 
государства; - осуществление контроля над соблюдением 

законодательства о таможенном деле, налогообложении, 

валютного законодательства; - совершенствование 

таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

 - разработка и принятие мер по предупреждению и 

пресечению контрабанды и нарушений, таможенных правил;  

- организационное обеспечение деятельности таможенных 

органов;  

- организационно-управленческая и правоохранительная 

деятельность в таможенных органах, в центральных и 
местных государственных органах, в том числе 

правоохранительных;  

- консультационная деятельность в государственных и 

негосударственных предприятиях, учреждениях, 

организациях; экспертно-консультативная деятельность на 

разных языках. 

8. Функции профессиональной 

деятельности 

- проведение таможенного контроля, в том числе после 

выпуска товаров, и иных видов государственного контроля; - 

обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования, запретов и ограничений 

в отношении товаров,                  перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза; - осуществление в 

пределах своей компетенции валютного контроля операций, 
связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза; - обеспечение прав, свобод и 

законных интересов граждан в сфере таможенного дела; - 



 

 

стимулирование развития экономики, защита экономических 

интересов Республики Казахстан; - взимания налогов и других 

платежей в области таможенного дела в целях обеспечения 

доходной части государственного бюджета; - обеспечение 

таможенного оформления в соответствии с действующим 

законодательством; - ведение таможенной статистики и 

делопроизводства; - защита и поддержка предпринимательской 

деятельности; - осуществление правоприменительной 

деятельности на принципах точного соблюдения законов, 

равенства физических и юридических лиц перед законом; - 
способностью применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования, приборов на практике. 

9. Требования к предшествующему уровню 

образования  

Среднее, послесреднее, среднее профессиональное, высшее 

образование 



3.КАРТА МОДУЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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/ 

к
о

м
п

о
н

е
н

т
 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

С
е
м

е
ст

р
 

E
C

T
S

 

Пререквезиты Постреквезиты Формируемые компетенции 

SGD 01Модуль - Социально-гуманитарных дисциплин 

  

SIK 1101 

Современная история 

Казахстана 

ООД/ОК Гос. 

Экза 

мен 

2 5 История Казахстана 

(школьный курс) 

Политология, 

Социология,Филос

офия, 

Знать:  исторические основы и периоды становления 

государственности в контексте  всемирного  и евразийского 

исторического процесса;  основополагающую роль исторического 

знания в формировании казахстанской идентичности и патриотизма 

Уметь:  соотносить явления и события исторического прошлого с 

общей парадигмой всемирно-исторического развития человеческого 
общества посредством критического анализа; предлагать возможные 

решения современных проблем на основе анализа исторического 

прошлого и аргументированной информации; анализировать 

особенности и значение современной казахстанской модели развития; 

формировать собственную гражданскую позицию на приоритетах 

взаимопонимания, толерантности и демократических ценностей 

современного общества 

Иметь навыки: исторического описания и анализа причин и 

следствий событий современной истории Казахстана; определять 

практический потенциал межкультурного диалога и бережного 

отношения к духовному наследию 

Быть компетентным: в умении демонстрировать знания и 

понимание в современной истории Казахстана; применять знания и 

понимания на профессиональном уровне, формулировать аргументы 

и решать проблемы в вопросах современной истории Казахстана 

Fil2102 Философия ООД/ОК Экзамен 4 5 Культурология, 

Современная 

история Казахстана 

История и 

философия науки 

(курс 

магистратуры 

Знать: предмет, функции, основные разделы и направления 

философии;  актуальные проблемы современной отечественной и 

мировой философии; 

Уметь: использовать положения и категории философии для 

оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и 

явлений;  

Иметь навыки: применять полученные знания в жизненных 

ситуациях и в анализе общественных явлений;    

Быть компетентным: в основных философских проблемах и 

направлениях в философии, в основных методах и подходах в 

изучении философских проблем современности. 

YaP 02 Модуль - Языковые подготовки 



Iya1103 Иностранный 

язык 

ООД/ОК Экзамен 1,2,

3 

10 Иностранный язык 

(школьный курс) 

Иностранный 

профессиональн

ый язык 

Знать: лексический и грамматический минимум иностранного языка 

общего и профессионального характера в объеме, необходимом для 

реализации коммуникативных намерений во всех видах речевой 

деятельности в рамках достигаемого уровня в соответствии с 

Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками;  

Уметь: реализовать свои знания, умения, навыки и практический 

опыт в профессиональной деятельности и в ходе межличностного 

взаимодействия с представителями иной культуры; 

Иметь навыки: устной и письменной иноязычной речи в 

соответствии с достигаемым уровнем, отраженных в дескрипторах в 

рамках стандартов Общеевропейских компетенций уровней владения 

иностранным языком. 

Быть компетентным: в фонетической, лексической и 

грамматической системе иностранного языка. 

K (R )Ya 

L1104Казахский  

(русский) язык 

ООД/ОК Экзамен 1,2 10 Казахский 

(русский)  
(школьный курс)  

Профессиональн

ый казахский 
(русский) язык, 

философия 

Знать: коммуникативный минимум для осуществления 

профессиональной речевой деятельности; грамматический минимум, 
необходимый для построения высказываний, различных типов 

специального текста; основные синтаксические конструкции, 

используемые в профессиональной речи; основные способы 

терминообразования; основные способы перевода; общетехнические 

и содержательное, структурное и коммуникативное строение 

касательно специальности. 
Уметь: понимать устную речь разговорно-бытового, 
официально-делового (служебного), профессионального 
характера; извлекать информацию из учебной, технической 
литературы, деловой документации; перерабатывать научный 
текст, создавая на его основе план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотацию. 
Иметь навыки: коммуникативные, лингво-культурные и 

социокультурные; извлечения из текста необходимой информации, 

описывающей и интерпретирующей  ее в учебно-профессиональном 

общении; использование знаний о языковых формах выражения 

различных типов информации научного текста для решения учебно-

профессиональных задач. 

Быть компетентным: в  продуцировании вторичных научных 

текстов: аннотации, тезисов, резюме, рефератов, докладов; в 

самостоятельном поиске научно-технической информации как 

основы профессиональной деятельности; при обмене информацией 

профессионального характера по определенной теме в рамках 
специальности. 



 

EPBzIT 03 Модуль - Экономика, право, безопасность жизнедеятельности и информационная технология 

IКТ 1105 

.Информационно-

коммуникационные 

технологии  

(на анг.языке) 

ООД/ОК Экзамен 1 5 Информатика 
(школьная 
программа) 
Высш.мат I, 

Иностранный язык 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Знать: технологии и принципы построения компьютерных сетей; 

принципы функционирования и взаимодействия аппаратного и 

программного обеспечения компьютерной техники; способы 

настройки ОС MicrosoftWindows для работы в сети; сетевые 

прикладные программы. 

Уметь: пользоваться вычислительными системами профессионально; 

подключать ПК к сетям и работать в них; создавать и проектировать 

Web - страницы и Web - сайты. 

Иметь навыки: работать с сетевыми приложениями; с основными 

тенденциями развития методов и технологий компьютерных сетей; с 

механизмами передачи данных по каналам связи. 

Быть компетентным: вприкладном программном обеспечении для 

создания веб-сайтов и веб-страниц; с возможными ресурсами LAN; с 

интернет-сервисом. 

РОAK 1111 

Право и основы 

антикоррупционной  

культуры 

ООД/КВ Экзамен 1 

 

5 

 

История 

Казахстана, 

Основы права 

(школьный курс) 

 
 

 

 

 

Философия  Знать: основы права, основные положения Конституции Республики 

Казахстан; основные положения действующего законодательства 

Казахстана; сущность коррупции и причины ее происхождения; меру 

морально-нравственной и правовой ответственности за 

коррупционные правонарушения; действующее законодательство, в 
том числе в области противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области 

правового регулирования и уметь обращаться к необходимым 

нормативным актам; ориентироваться в действующем 

законодательстве; используя закон, защищать свои права и интересы; 

работать над повышением уровня нравственной и правовой 

культуры; задействовать духовно-нравственные механизмы 

предотвращения коррупции. 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по 

вопросам применения норм в современный период; правового 

анализа различных документов; умение анализировать ситуации 

конфликта интересов и морального выбора; совершенствования 
антикоррупционной культуры; действия в ситуации конфликта 

интересов; 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и 

применения правовых норм на практике; в вопросах причин  

возникновения  и происхождения коррупции; в вопросах сущности и 

факторах коррупции, и ее различных проявлениях. 

ENPLVI 1111 

Экономика, навыки 

предпринимательства, 

ООД/КВ 

 

Экзамен 1 

 

5 

 

История 

Казахстана, 

География, 

Экономика 

предприятия 

 

Знать: закономерности развития экономических процессов; 

основные концепции, 

 созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; 



лидерства и 

восприимчивости 

инноваций 

биология  

(школьный курс) 

 

 

 

 

 

 

принципы функционирования рыночного механизма, 

саморегулирования и государственного воздействия на экономику; 

методы генерации предпринимательских идей; правовые аспекты 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления 

экономических явлений и процессов; применять на практике методы 

научного познания экономических явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-
экономического развития национальной и мировой экономики; 

междисциплинарного подхода при решении экономических проблем; 

для овладения знаниями для повышения квалификации в течение 

всей жизни;  

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть 

способным генерировать новые идеи; владеть междисциплинарным 

подходом при решении экономических проблем 

EBZh 1111 

Экология и  

безопасность 

жизнедеятельности 

ООД/КВ 

 

Экзамен 1 

 

5 

 

Биология, 

самопознания 

(школьный курс) 

 

Охрана труда, 

написание 

дипломной 

работы 

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и 

общества; основные способы и методы защиты компонентов 

окружающей среды; основы законодательства в области  охраны 

окружающей среды; 

концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и 

практические подходы к их решению на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; основы законодательства по охране окружающей 

среды; принципы организации безопасных производственных 

процессов;  

Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; 

проводить оценку техногенного воздействия производства на 

окружающую среду;  

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в 

целом; определения оптимальных условий устойчивого развития 

эколого-экономических систем; природоохранных задач; владения 

стандартными методиками мониторинга окружающей среды; 

оценивать состояние окружающей природной среды и степень 

техногенного воздействия производства на ее компоненты и 

составляющие; 

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и 

защиты окружающей среды; владеть базовыми научно-

теоретическими знаниями и применять их для решения 

теоретических и практических задач. 

 SPZ 04 Mодуль - Социально-политических знаний      

Kul 1108 ООД/ОК Экзамен 1 2 История Казахстана Социология, Знать: содержание  глобального  культурно-исторического  



Культурология  (школьный курс) политология, 

философия 
процесса,  его  этапы  и основные концептуальные подходы; 

теоретические основы и понятийный аппарат психологической 

науки; ключевые принципы и разнообразия основных 

психологических подходов; способы личностного и 

профессионального самопознания и саморазвития; способы 

построения межличностных отношений. 

Уметь: использовать общекультурное и нравственно-этическое  

наследие  в профессиональной деятельности. Оценивать место 

культуры в жизни человека; использовать теоретические и 

практические знания, полученные в ходе освоения курса, для анализа 

психологической составляющей жизни и деятельности людей и 

решения задач профессиональной деятельности и саморазвития 

Иметь навыки: основными обще-гуманитарными категориями, 

методом   анализа социокультурных процессов, навыками бережного 

отношения к культурным ценностям и социокультурной открытости;  

Быть компетентным: вформирований общекультурных 

компетенций: способностью и готовностью осуществлять свою 

деятельность в различных сферах общественной жизни с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Psi 1109 

Психология 

ООД/ОК Экзамен 1 2 Человек и общество, 
Самопознание  

(школьный курс) 

Психология 
управления 

(курс 

магистратуры) 

Знать: основные категории и понятия психологической науки, 

описывающие познавательную, эмоционально-волевую, 

мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы 

личности, мышления, общения и деятельности, образования и 

саморазвития; 

Уметь: проводить анализ профессиональных и учебных проблемных 

ситуаций; организовать профессиональное общение и 

взаимодействие, принятие индивидуальных и совместных решений, 

рефлексию; диагностировать индивидуально-психологические и 

личностные особенности людей, стилей их познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Иметь навыки: системой психологических понятий; основными 

средствами учебно-профессиональной деятельности, различными 

формами учебной работы. Быть компетентным: вформирований 

психологических компетенций: способностью и готовностью 

осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Pol 1107 

Политология 

ООД/ОК Экзамен 2 2 Современная 
история Казахстана 

Философия  Знать: сущность, возможности, границы, перспективы и основные 

виды политики;  сущность, систему, источники и функции 



политической власти;  сущность политических процессов и роль в 

них политических партий и общественных движений.   

Уметь:компетентно анализировать реальные политические 

процессы; самостоятельно работать над источниками и литературой в 

целях систематизации и углубления своих политологических знаний. 

Иметь навыки: политического анализа и прогноза политических 

социальных ситуаций в стране и мире;оценивания перспективы 

развития современных политических процессов. 

Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях о 

строении и развитии общества 

 Soc 1106 

Социология  

ООД/ОК Экзамен 2 2 Современная 
история Казахстана, 

Культурологи 

Философия, 
Экономика 

предприятия 

Знать: предмет, структуру и функции социологии, основные законы 

и категории изучаемой дисциплины;  природу социальных процессов, 

возникновения специфических интересов социальных общностей и 
групп; социальную структуру личности как субъекта социального 

действия и социального взаимодействия; основные социальные 

институты, обеспечивающие воспроизводство общественных 

отношений; типы и структуру социальных организаций, механизм 

управления ими. 

Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, протекающих в 

обществе 

Иметь навыки: социологического анализа и прогноза социальных 

(общественных) ситуаций; владения и применения знаний по 

социологии, позволяющие в полном объеме подготовки и 

организации конкретного социологического исследования 

Быть компетентным: в получении систематизированных знаниях о 

строении и развитии общества. 

FP 05Mодуль - Физическая подготовка    

 

FК1110 Физкультура ООД/ОК Экзамен 1,2,

3,4 

8 Физкультура 

(школьный курс) 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Знать: социальные функции физической культуры; системы 

физического воспитания; гигиенические основы управления 

здоровьем; профилактику профессиональных заболеваний;  

Уметь: использовать средства и методы физической культуры для 

поддержания специальной профессиональной работоспособности, 

здоровья и профилактики профессиональных заболеваний; 

планировать, контролировать и управлять физической и 

функциональной подготовленностью;  

Иметь навыки: показа, выполнения физических упражнений, 

оценки адекватности нагрузок функциональным возможностям 

организма; управления физической подготовленностью;  

Быть компетентным: выполнений «Президентских тестов 

физической подготовленности»; выполнения тактики и правил 



проведения соревнований в прикладных видах спорта. 

 

FК1110 Физкультура 

(лечебная) 

ООД/ОК Экзамен 1,2,

3,4 

8 Физкультура 

(школьный курс) 

Выпускная 

квалификационн

ая работа 

Знать: основы и правила здорового образа жизни, выполнять 

физические упражнения,  правила техники безопасности на занятиях 

физического воспитания, причины возникновения травм во время 

занятий физическими  упражнениями, роль физической культуры и 

спорта в современном  обществе и в духовном воспитании личности. 

Уметь: владеть техникой выполнения упражнений; применять  

изученные приемы игры и индивидуальные тактические задачи в 

учебной игре; развивать физические качества выполнять 

контрольные нормативы и тесты, предусмотренные  программой; 

пользоваться современным спортивным инвентарем  и 
оборудованием, специальными техническими средствами  с целью 

повышения  эффективности самостоятельных форм занятий 

физической культурой, контролировать  и регулировать  

функциональное состояние организма при выполнении  физических 

упражнений; оставлять комплексы физических упражнений для 

формирования профессионально значимых физических и 

психомоторных качеств; составлять  комплексы утренней  

физзарядки, судить соревнования. 

Иметь навыки: постоянных занятий физической культурой и 

воспитание волевых качеств, повышения уровня здоровья  

физической и умственной  работаспособности. 
Быть компетентным:в вопросах истории спортивных событий 

,достижений, применять знания ЗОЖ в повседневной жизни. 
EM 06 Модуль - Экономическая математика 

 

ME 1201 

Математика в 

экономике 

БД/ВК Экзамен 1 5 Курс школьной 

программы 

Информационные 

технологии в 

таможенной 

сфере 

Знать: основные понятия, определения, теоремы, правила, 

математические методы и практические применения; 

Уметь: применять математические методы к решению задач по своей 

специальности;  

Иметь навыки: в решении задач на все предусмотренные 

программой темы курса;  

Быть компетентным: врешений экономических задач с 

приложениями, при необходимости с использованием компьютерной 

технологии; 

KPRK 1202 
.Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

БД/ВК Экзамен 2 5 Право и основы 
антикоррупцион 

ной  культуры 

Этический 
кодекс 

государственных 

служащих РК, 

Гражданское 

право 

Республики 

Знать: основные понятия и категории науки конституционного права 
Республики Казахстан; - основные принципы и элементы основ 

конституционного строя Республики Казахстан; - содержание и 

принципы основ правового положения человека и гражданина; 

Уметь: свободно владеть конституционно-правовыми понятиями и 

категориями; - логически грамотно выражать и обосновывать свою 

точку зрения по вопросам конституционно-правовой проблематики; - 



Казахстан 

(особенная 

часть) 

толковать и применять Конституцию и конституционно-правовые 

акты; - грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и 

квалифицировать юридические факты; 

Иметь навыки: ведения конституционно-правовых решений. 

Быть компетентным: в осознанно совершать разнообразные 

правовые действия в соответствии с действующем конституционным 

законодательством Республики Казахстан. 

GPRK 2207 

Гражданское право 
Республики 

Казахстан (общая 

часть) 

БД/ВК Экзамен 3 5 Конституционное 

право РК 

Гражданское 

право 
Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 

Знать: действующие нормы казахстанского гражданского, 

налогового и финансового права; - научную и библиографическую 
литературу; - основные стандарты, регламентирующие правила 

подготовки правовых документов; - основные методы исследования, 

используемые в современной правовой науке. 

Уметь: комментировать нормы гражданского, налогового и 

финансового законодательства Республики Казахстан; - владеть 

навыками применения гражданского, налогового законодательства 

Республики Казахстан; 

Иметь навыки: в вопросах гражданского законодательства и уметь 

применять их на практике. 

Быть компетентным: составлять правореализационные и 

правоприменительные акты в соответствии с правилами 
юридической техники, нормативными правовыми и локальными 

актами, обычаями делового оборота на трех языках: казахском, 

русском и английском; - применять фундаментальные положения и 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

UP 1205 

Учебная практика 

БД/ВК Итоговая 

оценка по 

практике 

2 1  Производствен 

ная практика 

Знать: законодательные и нормативные материалы по 

специальности; формы и методы контроля документации по 

специальности. 

Уметь: использовать нормативно - правовую документацию в 

профессиональной деятельности; 

Иметь навыки: владеть компьютерными технологиями, средствами 

коммуникации. 

Быть компетентным: применять полученные теоретические знания 

на практике; 

оформлять первичные документы. 

PPI 2206 

Производственная 

практикаI 

БД/ВК Итоговая 

оценка по 

практике 

4 3 Учебная практика Производственн

ая практика II 

Знать: специфику работы отрасли, с микро- и макросредой 

предприятия, с технологической и производственной схемой 

предприятия, структурой управления и основными функциями 

производственных и управленческих подразделений в тесной связи с 

темой дипломной работы;  

Уметь: изучить организацию бухгалтерского учета на предприятии: 



учетную политику, формы бухгалтерского учета; автоматизацию 

учета, первичную документацию, документооборот; формы 

аналитического учета; состав и содержание финансовой отчетности, 

ее рассмотрение, анализ и утверждение; критическое описание 

действующей организации учета, управленческого и финансового 

анализа, внесение предложений по его совершенствованию;  

 непосредственно работать в бухгалтерии или в службах 

экономического анализа и внутреннего аудита предприятия с 

занятием определенных рабочих мест; в отделах учета и анализа 

материальных ценностей, основных фондов, труда и заработной 

платы, затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции и т.д.; 

Иметь навыки: овладеть приемами и способами приемки и 

обработки первичных документов, отчетов, ведения записей в 

учетных регистрах, подготовки документов, составление расчетов и 

форм бухгалтерской отчетности на ПЭВМ и в ручном исполнении. 

Быть компетентным: осуществить экспресс-анализ финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта за 

определенный период для выявления резервной повышения 

эффективности работы предприятия; 

закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

изучения учетных и других смежных дисциплин; 

приобрести практические навыки по организации, методике и 

технике ведения бухгалтерского учета и его компьютеризации. 

 OGUP 07Mодуль - Основы гражданского и уголовного права 

  

ITD 1203 

История таможенного 
дела 

БД/ВК Экзамен 2 5 Права и основы 

антикоруп 
ционной культуры 

Таможенное 

право 
Республики 

Казахстан, 

Транспортное 

право 

уметь:  работать  с  таможенным  законодательством,  применять его 

на практике; разбираться в проводимой государством таможенной 
политике. 

 владеть:  навыками  работы  со  специальной  литературой  и  

правовыми  актами,  регулирующими  таможенные  отношения;  

научить  сопоставлять различные  точки  зрения  по  основным  

проблемам  таможенного  права;  и  в  процессе изучения   

действующего   законодательства,   законодательства   зарубежных   

стран, международных  договоров  выявлять  проблемы  правового  

регулирования  таможенных отношений и вырабатывать свои пути 

решения этих проблем. 

Иметь навыки: понятийным аппаратом, основными 

характеристиками сущности и содержания таможенного дела и 

таможенной политики, механизмами их осуществления; 



Быть компетентным: - самостоятельного изучения и использования 

в работе законодательных актов в области таможенного дела.  

UPRK 2211 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан (особенная 

часть) 

БД/ВК Экзамен 4 5 Уголовное право 

Республики 

Казахстан (общая 

часть) 

Обеспечение 

внутренней 

безопасности 

таможенных 

органов РК 

Знать: - закрепление теоретических знаний о принципах, категориях 

и положениях науки уголовного права; - четкое представление 

социально-правовой ценности и роли институтов уголовного права; - 

развитие способностей умело толковать и применять нормы 

уголовного права; - правильно квалифицировать уголовные 

правонарушения; - мониторинг изменений и дополнений, вносимых 

вУголовный кодекс РК 
Уметь:применять навыки и умений, необходимых для квалификации 

и разграничения уголовных правонарушений; толкование с помощью 

различных средств и приемов уголовно-правовых норм, 

устанавливающих преступность и наказуемость конкретных деяний, 

разграничение смежных уголовных правонарушений, способность 

давать квалифицированные юридические заключения по вопросам 

наличия/отсутствия состава уголовного правонарушения; 

Иметь навыки: Применение уголовно-правовых норм Особенной 

части УК в конкретных жизненных ситуациях; применение навыков и 

умений, необходимых для квалификации и разграничения уголовных 

правонарушений; толкование с помощью различных средств и 
приемов уголовно-правовых норм, устанавливающих преступность и 

наказуемость конкретных деяний, разграничение смежных уголовных 

правонарушений, способность давать квалифицированные 

юридические заключения по вопросам наличия/отсутствия состава 

уголовного правонарушения; владеть навыками юридической 

аргументации, разрешение тех или иных правовых ситуации. 

Быть компетентным: в проведений нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;. 

EKGSRK 2204 

Этический кодекс 

государственных 

служащих РК 

БД/ВК Экзамен 3 3 .Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

Административн

ое право 

Республики 

Казахстан 
 

Знать:  Нормы этики государственного служащего; 

Иметь навыкипридерживаться общепринятых морально-этических 

норм, не допускать случаев антиобщественного поведения, в том 

числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность;проявлять скромность, не подчеркивать и не 

использовать свое должностное положение при получении 

соответствующих услуг;Не допускать со своей стороны нарушения 

требований законодательства, сопряженных с посягательством на 

общественную нравственность, порядок и безопасность, и не 

вовлекать других граждан в совершение противоправных, 

антиобщественных действий. 

Быть компетентным: обеспечивать сохранность государственной 

собственности, рационально, эффективно и только в служебных 

целях использовать вверенную государственную собственность, 



включая автотранспортные средства; обеспечивать прозрачность 

принятия решений, затрагивающих права и законные интересы 

физических и юридических лиц; 

GPRK 2208 

Гражданское право 

Республики 

Казахстан (особенная 

часть) 

БД/ВК Экзамен 4 5 Уголовное право 

Республики 

Казахстан ( общая 

часть) 

Международное 

сотрудничество 

в сфере 

таможенного 

дела  

Знать: действующее гражданское законодательство Республики 

Казахстан, понимать и уметь толковать гражданско-правовые нормы; 

знать основные положения об отдельных видах договорных и иных 

обязательств: 

Уметь: применять нормы гражданского законодательства при 

разрешении практических ситуаций; уметь толковать и применять 
нормы действующего гражданского законодательства, соотносить 

нормы особенной части с нормами общей части гражданского 

кодекса, а также с нормами иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в гражданском обороте 

Иметь навыки: научно-исследовательской работы, анализа практики 

применения гражданского законодательства, формирования и 

обоснования предложений по его совершенствованию; 

Быть компетентным: понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны; 

FP 08  Mодуль - Фискальная политика 

TPRK 2213 

Таможенное право 

Республики 

Казахстан 

БД/ВК Экзамен 3 4 История 

таможенного дела 

Технические 

средства 

таможенного 

контроля 

Знать: таможенное законодательство и его функций в системе 

различных общественных таможенного отношений; - выявление 

регулятивных возможностей таможенных актов - Воспроизведение 

изученного материала, фактов, терминов, правил, понятий с наиболее  

актуальными проблемами таможенного права; - Представление и 

аргументация своего мнения, суждение об информации, навыки 

самостоятельной работы в процессе закреплении теоретических 

знаний. 

Уметь: усвоить и проанализировать нормативные материалы, 

касающиеся таможенного администрирования;  

Иметь навыки: построить систему и виды таможенных платежей и 
налогов, установленных и взимаемых в государстве; 

Быть компетентным:  строить аргументацию и доказательства 

посредством поиска, сбора, анализа, систематизации и интерпретации 

информации с учетом научно - правовых, научно-экономических 

соображений. 

TP 3209 

Трудовое право 

БД/ВК Экзамен 5 

 

5 

 

Административ 

ное право 

Республики 

Казахстан 

 

Таможенное 

делопроизвод 

ство и 

статистика 

знать:содержание норм и институтов трудового права и права 

социального обеспечения в целях осуществления 

правоприменительной деятельности; 

уметь: умело использовать различные виды юридической 

ответственности за нарушение трудового законодательства 



должностными лицами и работниками; 

Иметь навыки:представление о системе трудового законодательства 

РК, его принципах, задачах и структуре; 

Быть компетентным:знание теории трудового права и норм 

трудового законодательства, а также приобретенные навыки при 

разрешении практических дел в будущей деятельности. 

TP 2212 

Транспортное право 

БД/ВК Экзамен 3 4 История 

таможенного дела 

Ответственность 

за 

правонарушения 
в области 

таможен 

ного дела 

знать:правила перевозок грузов, пассажиров;претензионный порядок 

по спорам, возникающим из перевоз-ки грузов; порядок и сроки 

предъявления претензий и исков. 
уметь: правильно применять транспортное законодательство, в том 

числе 

транспортные кодексы и уставы; правильно использовать все виды 

договоров на транспортные или пассажирские услуги. 

Иметь навыки: способностью сочетания теоретического мышления 

с поиском оптимального способа решения проблемы. 

Быть компетентным: защиты прав субъектов финансовых 

правоотношений. 

UPRK 2210 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан ( общая 
часть) 

БД/ВК Экзамен 3 5 Конституционное 

право Республики 

Казахстан 

Уголовное право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 
часть) 

Гражданское 

право 

Республики 

Казахстан 

(особенная 

часть) 

Знать: действующее законодательство и нормативные разъяснения 

Верховного Суда РК;  систему уголовного права и его особенности;  

основные принципы уголовного права;  в какой главе находится 

соответствующая статья, устанавливающая ответственность за то 

или иное преступление; 

Уметь: правильно применять уголовное законодательство и 

квалифицировать преступление;  разграничивать смежные 

(«пограничные», схожие) составы преступлений; 

Иметь навыки: применять уголовное законодательство при решении 

практических казусов и аргументировать свое мнение. 
Быть компетентным:внормах уголовного права, квалифицировать 

преступления; 
MPT 2214 

Международные 

перевозки на 

транспорте 

БД/КВ Экзамен 3 

 

4 

 

История 

таможенного дела 

Товарная 

номенклатура 

ВЭД, 

Международное 

частное право 

Знать:принципы тарифной политики и применяемые тарифы; – 

названия соглашений о международных железнодорожных 

сообщениях с участием Казахстана и сферу их применения; – 

основные понятия таможенного кодекса и таможенные режимы; – 

документы для таможенного оформления и контроля; 

Уметь:. ставить и решать проблемные задачи транспорта с 

использованием логистических, математических методов, выбирать 

эффективные направления совершенствования и развития 

транспорта. 

Иметь навыки: выбора базисных условий поставки; подготовки 

перечня документов для таможенного оформления; построения 
графиков технологических операций на пограничной станции. 

Быть компетентным:готов к предоставлению грузоотправителя м и 

грузополучателям услуг: по оформлению перевозочных документов, 



сдаче и получению, завозу и вывозу грузов; по выполнению 

погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подготовке 

подвижного состава; по страхованию. 
PPG 2214 

Правила перевозки 

грузов 

    Международные 

транспортные 

операции 

Право и основы 

антикоррупцион

ной  культуры 

Знать:принципы тарифной политики и применяемые тарифы; – 

названия соглашений о международных железнодорожных 

сообщениях с участием Казахстана и сферу их применения; – 

основные понятия таможенного кодекса и таможенные режимы; – 

документы для таможенного оформления и контроля; 
Уметь:. ставить и решать проблемные задачи транспорта с 

использованием логистических, математических методов, выбирать 

эффективные направления совершенствования и развития 

транспорта. 

Иметь навыки: выбора базисных условий поставки; подготовки 

перечня документов для таможенного оформления; построения 

графиков технологических операций на пограничной станции. 

Быть компетентным: способен к выполнению анализа состояния 

транспортной обеспеченности городов и регионов, прогнозированию 

развития региональных и межрегиональных транспортных систем, 

определению потребности в развитии транспортной сети, подвижном 
составе, организации и технологии перевозок. 

APRK 2215 

Административное 

право Республики 

Казахстан 

 

БД/КВ Экзамен 4 

 

5 

 

Этический кодекс 

государственных 

служащих РК 

Трудовое право  Знать: основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений; систему понятий и категорий, используемых в 

государственном управлении; административно-правовой статус 

граждан, органов исполнительной власти, исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований, 

администраций организаций, других субъектов административно-

правовых отношений;  

Уметь: использовать свои знания на практике при разрешении 

вопросов и споров, возникающих в сфере административно-

деликтного права;  самостоятельно разбирать практическую 

ситуацию в виде конкретного спора между участниками 

правоотношений, складывающихся в сфере административно-

деликтного права; 

Иметь навыки: понятиями и категориями, используемыми в 

законодательстве об административном и административно-

деликтном праве, а также в научной и учебной литературе; 

Быть компетентным: применять нормы законодательства, в 

конкретных жизненных ситуациях, в соответствующих условиях и в 

различных сферах профессиональной деятельности; С. Осуществлять 
правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации. 



FP 2215 

Финансовое право  

 

    Гражданское 

право Республики 

Казахстан 

(особенная часть) 

Налоговые 

системы и 

налоговое  право 

знать:- содержание финансовых отношений; - особенности 

правового регулирования финансовых отношений 

уметь: оперировать юридическими категориями применительно к 

банковской сфере, способность составлять различного рода 

банковские договора,  

иметь навыки: обладать основами знаний денежно-кредитной 

политикой государства в целях осведомленности банковской 

практики и банковского законодательства в целом. 
Быть компетентным: - по применению финансовых норм в 

разрешении конкретной ситуации; - применять различные нормы 

законов и иных нормативных правовых актов в будущей 

профессиональной деятельности. 

TSTK 2216 

Технические средства 

таможенного 

контроля 

БД/КВ Экзамен 4 5 Транспортное 

право 

Организация  

внешнеэкономич

еской 

деятельности 

Знать: способы применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов 

Уметь: систематизировать теоретические знания о способах 

применения технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов.                  

Иметь навыки: основными аспектами таможенного 

законодательства, регулирующего применение технических средств 

таможенного контроля. 
Быть компетентным:  способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный, общекультурный и морально-психологический 

уровень; способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук в различных видах 

жизнедеятельности; способен самостоятельно повышать уровень 

профессиональных знаний, реализуя специальные средства и методы 

получения нового знания, и использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

OPOTD 2216 

Ответственность за 

правонарушения в 
области таможенного 

дела 

     Таможенное право 

Республики 

Казахстан 

Налоги и 

платежи в 

области 
таможенного 

дела 

Знать: организацию, структуру, сферу деятельности, задачи и 

компетенцию правоохранительных органов РК, направленных на 

защиту государства, общества и законных интересов каждого 
гражданина; ответственность за правонарушения в области 

таможенного дела 

Уметь: пользоваться специальной и справочной литературой, 

применять теоретические знания на практике, используя 

нормативный материал, относящийся к деятельности 

правоохранительных органов. 

Иметь навыки: юридической терминологией, системой 

электронного поиска правовой информации, методом планирования и 

организации самостоятельной работы. 

Быть компетентным:  взаимодействии правоохранительных 

структур и спецслужб с населением по решению задач борьбы с 



экстремизмом и защиты национальной безопасности страны. 

OTD 3223 

Организация 

таможенного дела 

 

БД/КВ Экзамен 6 5 Прававое и 

таможенно-

тарифное 

регулирование 

ВЭД 

 

Транспортная 

логистика 

Знать: виды таможенных процедур и специальных таможенных 

процедур, их содержанию, порядку выбора и изменения таможенной 

процедуры 

Уметь: количественно оценивать риски, выявляемые в процессе 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

Иметь навыки: таможенного оформления и таможенного контроля 

помещения товаров в различные таможенные процедуры и 

специальные таможенные процедуры; 

Быть компетентным:  проведения систематической работы по 
формированию и непрерывному обновлению базы данных и поиску 

новых источников информации в области таможенного контроля 

товаров и транспортных средств. 

TISH 3223 

Таможенная 

инфраструктура  и 

складское хозяйство 

    Организация 

внешнеэкономиче

ской деятельности 

Международное 

торговое право 

Знать: ознакомление с системой управления финансами государства 

и финансовым устройством; формирование системного 

представления о частных, корпоративных финансах. 

Уметь:определять количество складов в складской сети и их 

размещение; выбирать вид и размер склада;определять затраты на 

складе 

Иметь навыки: оптимальной разработки системы складирования; 

эффективного использования складского персонала; учета и контроля 

логистических затрат на складе. 
 Быть компетентным: способен  управлять  запасами  

грузовладельцев  распределительной транспортной сети;способен  

определять  параметры  оптимизации  логистических транспортных 

цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности. 

 

PTTRVED 3217 

Прававое и 

таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД 

 

БД/КВ Экзамен 5 5 Правила 

перевозки грузов 

Организация 

таможенного 

дела 

 

Умет : использовать правовые знания таможенно-тарифного 

регулирования на предоставление тарифных льгот, преференций и 

мер таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности. - применять элементы таможенно-тарифного 

регулирования; - применять правила заявления прав на 

предоставление тарифных льгот и преференций. 

Знать: теоретические, организационные и законодательные основы 
таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности 

в РФ, Евразийском экономическом союзе и основные международные 

нормативно-правовые акты, регулирующие международную 

деятельность в данной сфере; порядок определения страны 

происхождения товаров; документы, подтверждающие страну 

происхождения товаров 

Иметь навыки: выявлять и анализировать взаимосвязи по основным 

показателям и направлениям профессиональной деятельности. 



Быть компетентным:  вычислять необходимые показатели и 

выполнять статистические расчеты; 

OVD 3217 

Организация  

внешнеэкономическо

й деятельности 

    Технические 

средства 

таможенного 

контроля 

Таможенная 

инфраструктура  

и складское 

хозяйство 

Знать: быть компетентным в вопросах организации и управления 

внешнеэкономической деятельностью. 

Уметь: регулирование внешней торговли и деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями. 

Иметь навыки:знать содержание управления ВЭД, современное 

понимание рыночных и нерыночных методов в управлении ВЭД, 

регулирование внешнй торговли, регулирование деятельности 
предприятий с иностранными инвестициями; 

Быть компетентным: способен анализировать  и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики  о социально-

экономических процессах   

TK 10 Mодуль - Таможенный контроль 

 

 

NSNP 3218 

Налоговые системы и 

налоговое  право 

БД/КВ Экзамен 5 

 

5 Финансовое право  

 

Таможенные 

процедуры 

уметь: четкое представление об основных понятиях налогового 

права, о налогово-правовых нормах и налоговых правоотношениях: 

знать: различие и соотношение между налогами и другими 
обязательными платежами и их характерные признаки; 

 Иметь навыки: юридической терминологией налогового права; 

навыками осуществления деятельности налогового консультанта на 

этапе консультирования о порядке и особенностях исчисления и 

уплаты федеральных, региональных и местных налогов; 

Быть компетентным: понимать содержание юридических прав и 

обязанностей субъектов налоговых правоотношений, механизм их 

взаимодействия; - получить представление о юридической 

ответственности субъектов налоговых правоотношений, ее 

реализации за нарушение налогового законодательства. 

NPOTD 3218 

Налоги и платежи в 
области таможенного 

дела 

    Ответственность 

за 
правонарушения в 

области 

таможенного дела 

Таможенное 

администрирова
ние 

Знать:представляет собой налог, какие виды налогов взимаются на 

территории РК. Знать об ответственности за нарушения, 
совершаемые в сфере налогообложения, иметь представление о 

способах обеспечения исполнения не выплаченного налогового 

обязательства, 

Уметь применять знания по выбору специальных налоговых 

режимов 

Иметь навыки: в видах налогов и других обязательных платежей, а 

также их функциями и изучения нормативно-правовой базы в сфере 

налогообложения. 
Быть компетентным:безопасности личности, общества, 

государства;  способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; в 

педагогической деятельности: способен преподавать правовые 
дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне. 



TP 3220 

Таможенные 

процедуры 

БД/КВ 

 

Экзамен 6 5 Уголовное право 

РК 

Международное 

право 

Знать: организацию и порядок проведения таможенных операций 

при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную 

территорию; организацию и порядок проведения таможенных 

операций при убытии товаров и транспортных средств с таможенной 

территории; 

Уметь: производить таможенное оформление и таможенный 

контроль товаров и транспортных средств в установленные сроки; не 

допускать перемещения через таможенную границу товаров, 
запрещенных к ввозу/ вывозу и транзиту; 

Иметь навыки: навыками заполнения и контроля документов 

(уставных, транспортных коммерческих и др.) и проверки сведений, 

необходимых для таможенных целей, в зависимости от заявленной 

таможенной процедуры и вида транспорта; навыками исполнения 

должностных обязанностей по контролю таможенных документов, в 

том числе таможенной декларации; 

Быть компетентным:  способность осуществлять контроль за 

соблюдением таможенного законодательства и законодательства РК о 

таможенном деле при совершении таможенных операций 

участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела; способность осуществлять таможенный контроль 

и иные виды государственного контроля при совершении 

таможенных операций и применении таможенных процедур. 

TP 3220 

Таможенное 

администрирование 

    Налоги и платежи 

в области 

таможенного дела 

Уголовно-

процессуальное 

право 

Знать: основные теоретические положения таможенного 

администрирования: предмет, метод, систему, принципы правового 

регулирования таможенного дела; 

Уметь: понимать смысл нормативных правовых актов в части 

таможенного регулирования; - оперировать юридическими 

понятиями и категориями в рамках таможенного права; - 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 
Иметь навыки: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в сфере дисциплинарного производства, 

реализовывать нормы права в профессиональной деятельности; 

Быть компетентным:  способностью решать владеет способностью 

решать Контрольная стандартные задачи стандартные задачи работа 

профессиональной деятельности профессиональной деятельности на 

основе информационной и на основе информационной и 

библиографической культуры с библиографической культуры с 

применением информационно- применением информационно-

коммуникационных технологий и коммуникационных технологий и с 

с учетом основных требований учетом основных требований 

информационной безопасности. 



 Minor 

Дисциплина 2 

      Согласно каталогу дополнительной образовательной программы 

(Минор) 

 TNVED 3221 

Международное 

сотрудничество в 

сфере таможенного 

дела 

БД/КВ 

 

Экзамен 5 5 Гражданское 

право Республики 

Казахстан 

(особенная часть) 

Информационны

е технологии в 

таможенной 

сфере 

  знать: таможенное законодательство, нормативно - правовые акты и 

международные соглашения, регулирующие сотрудничество с 

таможенными органами иностранных государств; направления 

деятельности международных организаций, выдающих вопросами 

сотрудничества с таможенными органами иностранных государств. 

  уметь: выявлять специфику деятельности таможенных органов, 

направленную на сотрудничество с таможенными органами 
иностранных государств. 

Иметь навыки: навыками сотрудничества с таможенными и иными 

компетентными органами иностранных государств, Всемирной 

таможенной организацией и иными международными 

организациями, занимающимися таможенным делом; 

Быть компетентным: основными технологиями, по которым 

осуществляется сотрудничество с таможенными органами 

иностранных государств; - правилами, формами и целями 

сотрудничества с иностранными государствами. 

 TNVED 3221 

Товарная 

номенклатура ВЭД 

    Правила 

перевозки грузов 

Экспертиза 

качества товаров 

Знать: основные категории таможенного права, формы таможенного 

контроля товаров, помещаемых под таможенные процедуры, 

нормативно-правовое регулирование порядка проведения 

таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза 

Уметь: применять законодательные акты и нормативные документы 

на практике, применять формы таможенного контроля. 

Иметь навыки: работы с правовыми актами, регулирующими 

деятельность субъектов таможенного права: их толкования, анализа, 

применения навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами правоотношений в области таможенного дела 

Быть компетентным: в осуществлении правовой экспертизы 

нормативных правовых актов. 

 PO 3219 

Правоохранительные 

органы 

БД/КВ 

 

Экзамен 5 5 Уголовное право 

Республики 

Казахстан 
(особенная часть) 

Таможенный 

контроль 
Знать: организацию, структуру, сферу деятельности, задачи и 

компетенцию правоохранительных органов РК, направленных на 

защиту государства, общества и законных интересов каждого 
гражданина 

Уметь: пользоваться специальной и справочной литературой, 

применять теоретические знания на практике, используя 

нормативный материал, относящийся к деятельности 

правоохранительных органов. 

Иметь навыки: юридической терминологией, системой 

электронного поиска правовой информации, методом планирования и 

организации самостоятельной работы. 



Быть компетентным:  ввзаимодействии правоохранительных 

структур и спецслужб с населением по решению задач борьбы с 

экстремизмом и защиты национальной безопасности страны. 

 OVBTORK 3219 

Обеспечение 

внутренней 

безопасности 

таможенных органов 

РК 

    Таможенное право 

Республики 

Казахстан 

Таможенная 

экспертиза 

Знать: закономерности и особенности развития рыночной 

инфраструктуры как целостной системы;  формы и методы 

организации инфраструктуры, функционирования и регулирования 

развития;  развитие отдельных подсистем рыночной инфраструктуры, 

в частности таможенной;  развитие отдельных элементов 

подсистемы рыночной инфраструктуры (субъекты РК). 

Уметь: определять приоритетные направления организации и 

развития объектов таможенной инфраструктуры;  извлекать знания из 

правовых источников и применять их для решения теоретических и 

практических задач;  определять приоритетные направления 

организации и развития объектов таможенной инфраструктуры; 

Иметь навыки:, владеть элементами правового объяснения и 

описания 
Быть компетентным: представлять информацию в различных 

формах сообщений, предусмотренных учебной программой 

дисциплины, сотрудничать и работать в группе, дискутировать и 

отстаивать свою позицию, принимать решения в области 

регулирования ВЭД; иметь навыки самостоятельной работы, 

потребность к дальнейшему самосовершенствованию, понимать 

необходимость постоянного обновления профессиональных знаний в 

соответствии с таможенным законодательством. 

 Minor 

Дисциплина 1 

      Согласно каталогу дополнительной образовательной программы 

(Минор) 

 MChP 3222 

Международное 

частное право 

БД/КВ Экзамен 5 4 Международные 

перевозки на 

транспорте 

Международное 

таможенное 

право 

знать: основные понятия и терминологию, относящиеся к данной 

дисциплине; положения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере международного частого права; особенности 

научных концепций ведущих отечественных и зарубежных 
правоведов и научных школ в сфере международного частного права; 

уметь: выявлять, анализировать и интерпретировать правовые 

источников сфере международного частного права; свободно 

ориентироваться в теоретических и практических проблемах 

международного частногоправа; определять степень доказательности 

и обоснованности тех или  иных положений научных трудов; 

излагать в устной и письменной формах  результаты своего 

исследования и аргументированно отстаивать свою  точку зрения в 

дискуссии. 

Иметь навыки: навыков толкования и применения коллизионных 

норм казахстанского законодательства и законов иностранных 
государств, в частности при рассмотрении хозяйственных и других 

частноправовых споров, необходимых для получения квалификации 



юрист. 

Быть компетентным: в международном частном праве как одной из 

самостоятельных отраслей права Республики Казахстан. 

 KP 3222 

Коммерческое право 

    Финансовое право  

 

Экономика 

предприятия 
Знать:- основные положения теории государства и права; - основные 

положения гражданского права (общей и особенной части); 

Уметь: анализировать правовые нормы с учетом основных 

философских, общеправовых и частноправовых концепций, 

существующей социально-экономической, политической, культурной 

ситуации; - проводить сравнительный анализ правовых норм; - 
выявлять коллизии и пробелы в законодательстве;. 

Иметь навыки: - усваивать положения законодательства и иных 

нормативных актов; - проводить анализ актов судебной и иной 

правоприменительной практики; 

Быть компетентным: сопоставлять положения нормативных актов и 

реальную социально-экономическую, политическую и культурную 

ситуацию. 

 EKT 3224 

Экспертиза качества 

товаров 

БД/КВ Экзамен 6 4 

 

Уголовно-

процессуальное 

право 

Транспортная 

логистика  
Знать: -товароведческие характеристики товаров различных групп; -

сущность товарной информации; -сущность и понятие 

фальсификации и идентификации, виды фальсификации; 

Уметь: определять соответствующий код товара; -анализировать 

качество товаров; -проводить идентификацию товаров с целью 
выявления и предупреждения фальсификации; 

Иметь навыки:-способами определения кода товара; -методами 

определения фальсифицированного и контрафактного товара; 

Быть компетентным: способами определения качества товара, его 

соответствия маркировке и сопроводительным документам. 
 TE 3224 

Таможенная 

экспертиза 

    Обеспечение 

внутренней 

безопасности 

таможенных 

органов РК 

Криминалистика 

и дознание в 

сфере ТД 

Знать: понятие, предмет, задачи, систему и методологию эксперт 

логического знания.; концептуальные основы таможенной 

экспертизы как практической деятельности и, в частности, ее 

задачи, объекты, методы и классификацию;  процессуальные, 

организационные и методические основы назначения и 

производства таможенных экспертиз; 

Уметь: правильно применять знания, умения и навыки при 

возникновении необходимости привлечения института специальных 

знаний. 

Иметь навыки: сущностью таможенной экспертизы как 

относительно самостоятельной отрасли научного знания и 
практической деятельности; 

Быть компетентным: в системе экспертных учреждений, правила 

подготовки и оценки заключения эксперта, а также сущности 

производства таможенных экспертиз. 

 KDSTD 4225 

Криминалистика и 

БД/КВ Экзамен 7 5 

 

Криминалистика и 

дознание в сфере 

Написание и 

защита ДР или 

Знать: овладение криминалистической техникой, уяснение основных 

положений криминалистической тактики и тактики производства 



дознание в сфере ТД ТД Государственны

й экзамен по 

специальности 

отдельных следственных действий, производимых сотрудниками 

таможенных органов; 

Уметь пользоваться фото и видеооборудованием, владеть навыками 

и методами криминалистической фотосъемки; - пользоваться 

наборами для дактилоскопирования и проводить первоначальные 

идентификационные дактилоскопические исследования; 

Иметь навыки: применять общие положения методики 

расследования преступлений при производстве дознания по 
«таможенным» преступлениям;. 

Быть компетентным: получить всесторонние знания о проблемах 

противодействия коррупции во всех сферах общественных 

отношений 

 

Kr 4225 

Криминалистика 

    Таможенный 

контроль 

Написание и 

защита ДР или 

Государственны

й экзамен по 

специальности 

Знать:порядок и особенности применения норм уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства при производстве по 

уголовным делам; - основные частные криминалистические теории; - 

актуальные проблемные вопросы непосредственно связанные с 

применением норм уголовного и уголовно-процессуального права 

при осуществлении криминалистической деятельности. 

Уметь: налаживать и поддерживать взаимодействие с должностными 

лицами и руководителями различных подразделений 
правоохранительных органов; 

Иметь навыки: понятийным аппаратом уголовного и уголовно-

процессуального права; - приемами анализа уголовно правовых 

явлений; 

Быть компетентным: способствовать формированию знаний, 

умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности по предупреждению, пресечению, 

выявлению, раскрытию и расследованию преступлений и 

правонарушений; 

 

OT 4301 

Охрана труда 

ПД/ВК Экзамен 7 5 Экология и  

безопасность 

жизнедеятель 

ности 

Написание и 

подготовка 

дипломной  

работы 

Знать:  законодательные акты в сфере охраны труда; методические 

основы контроля санитарно-гигиенического состояния 

производства; организацию охраны труда и предотвращение 
траматизма на предприятии; уметь составлять план мероприятий по 

созданию оптимального микроклимата и условий работы на 

производстве. 

Уметь: применять законы и правовые нормативы РК в сфере охраны 

труда определять требуемых санитарно-гигиенических параметров в 

рабочей зоне предприятий; применять требования законодательных 

актов в области охраны и безопасности труда; осуществлять надзор за 

социально-экономическими, организационными, техническими, 

гигиенических и лечебно-профилактическими мероприятиями и 

средствами, обеспечивающими безопасность, сохранение здоровья и 

работоспосбности человека в процессе труда. 



 Иметь навыки: осуществлять надзор за социально-

экономическими, организационными, техническими, гигиенических и 

лечебно-профилактическими мероприятиями и средствами, 

обеспечивающими безопасность, сохранение здоровья и 

работоспосбности человека в процессе труда. 

Быть компетентным: в решении задач по охране и обеспечению 

безопасности труда; навыками работы с законами, законодательными 

актами и нормативами в области охраны и безопасности труда. 

 

EP 4302 

Экономика 

предприятия 

ПД/ВК Экзамен 7 5 Коммерческое 

право 

Написание и 

подготовка 

дипломной  

работы. 

Знать: методики расчета эффективности производственно-
хозяйственной деятельности предприятий, эффективности основных 

направлений НТП, капитальных вложений, использования 

производственных фондов, роста производительности труда и 

рентабельности производства; 

Уметь: грамотно и компетентно организовать производство, 

определить конъюнктуру рынка, творчески подходить к решению 

разнообразных хозяйственных задач, анализировать экономическое 

состояние предприятия и правильно оценивать качественные сдвиги 

в развитии экономики; 

Иметь навыки:   новыми методами хозяйствования  в условиях 

рыночных  
Быть компетентным: знать особенности, закономерности и 

проблемы развития современной международной экономики, 

работать с законами, применять на практике принципы микро и 

макроанализа во взаимоотношениях между государствами в целях 

получения ими взаимной выгоды. 

 

MTP4306 

Международное 

таможенное право 

ПД/ВК Экзамен 7 5 Международное 

частное право 

Написание и 

защита ДР или 

Государственны

й экзамен по 

специальности 

Знать: - организационно-правовые основы и формы международного 

сотрудничества в таможенной сфере; - основные источники 

международного таможенного права и содержащиеся в них 

общепризнанные стандарты правового регулирования таможенных 

операций, осуществления таможенного контроля и таможенных 

платежей; 

Уметь: - применять знания международного таможенного права при 
осуществлении должностных полномочий и обязанностей сотрудника 

таможенного или иного государственного органа, участвующего в 

регулировании таможенных и внешнеторговых операций; - 

организовать и осуществить представление интересов  участника 

внешнеторговой деятельности в таможенных спорах 

(административных и судебных); 

Иметь навыки: владения основными общепринятыми приемами 

таможенного администрирования, применяемыми в практике 

таможенных органов, а также организации взаимодействия 

таможенного органа с участниками внешнеторговой деятельности; - 

представительства  лиц, участвующих в отношениях, 



Быть компетентным: осуществления основных видов деятельности 

таможенного (налогового) консультанта на различных стадиях 

консультирования по международному таможенному праву 
 

PPII 3307 

Производственная 

практика II 

ПД/ВК Итоговая 

оценка по 

практике 

6 3 Экономический 

анализ 

Написание и 

защита ДР 

Знать: специфику работы отрасли, с микро- и макросредой 

предприятия, с технологической и производственной схемой 

предприятия, структурой управления и основными функциями 

производственных и управленческих подразделений в тесной связи с 

темой дипломной работы;  

Уметь: изучить организацию бухгалтерского учета на предприятии: 
учетную политику, формы бухгалтерского учета; автоматизацию 

учета, первичную документацию, документооборот; формы 

аналитического учета; состав и содержание финансовой отчетности, 

ее рассмотрение, анализ и утверждение; критическое описание 

действующей организации учета, управленческого и финансового 

анализа, внесение предложений по его совершенствованию;  

 непосредственно работать в бухгалтерии или в службах 

экономического анализа и внутреннего аудита предприятия с 

занятием определенных рабочих мест; в отделах учета и анализа 

материальных ценностей, основных фондов, труда и заработной 

платы, затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции и т.д.; 

Иметь навыки: овладеть приемами и способами приемки и 

обработки первичных документов, отчетов, ведения записей в 

учетных регистрах, подготовки документов, составление расчетов и 

форм бухгалтерской отчетности на ПЭВМ и в ручном исполнении. 

Быть компетентным: осуществить экспресс-анализ финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта за 

определенный период для выявления резервной повышения 

эффективности работы предприятия; 

закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе 

изучения учетных и других смежных дисциплин; 

приобрести практические навыки по организации, методике и 

технике ведения бухгалтерского учета и его компьютеризации. 

Log 12Mодуль - Логистика    

 ITTS 3309 

Информационные 

технологии в 

таможенной сфере 

ПД/ВК Экзамен 7 5 Международное 

сотрудничество в 

сфере 

таможенного дела 

Криминалистика 

и дознание в 

сфере ТД 

знать: основные требования информационной безопасности; общие 

характеристики процессов сбора, передачи и обработки информации. 

Информацию об устройстве и назначении компьютера, о названиях, 

функциях и принципах работы его частей, устройств и 
приспособлений, о правилах информационной безопасности при 

работе в электронных средах. 

Уметь:реализовывать основные требования информационной 

безопасности; осуществлять процессы сбора, передачи и обработки 

информации.пользоваться компьютером как средством управления 



информацией, выполнять необходимые действия по использованию 

компьютерной и демонстрационной техники, по обеспечению 

сохранности оборудования. Выполняет правила техники 

безопасности при работе с электронными устройствами.; 
Иметь навыки:навыками осуществления информационной 

безопасности, сбора, передачи и обработки информации. 

Быть компетентным: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; способностью владеть методами и 

средствами получения, хранения, обработки информации, навыками 

использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей ; 

TK 3304 

Таможенный 

контроль 

ПД/ВК Экзамен 6 5 Правоохранительн

ые органы 

Криминалистика 

 

Знать: нормативно-правовое регулирование осуществления 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу РК, 

Уметь: применять основные физические, химические и технические 

термины и понятия; аргументировать собственную позицию, 

подтверждая ее адекватными примерами из курса химии и физики; 
Иметь навыки: выявлять и анализировать взаимосвязи по основным 

показателям и направлениям профессиональной деятельности. 

Быть компетентным:  вычислять необходимые показатели и 

выполнять статистические расчеты; 

TL 4305 

Транспортная 

логистика 

ПД/ВК Экзамен 7 5 Организация 

таможенного дела 

 

Написание и 

защита ДР  

Знать: - общие принципы управления эксплуатационной работой 

транспорта, основанные на общие принципы управления 

транспортной логистикой, основанные на применении передовой 

техники и технологии: транспортно-логистическую инфраструктуру, 

функции и принципы логистической технологии доставки грузов, 

правовую основу договорных отношений в транспортной логистике. 

Уметь: - использовать теоретические основы изучаемой дисциплины 

в производственных, условиях; создавать логистическую технологию 

доставки грузов; принимать решения по выбору перевозчика и 
способа транспортировки; проводить сравнительную экономическую 

оценку системы доставки грузов. 

Иметь навыки: производить научные исследования материальных 

потоков, транспортных процессов с целью определения их 

параметров, выявления путей и действий, направленных на 

преобразование потоков и создание логистических систем; 

Быть компетентным: в вопросах связанных с решением 

логистических проблем, используя методы системности, 

комплексности, систематизации. 

TDS 3303 ПД/ВК Экзамен 6 5 Административ Уголовно- Знать: изучение теоретических и правовых основ, и элементы 



Таможенное 

делопроизводство и 

статистика 

ное право 

Республики 

Казахстан 

 

процессуальное 

право 

таможенного контроля; исследование принципов проведения 

таможенного оформления; методов и принципов осуществления 

делопроизводства;рассмотрение порядка организации проведения 

форм таможенного контроля. Предмет и методы таможенной 

статистики; становлении и развитие таможенной статистики. Этапы 

работы со статистическими показателями; источники данных 

таможенной статистики.Первичные и выходные формы 

статистической отчетности. 
Уметь:оформлять процессуальные и таможенные документы при 

проведении таможенного контроля. 

Иметь навыки: сущностью таможенной экспертизы как 

относительно самостоятельной отрасли научного знания и 

практической деятельности; 

Быть компетентным: в системе экспертных учреждений, правила 

подготовки и оценки заключения эксперта, а также сущности 

производства таможенных экспертиз. 
PP 4308 

Преддипломная 

практика 

ПД/ВК Итоговая 

оценка по 

практике 

8 18 Производственная 

практика  

Написание и 

защита ДР 

Знать: принципы построения организационно-управленческих 

решений; критерии социально-экономической эффективности 

решений и виды ответственности за их принятие.методы поиска и 

анализа данных отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях; порядок закрытия счетов 

бухгалтерского учета с последующим выявлением финансового 

результата хозяйственной деятельности за отчетный период; 

содержательную часть бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств. 

Уметь:  критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений ; аргументировать свой выбор при 

принятии управленческих решений;  анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях; выявлять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период на 

предприятиях различных форм собственности и отражать их на 

счетах бухгалтерского учета . 

Иметь навыки: навыками подготовки информационного обзора или 

аналитического отчета по проведенным информационным 

исследованиям; навыками интерпретации социально-экономических 

показателей и выявления направлений и тенденций изменения 

показателей; навыками организации и ведения налогового учета на 

предприятиях различных форм собственности, организаций, ведомств 

; методами налогового планирования. 

Быть компетентным: способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 



содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений;  

способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. 

OTD 13.1 (TA)Mодуль - Организация таможенного дела (Образовательная траектория № 1Таможенное администрирование) 

UP4310 

Уголовный процесс 

ПД/КВ Экзамен 7 5 

 

Уголовное право 

РК (особенная 

часть) 

Написание и 

защита ДР или 

Государственны

й экзамен по 
специальности 

Знать: объект, предмет, принципы уголовного- процессуальной 

деятельности; - порядок деятельности по возбуждению, 

рассмотрению и разрешению уголовных дел и их процессуальное 

оформление; - основные способы защиты прав граждан в уголовном 
процессе; - основные теоретические положения уголовного 

судопроизводства, 

Уметь: толковать и правильно применять уголовно-процессуальные 

нормы в условиях недостаточной правовой урегулированности 

отдельных вопросов;  осуществлять предварительное расследование 

преступлений, принимать уголовно-процессуальные решения, 

осуществлять следственные и иные процессуальные действия;  

Иметь навыки: навыками работы с законодательными и иными 

нормативными источниками, регламентирующими вопросы, 

связанные с уголовным судопроизводством; 

Быть компетентным: основные теоретические положения 
уголовного судопроизводства, 

UPP 4310 

Уголовно-

процессуальное право  

    Административно

е право РК 

Криминалистика 

и дознание в 

сфере ТД 

Уголовный 

процесс 

Знать:  перспективы развития современного уголовно-

процессуального права те изменения, которые происходят в 

законодательстве в связи с проводимой судебной реформой и 

понимать функции уголовного процесса в уголовном 

судопроизводстве; 

Уметь: применять законодательно закреплённые методы проведения 

предварительного расследования и судебного разбирательства в 

различных сферах профессиональной деятельности; 

Иметь навыки: осуществлять аналитико-синтетическую 

деятельность в оценке собранных доказательств при расследовании и 

судебном разбирательстве и формулировать на этой основе 

процессуальные решения; 
Быть компетентным: проведение процессуальных действий на всех 

стадиях уголовного процесса, не нарушая при этом установленных 

Конституцией РК законных прав и свобод человека и гражданина; 
OTD 13.2 (BD)Mодуль - Организация таможенного дела  (Образовательная траектория  № 2 Брокерская деятельность) 

MP  4310 

Международное 

право 

ПД/КВ Экзамен 7 5 

 

Права и основы 

анти 

корупционной 

Международный 

таможенное 

право 

знать: содержание понятий; компоненты системы международного 

права; характерные особенности международной право субъектности; 

основания действительности международно-правовых норм; 



культуры содержание процесса реализации международно-правовых норм; 

характерные черты международно-правовой ответственности; 

юридические основания применения норм международного права. 

уметь: толковать и применять международно-правовые акты, а также 

законы и иные внутригосударственные нормативные установления, 

регулирующие вопросы защиты прав и основных свобод человека; 

обеспечивать соблюдение норм о правах человека в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц. 

Иметь навыки: знаниями о содержании и основных положениях 

норм международного гуманитарного права, касающихся защиты 

отдельных категорий лиц в ситуации вооруженного 

конфликта;·  навыками по применению норм международного 

гуманитарного права 

Быть компетентным: способностью квалифицированно применять 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

MТP 4310 

Международное 

торговое право 

    Таможенная 

инфраструктура  и 

складское 

хозяйство 

Написание и 

защита ДР  

Знать:основные понятия и терминологию, относящиеся к данной 

дисциплине; положения нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в сфере международного права; особенности научных 

концепций ведущих отечественных и зарубежных правоведов. 

Уметь: анализировать тексты источников международного торгового 

права: учредительного договора, многосторонних торговых 

соглашений, решений Органа по урегулированию споров; 

Иметь навыки: - терминологическим аппаратом дисциплины 

«Международное торговое право»; - навыками экспертной оценки, 

выступления перед аудиторией 
Быть компетентным: методами исторического сравнения, 

комплексного и ситуационного анализа. 

 

Написание и защита 

дипломной работы  

(проекта) или 

подготовка и сдача 

комплексного 

экзамена       

 

  8 12   Знать: исходя из приоритетов специальности и собственных научных 

интересов определить тему исследования, представляющую собой 

теоретическую и практическую ценность, аргументированно 

обосновать ее актуальность и необходимость более глубокого 

исследования.на основе освоенных теоретических положений по 

выбранной теме, систематизации статистического материала и их 

анализа представить логически структурированное изложение 

работы.  на основе проведенных исследований и полученных 

результатовразработать рекомендации по решению поставленной 

проблемы. 
Уметь: расширить теоретические и практические знания по 

специальности;  совершенствовать навыки самостоятельной 

творческой работы;  проявить полученные в процессе обучения 

знания теоретических и практических аспектов проблемы, показать 



свои умения и навыки обработки практического материала, 

собранного во производственной практики;  совершенствовать 

способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме 

результаты своих научно-методических и практических знаний. 

Быть компетентным: в  осуществлении таможенных оформлении и 

таможенного контроля, создавать условия, способствующие 

ускорению товарооборота через таможенную границу; • взимать 

таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и 
компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролировать 

правильность исчисления и своевременность уплаты указанных 

пошлин, налогов и сборов, принимать меры по их принудительному 

взысканию; обеспечивать соблюдение порядка перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу; обеспечивать 

соблюдение установленных в соответствии с законодательством РК о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности и 

международными договорами РК запретов и ограничений в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности; вести борьбу с контрабандой и 
иными преступлениями, административными правонарушениями в 

сфере таможенного дела, пресекать незаконный оборот через 

таможенную границу наркотических средств, оружия, культурных 

ценностей, радиоактивных веществ и др., а также оказывать 

содействие в борьбе с международным терроризмом; 

 



4.ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

 Результат обучения   (выпускник должен  быть готов) 

Р1 

обладает базовыми знаниями в области естественно-научных 

(социальных, гуманитарных, экономических) дисциплин, 

способствующих формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и культурой мышления; 

УК1, УК2, УК3, УК4, ПК 1, 

 

Р2 

обладает навыками обращения с современной техникой, 

умение использовать информационные технологии в сфере 

профессиональной деятельности; 

УК4, УК7, ПК2, ПК6, ПК 7, 

ПК9 

Р3 

изучать нормы международного договоры РК, ведомственные; 

нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления; уметь планировать процесс расследования, 

выдвигать и проверять версию, использовать различные 

методики для раскрытия различных преступлений; 

УК5,ПК 3, ПК 5, ПК8 

Р4 

владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых 

для повседневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в магистратуре; 

УК2,УК4, УК 8, ПК 1, ПК 3, 

ПК 4, ПК8, ПК 9 

Р5 
знать учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и 

денежного залога на счетах таможенных органов 
УК10,ПК 6, ПК 7, ПК9, ПК13 

Р6 

знать основы обеспечения соблюдения установленных запретов 

и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу; обеспечение в пределах своей 

компетенции защиты прав интеллектуальной собственности 

УК 2, УК4, УК 8, ПК 1, ПК 3, 

ПК 6, ПК 9, ПК8 

Р7 

понимать и определять актуальность таможенной системы, 

знать основы Конституции РК, юридические нормы, 

регулирующие хозяйственные процессы в Республике 

Казахстан и международных отношениях 

УК 2, УК4, УК6, ПК1, ПК3, 

ПК5, ПК 9, ПК6,ПК13, 

Р8 

ведение реестров банков, иных кредитных организаций и 

страховых организаций, банковские гарантии и договоры 

страхования которых принимаются таможенными органами в 

качестве обеспечения уплаты таможенных платежей; ведение 

реестров лиц, осуществляющих деятельность в области 

таможенного дела. 

УК1, УК3, УК7, ПК2, ПК3, 

ПК4, ПК7, ПК8, 
ПК9,ПК11,ПК12 

Р9 

вести управление деятельностью таможенных органов (анализ, 

планирование, организация, контроль и мотивация 

деятельности в таможенных органах); управление качеством, 

результативностью, рисками в области профессиональной 

деятельности 

УК8, УК10, УК11,ПК5, ПК6, 

Р10 

умение управлять персоналом в таможенных органах; умение 

в проведении организационно-плановых расчетов по 

оптимизации организационно-штатной структуры, созданию 

(реорганизации) таможенных органов  

УК5, УК8, УК9,УК10, УК11, 

ПК1, ПК2,ПК10,ПК13 

Р11 

организовывать сбор информации для выбора и обоснования 

операционных, технологических и организационных 

решений; организовывать исследования, внедрение и 

использования инноваций 

УК1, УК2, ПК11, ПК15 

 

 

Р12 

применять информационные системы, информационных 

технологий, программно-технических средств защиты 

информации в таможенном деле; делать анализ и ведение 

таможенной статистики внешней торговли и специальной 

таможенной статистики 

УК2, УК3, УК8, ПК 1, ПК 5, 

ПК8, ПК10, ПК13, ПК16 

Р13 

обладать навыками прогнозирования экспортных и 

импортных потоков и услуг в регионе деятельности 

таможенного органа, поступления таможенных платежей в 

доходную часть государственного бюджета Республики 

УК2,УК3,УК6,ПК11,ПК14, 
ПК18  



Казахстан; информационное взаимодействие таможенных 

органов с государственными органами, коммерческими и 

некоммерческими организациями 

Р14 

информирование и консультирование участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в области 

таможенного дела; анализ результатов деятельности 

таможенных органов; прогнозирование развития 

(модернизации) таможенных органов 

УК 5, ПК 1, ПК4, ПК 9, ПК 15, 

ПК17 

Р15 умение составлять мониторинг достижения целей, выполнения 

задач и плановых показателей таможенных органов; 
УК 2, УК 5, ПК 1, ПК 2, ПК3, 

ПК4, ПК10,ПК11, ПК15 

 

 

 

5. Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе 

модулей образовательной программы   
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1 1 5 4  28    2 900 30 

2 5 3  27 1   2 900 30 

2 3 3 3 2 28    2 900 30 

4 1 4 2 25  3  2 900 30 

3 5  2 4 29     870 29 

6  4 3 28  3   930 31 

4 7  5 2 30     900 30 

8      18 12  900 30 
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1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ 

 
№ Өріс атауы Ескертпе 

1 Тіркеу нөмірі  

2 Білім беру саласының коды және 

жіктелуі 

6В04- Бизнес, басқару және құқық 

3 Дайындық бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В042 - Құқық 

4 Білім беру бағдарламаларының коды 

мен Тобы 

В049 -   Құқық 

5 Білім беру бағдарламасының атауы 6В04249 -  Кеден ісі 

6 ОП түрі Қолданыстағы 

7 Мақсат ақтайды Кеден органдарының құрылымдық бөлімшелерінде, 

кәсіпорындарда, халық шаруашылығының әртүрлі 
салаларының ұйымдарында, соның ішінде сыртқы 

экономикалық қызметті жүргізетін ұйымдарда қызмет түрлері 

бойынша кәсіби міндеттерді шешуге дайын білікті 

мамандарды даярлау кезінде "Кеден ісі" білім беру 

бағдарламасының мақсаты. 

8 МСК бойынша деңгей 6 

9 ҰБШ бойынша деңгей 6 

10 СБШ бойынша деңгей 6 

11 ОП ерекше ерекшеліктері Жоқ 

12 Құзыреттілік тізімі 

 
Әмбебап құзыреттер (ӘҚ) бітіруші білім алуы тиіс: 

ӘҚ 1-тарихи үдерістің заңдылықтарын және адамның 

тарихи үдерістегі орнын түсіну қабілеті, тарихи мұра мен 

мәдени дәстүрлерге құрметпен және ұқыпты қарауға, 

әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды толерантты 
қабылдауға, оларды кәсіби қызметте басшылыққа алуға 

әзірлігі. 

ӘҚ 2-дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке маңызды 

философиялық мәселелерді түсіну және талдау қабілеті, 

Жалпы гуманитарлық ғылымдар саласындағы негізгі 

білімге негізделе білу, гуманитарлық білімді өзінің 

әлеуметтік және кәсіби қызметінде қолдана білу. 

ӘҚ 3 - қазіргі қоғамның, әлеуметтік, саяси механизмдердің 

және қоғамдық қатынастарды реттеушілердің қызмет ету 

принциптерін түсіну қабілеті, әлеуметтік-маңызды 

мәселелер мен процестерді талдау қабілеті; социумда 
тұлғаның психологиялық даму процестерін сезіну қабілеті, 

алған білімін өзінің әлеуметтік және кәсіби қызметі 

контекстінде қолдана білу.  

ӘҚ 4-қарым-қатынастың әр түрлі жағдайларында тиімді 

коммуникацияға қабілеттілік, кәсіби сөйлеу және жазбаша 

дағдыларды меңгеру қабілеті  

ӘҚ 5-шет тілін сөйлесуден төмен емес деңгейде меңгерген. 

Шетелдік ақпарат көздерін пайдалану қабілеті және 

интернет-кеңістікте еркін бағдарлау. 

ӘҚ 6-дене тәрбиесі мен денсаулықты нығайту әдістерін 

дербес, әдістемелік дұрыс пайдалану, толыққанды 
әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету үшін дене 

дайындығының тиісті деңгейіне қол жеткізуге дайындық 

құралдарын меңгеру. 

ӘҚ  7-жалпы және жекелеген кәсіби салалар бойынша 

ақпарат көздерінің қазіргі заманғы жүйесінде бағдарлау 

қабілеті, ақпаратты алу, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін, 

тәсілдерін және құралдарын білу және меңгеру, әртүрлі 

бағдарламалық құралдарды, деректер базасын пайдалана 

білу, интернетте жұмыс істеу және оның ресурстарын 

пайдалану, іздеу жүйелерін пайдалану, ғаламдық 

компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істеу. 

ӘҚ 8-техниканың әр түрлі салаларында заманауи  
 

 



физикалық принциптерді қолдану, стандартты жағдайларда 

негізгі физикалық заңдар мен қағидаларды қолдану 

қабілеті, 

ӘҚ  9-деректерді құрылымдау, жағдайдың математикалық 

моделін құру, талдау және қайта құру, кәсіби қызметте 

жаратылыстану-ғылыми білімді қолдану қабілеті 

ӘҚ  10-құқықтық қарым-қатынаста бағдарлану қабілеті, 

өзінің кәсіби қызметінде нормативтік-құқықтық 

құжаттарды қолдана білу, мемлекет пен қоғам үшін 

сыбайлас жемқорлық қызметінің қауіптілігін сезіну 
ӘҚ  11 - Биосфера қызметінің негізгі заңдылықтарын және 

кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін табиғатты тиімді 

пайдалану принциптерін білу қабілеті. 

 

Кәсіби құзыреттер (КҚ) түлектің бітіруші болуымен 

сипатталады 

(КҚ-1) жаңа білім алудың арнайы құралдары мен әдістерін 

қолдана отырып, кәсіби білім деңгейін өз бетінше көтеру және 

алған білімдері мен дағдыларын практикалық іс-әрекетте 

қолдану мүмкіндігі; 

(КҚ-2) ақпаратты алу, сақтау, өңдеу әдістері мен құралдарына, 
компьютерлік технологияны, бағдарламалық және ақпараттық 

жүйелерді, компьютерлік желілерді пайдалану дағдылары; 

(КҚ-3) қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың 

мәні мен маңыздылығын түсіну, ақпараттық қауіпсіздіктің 

негізгі талаптарын орындау қабілеті; 

(КҚ4) қоғамда болып жатқан экономикалық процестерді 

түсіну мүмкіндігі; Қазақстанның және әлемдік экономиканың 

даму тенденцияларын талдау; 

(КҚ-5) ұлттық экономиканың аймақтық, салалық және 

функционалдық құрылымының әлеуетін талдау мүмкіндігі; 

(КҚ-6) өз жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыра алу, өз 
қызметінің нәтижесін тәуелсіз бағалау мүмкіндігі; 

(КҚ-7) кедендік рәсімдерді қолдану, кедендік төлемдерді 

өндіріп алу және кедендік бақылауды жүзеге асыру кезінде: 

сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың Қазақстан 

Республикасының заңнамасын сақтауын бақылау мүмкіндігі; 

(КҚ-8) мәлімделген кедендік режимге сәйкес тауарларды 

кедендік бақылаудың нысандары мен технологияларын 

қолдану шеберлігі. 

(КҚ-9) кедендік бақылаудың техникалық құралдарын және 

қазіргі заманғы жабдықтар мен құралдарды кәсіби пайдалану 

техникасын білу; 

(КҚ-10) сыртқы экономикалық қызметті түсіндірудің негізгі 
ережелерін (сыртқы экономикалық қызметтің тауарлық 

құжаттамасы) қолдану және сыртқы экономикалық қызметке 

сәйкес тауарлардың жіктелуінің дұрыстығын бақылау 

дағдыларын білу. 

(КҚ-11) тауарлардың шығарылған елін айқындау ережелерін 

қолдана білу және тауарлардың шыққан елі туралы мәліметтің 

сенімділігін бақылау дағдылары 

(КҚ-12) кедендік құнды айқындау әдістерін қолдану 

мүмкіндігі және Қазақстан Республикасының кедендік 

шекарасы арқылы өткізілетін мәлімделген кедендік құнды 

бақылау мүмкіндігі; 
(КҚ-13) кедендік төлемдерді есептеу және оларды есептеу 

дұрыстығын, төлемнің толықтығы мен уақтылылығын 

бақылау дағдыларына ие 

(КҚ-14) кедендік төлемдер бойынша берешекті өндіріп алу 

тәртібін қолдану мүмкіндігі. 

(КҚ-15) тауарларды, валюталық құндылықтарды, Қазақстан 

Республикасының валютасын, ішкі бағалы қағаздарды, қымбат 

металдар мен асыл тастарды кедендік шекара арқылы өткізу 

кезінде Қазақстан Республикасының валюталық 

заңнамасының сақталуын бақылау мүмкіндігі 

13 Оқу түрі ҚОТ қолданумен күндізгі, күндізгі 



 

14 Оқыту тілі Орыс 

15 Кредиттер көлемі 240 

16 Берілетін академиялық дәреже 6В04249- «Кеден ісі» білім беру бағдарламасы бойынша құқық 

бакалавры 

17 Кадрларды даярлау бағытына 

арналған лицензияға қосымшаның 

болуы 

№ 030 от 27.03.2019г. 

18 ББ Аккредитациясының болуы Бар 

Аккредиттеу органының атауы Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз 

қазақстандық агенттік(БСҚА) 

Аккредиттеу мерзімі 5 жыл 29.03.2021ж – 28.03.2026 ж. 



2. МЕКТЕП БІТІРУШІНІҢ МОДЕЛІ 

 
№ Өріс атауы Ескертпе 

1 Білім беру бағдарламасының атауы 6В04249- Кеден ісі 

2 Берілетін академиялық дәреже 6В04249- Кеден ісі білім беру бағдарламасы бойынша 

құқық саласындағы бакалавр. 

3 Дублиндік дескрипторлар бойынша оқу 

нәтижелері 

 

1.оқу саласындағы білімдер мен түсініктерді оқу 

саласындағы озық білімдерге сүйене отырып көрсету; 

2. білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде 

қолдануға, дәлелдер келтіруге және зерттелетін 
саланың мәселелерін шешуге; 

3. әлеуметтік, этикалық және ғылыми салаларды 

ескере отырып, пікірлерін қалыптастыру үшін ақпарат 

жинау және түсіндіру; 

4. зерттелген бағыт бойынша білім беру, 

практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді қолдану; 

5. оқылатын аймақта қосымша білім беруді өз 

бетінше жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары; 

6. ғылыми зерттеу және академиялық жазу 

әдістерін білу және оларды зерттеу саласында қолдану; 

7. зерттелетін салада фактілер, құбылыстар, 
теориялар мен олардың арасындағы күрделі 

тәуелділіктер туралы білімдер мен түсініктерді 

қолдану; 

8. академиялық адалдық принциптері мен 

мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 

 

4. Оқыту нәтижелері  білім беру 

бағдарламасы бойынша 

 

Р1. Ой-өрісікең және ойлау мәдениеті жоғары 

білімді тұлғаны қалыптастыруғ аықпал ететін 

жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, 

экономикалық) пәндері саласында базалық білімі бар 

Р2. қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу 

дағдысы, кәсіби қызмет саласында ақпараттық 

технологияларды қолдана білу 

Р3. Қазақстан Республикасының халықаралық 

шарттарының нормаларын оқу, ведомстволық; 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының нормативтік 

құқықтық актілері; тергеу процесін жоспарлау, 

нұсқаны алға қою және тексеру, әртүрлі қылмыстарды 

ашудың әртүрлі әдістерін қолдана білу  

Р4. күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа 

білім алу және магистратурада білімін жалғастыру 

дағдыларын меңгерген 

Р5. кеден төлемдерін есепке алуды, кеден 

органдарының шоттарындағы аванстық төлемдер мен 

ақшалай кепілдің есебін білу 

Р6. кеден шекарасы арқылы өткізілетін 
тауарларға қатысты белгіленген тыйым салулар мен 

шектеулердің сақталуын қамтамасыз ету негіздерін 

білу; өз құзыреті шегінде зияткерлік меншік құқығын 

қорғауды қамтамасыз ету 

Р7. кеден жүйесінің өзектілігінтүсіну және 

анықтау, Қазақстан Республикасы Конституциясының 

негіздерін, Қазақстан Республикасындағы 

экономикалық процестерді және халықаралық 

қатынастарды реттейтін құқықтық нормаларды білу 

Р8. банк кепілдіктері мен сақтандыру шарттарын 

кеден төлемдерін төлеуді қамтамасыз ету ретінде кеден 

органдары қабылдайтын банктердің, өзге де кредиттік 

ұйымдардың және сақтандыру ұйымдарының тізілімін 



жүргізу; кеден ісі саласындағы қызметті жүзеге 

асыратын тұлғалардың тізілімін жүргізу 

Р9. кеден органдарының қызметін басқаруды 

жүргізу (кеден органдарындағы қызметті талдау, 

жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және уәждеу));  

кәсіби қызмет саласында сапаны, нәтижелілікті, 

тәуекелдерді басқару 

Р10.  кеден органдарында персоналды басқара 

білу; ұйымдастыру-штаттық құрылымдарды 

оңтайландыру, кеден органдарын құру (қайта құру) 
бойынша ұйымдастырушылық-жоспарлы есеп 

айырысуды жүргізу білігі 

Р11. операциялық, технологиялық және 

ұйымдастырушылық шешімдерді таңдау және 

негіздеу үшін ақпарат жинауды ұйымдастыру;  

инновацияларды зерттеуді, енгізуді және 

пайдалануды ұйымдастыру 

Р12. кеден ісінде ақпараттық жүйелерді, 

ақпараттық технологияларды, ақпаратты қорғаудың 

бағдарламалық-техникалық құралдарын қолдану;  

сыртқы сауданың кедендік статистикасын және 
арнайы кедендік статистиканы талдау және жүргізу 

Р13. кеден органының қызметі аймағындағы 

экспорттық және импорттық ағындарды және 

қызмет көрсетулерді болжау, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік бюджетінің кіріс 

бөлігіне кеден төлемдерінің түсуі дағдыларын 

меңгеру 

кеден органдарының мемлекеттік органдармен, 

коммерциялық және коммерциялық емес 

ұйымдармен ақпараттық өзара іс-қимылы 

Р14 кеден ісі саласындағы сыртқы 
экономикалық қызметке (СЭҚ) қатысушыларды 

ақпараттандыру және консультация беру; кеден 

органдары қызметінің нәтижелерін талдау; кеден 

органдарының дамуын (жаңғыртылуын) болжау 

Р15. кеден органдарының мақсаттарына қол 

жеткізу, міндеттерді орындау және жоспарлы 

көрсеткіштерінің мониторингін жасай білу 

5. Кәсіби қызмет саласы Осы мамандықтың кәсіби қызмет саласы Мемлекеттік 

кірістер комитеті жанындағы кеден органдары, салық 

қызметі, қаржылық бақылау, мемлекеттік сатып алу, 

Мемлекеттік мүлікті басқару және жекешелендіру, 

қазынашылық, қаржы полициясының Дәрменсіз 

борышкерлермен жұмыс, Ішкі істер, прокуратура, 
ҰҚК, орталық және жергілікті мемлекеттік органдар, 

білім беру жүйесі болып табылады. 

6. Кәсіби қызмет объектілері Құқық бакалаврының кәсіби қызметінің объектілері 

кедендік бақылаудағы халықаралық тасымалдау 

тауарлары мен көлік құралдары, оларды Кеден 

одағының кедендік шекарасы арқылы өткізуге 

қатысатын тұлғалар, кеден органдарының жүйесі 

болып табылады. 

7. Кәсіби қызмет түрлері Қазақстан Республикасының Бірыңғай кеден саясатын 

іске асыру; - мемлекеттің экономикалық мүдделерін 

қамтамасыз ету; - кеден ісі, Салық салу туралы 

заңнаманың, валюталық заңнаманың сақталуын 

бақылауды жүзеге асыру; - сыртқы экономикалық 
қызметті кедендік реттеуді жетілдіру; 

 - контрабанда мен бұзушылықтардың, кеден 

ережелерінің алдын алу және жолын кесу бойынша 

шаралар әзірлеу және қабылдау;  

- кеден органдарының қызметін ұйымдастырушылық 

қамтамасыз ету;  

-кеден органдарында, орталық және жергілікті 



 

 

мемлекеттік органдарда, оның ішінде құқық қорғау 

органдарында ұйымдастырушылық-басқару және 

құқық қорғау қызметі;  

- мемлекеттік және мемлекеттік емес кәсіпорындарда, 

мекемелерде, ұйымдарда кеңес беру қызметі; 

8. Кәсіби қызметінің функциялары - кедендік бақылауды, оның ішінде тауарларды 

шығарғаннан кейін және мемлекеттік бақылаудың өзге 

де түрлерін жүргізу; - өз құзыреті шегінде кеден 

одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін 

тауарларға қатысты кедендік-тарифтік реттеу 
шараларын, тыйым салулар мен шектеулерді сақтауды 

қамтамасыз ету; - өз құзыреті шегінде валюталық 

бақылауды Кеден одағының кедендік шекарасы 

арқылы тауарларды өткізуге байланысты 

операцияларды жүзеге асыру; - кеден ісі саласында 

азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды 

мүдделерін қамтамасыз ету; -; - экономиканың дамуын 

ынталандыру, Қазақстан Республикасының 

экономикалық мүдделерін қорғау; - мемлекеттік 

бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз ету мақсатында 

кеден ісі саласында салықтар мен басқа да төлемдерді 

өндіріп алу; - қолданылып жүрген заңдарға сәйкес 
кедендік ресімдеуді қамтамасыз ету.  іс жүргізу; - 

кәсіпкерлік қызметті қорғау және қолдау; - заңдарды 

нақты сақтау, жеке және заңды тұлғалардың заң 

алдындағы теңдігі қағидаттарында құқық қолдану 

қызметін жүзеге асыру; - кедендік бақылаудың 

техникалық құралдарын қолдану және жабдықтарды, 

аспаптарды практикада пайдалану қабілеті . 

9. Алдыңғы білім деңгейіне қойылатын 

талаптар 

Орта, орта білімнен кейінгі, орта кәсіптік, жоғары білім 



3. Модульдік білім беру бағдарламасының картасы 

 Пәннің коды 

және атауы 
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Пререквизит 

 

Постреквизит 

 

Қалыптасқан құзіреттіліктер 

 

 SGD 01Модуль - Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер   

  

KZKT 1101 

Қазақстанның 

қазіргі заманғы 

тарихы 

ЖББП/

МК 

Мемл. 

емтиха

н 

2 5 Қазақстан тарихы 

(мектеп курсы) 

Философия Білу керек: қазіргі тарихи ғылымның рөлі, оның салалары мен бағыттары, 

белгілі бір тарихи кезеңдер аясындағы әлеуметтік-саяси проблемалар; 

жаһандық және еуразиялық тарихи үдеріс ағымында тәуелсіз 

қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуының тарихи негіздері мен 

кезеңдері; 

Істей білуі керек: қазіргі Қазақстан тарихының әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер жүйесіндегі рөлін, оның объектісінің ерекшелігін және ең өзекті 

мәселелерді анықтай алуын; проблемалық сабақтың әдіснамасын қолдану 

арқылы шығармашылық тұрғыдан ойлауға; 

Меңгеруі керек:  қазіргі Қазақстанның күрделі тарихи процестерін, 

құбылыстары мен тарихи тұлғаларын зерттеудегі аналитикалық талдау; 

Білікті болу:  тарихи зерттеулердің жекелеген құбылыстары мен 

оқиғаларын сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы тарихи және 

ғылыми зерттеулердің басқа әдістері арқылы адамзат қоғамының әлемдік-

тарихи дамуының жалпы парадигмасымен байланыстыра білу. 

Fil  2102 

Философия 

ЖББП/

МК 

Емтихан 4 5 Қазақстанның қазіргі 

тарихы 

 Культурология 

Ғылым тарихы және 

философиясы 

(магистратура 

курсы) 

 

Білуге тиіс: философия пәні, функциялары, негізгі бөлімдері мен 

бағыттары; қазіргі отандық және әлемдік философияның өзекті 

мәселелері; 

Істей білу керек: философияның ережелері мен категорияларын түрлі 

әлеуметтік тенденцияларды, фактілер мен құбылыстарды бағалау және 

талдау үшін қолдана білу; 

Меңгеруі керек: алған білімдерін өмірлік жағдайлар мен әлеуметтік 

құбылыстарды талдауда қолдана білу; 

Білімді болу: философияның негізгі философиялық мәселелері мен 

бағыттарында, біздің заманымыздың философиялық мәселелерін 

зерттеудегі негізгі әдістер мен тәсілдерде. 

YaP 02Модуль - Тілдік даярлау 

ShT 1103  

Шет тілі 

ЖББП/

МК 

Емтихан 1,

2,

3 

10 Шет тілі (мектеп 

курсы)  

 

Шетел кәсіби тіл 

 

Білуге тиіс: жалпы және кәсіби сипаттағы шет тілінің лексикалық және 

грамматикалық минимумы шет тілдерін білу деңгейінің Ортақ еуропалық 

шкаласына сәйкес қол жетімді деңгейде сөйлеу әрекетінің барлық 

түрлерінде коммуникативті ниеттерді жүзеге асыру үшін қажет болатын 



деңгейге; 

Істей білуі керек: өзінің білімін, дағдыларын және практикалық 

тәжірибесін кәсіби қызметте және басқа мәдениеттің өкілдерімен 

тұлғааралық қарым-қатынас барысында қолдана алады; 

Меңгеруі керек: Ортақ еуропалық құзыреттілік деңгейлері шегінде 

дескрипторларда көрсетілген, қол жеткізілген деңгейге сәйкес ауызша 

және жазбаша шет тілдерін білу. 

Білікті болу:шет тілінің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық 

жүйесінде. 

K(O) T1104  

Қазақ (орыс) 

тілі 

ЖББП/

МК 

Емтихан 1,

2 

10 Қазақ (орыс) (мектеп 

курсы)  

Кәсіби қазақ (орыс) 

тілі, философия 

Білуге тиіс: кәсіби сөйлеу әрекеті үшін коммуникативті минимум;сөйлем 

құруға қажетті грамматикалық минимум, арнайы мәтіннің әр түрлі 

түрлері; кәсіби сөйлеуде қолданылатын негізгі синтаксистік құрылымдар; 

мерзімді қалыптастырудың негізгі әдістері; аударманың негізгі әдістері; 

мамандыққа қатысты жалпы техникалық және ақпараттық, құрылымдық 

және коммуникативті құрылым. 

Білу керек: ауызекі, күнделікті, қызметтік-іскерлік (ресми), кәсіби 

сипаттағы ауызша сөйлеуді түсіну; оқу, техникалық әдебиеттерден, іскери 

құжаттардан ақпарат алу; оның негізінде жоспар, тезис, конспект, реферат, 

аннотация құра отырып, ғылыми мәтінді өңдеу. 

Дағдыларға ие болу: қарым-қатынас, лингвомәдени және әлеуметтік-

мәдени; мәтіннен қажетті ақпаратты бөліп алу, оны оқу және кәсіби 

қарым-қатынаста сипаттау және түсіндіру; оқу және кәсіптік мәселелерді 

шешу үшін ғылыми мәтіндегі ақпараттардың әртүрлі түрлерін білдірудің 

лингвистикалық формалары туралы білімді пайдалану. 

Құзыретті болыңыз: қосымша ғылыми мәтіндер жасауда: аннотация, 

конспект, конспект, реферат, баяндама; кәсіби қызметтің негізі ретінде 

ғылыми-техникалық ақпараттарды өз бетінше іздеуде; мамандық 

шеңберінде белгілі бір тақырып бойынша кәсіби сипаттағы ақпарат 

алмасу кезінде. 

EPBzIT 03Модуль - Экономика, құқық, тіршілік қауіпсіздігі және ақпараттық технология 

IKT 1105 
Ақпараттық-

коммуникация

лық 

технологиялар  

(ағыл.тілінде) 

ЖББП/
МК 

Емтихан 1 5 Информатика (мектеп 

бағдарламасы) 

Жоғары математика I, 

шет тілі  

 

Қорытынды 

біліктілік жұмысы 

 

Білу керек: компьютерлік желілерді құру технологиялары мен 

принциптері; компьютерлік технологияның аппараттық және 

бағдарламалық жасақтамасының қызмет етуі және өзара әрекеттесуі; 

желіге қосылу үшін Microsoft Windows жүйесін теңшеу тәсілдері; 

қолданбалы желілік бағдарламалар. 

Істей білу керек: компьютерлік жүйелерді кәсіби деңгейде қолдана білу; 

компьютерлерді желілерге қосу және оларда жұмыс істеу; Веб-беттерді 

және веб-сайттарды құру және жобалау. 



Дағдыларға ие болу: желілік қосымшалармен жұмыс жасау; компьютерлік 

желілердің әдістері мен технологияларын дамытудың негізгі 

тенденцияларымен; мәліметтерді байланыс каналдары арқылы беру 

механизмдерімен. 

Веб-сайттар мен веб-беттерді құруға арналған қолданбалы бағдарламалық 

жасақтама; мүмкін жергілікті ресурстармен; Интернет қызметімен. 

KSZhKMN  

1111 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 
мәдетиенттің 

негізіздері    

ЖББП/

ТП 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Емтихан 1 

 

5 

 

Қазақстан тарихы, 

құқық (мектеп курсы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия, 

политология, 

социология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі 

ережелерін; Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; 

сыбайлас жемқорлықтың сипаты және оның пайда болу себептері; 

сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін моральдық және заңды 

жауапкершілік шарасы; қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

заңнама; 

Істей білуі керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы 

тұрғысынан талдай алады және қажетті нормативтік актілерді қолдана 

алады; қолданыстағы заңнамамен танысыңыз; заңды пайдалану, сіздің 

құқықтарыңыз бен мүдделеріңізді қорғау; 

Меңгеруі керек: қазіргі заманғы стандарттарды қолдану мәселелері 

бойынша құқықтық мәселелер бойынша пікірталастар жүргізу; әртүрлі 

құжаттарды құқықтық талдау; мүдделер қақтығысы мен моральдық таңдау 

жағдайларын талдау мүмкіндігі; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

жетілдіру; мүдделер қақтығысы жағдайындағы әрекеттер; 

Білікті болу: сыбайлас жемқорлықтың себептері мен пайда болу 

мәселелерінде; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның 

әр түрлі көріністері. 

EKKIKD  1111 

Экономика, 

кәсіпкерлік 

дағдылары, 

көшбасшылық 

және 

инновацияны 

қабылдау 

    Қазақстан тарихы, 

география, биология 

(мектеп курсы) 

Саясаттану, 

әлеуметтану, 

жоғары. мат I, 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; 

экономикалық ойдың ұзақ эволюциясы барысында құрылған негізгі 

концепцияларды; нарықтық механизмнің жұмыс істеу принциптерін, өзін-

өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету принциптерін; 

кәсіпкерлік идеяларды генерациялау әдістерін; кәсіпкерлік қызметтің 

құқықтық аспектілерін.; 

Істей білуі керек:Экономикалық құбылыстар мен процестердің пайда 

болуының мәні мен формалары туралы білімді жүйелендіру; 

экономикалық құбылыстарды ғылыми таным әдістерін тәжірибеде 

қолдану. 

Меңгеруі керек:  ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-

экономикалық даму тенденциялары мен жағдайын талдау және бағалау; 

экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсіл; өмір бойы 

біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеру.;  



Білікті болу:өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды құруға 

қабілетті болу; экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді 

меңгеру 

ETK   1111 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

негіздері 

    Биология, өзін-өзі 

тану (мектеп курсы) 

Диплом 

жұмысымен 

жазылған еңбек 

қауіпсіздігі 

Білуі керек: табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесуінің негізгі 

заңдылықтарын; қоршаған орта компоненттерін қорғаудың негізгі 

тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама 

негіздерін.; тұжырымдама, стратегиялар, орнықты даму проблемалары 

және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің 

практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама 

негіздері; қауіпсіз өндірістік процестерді ұйымдастыру принциптері; 

Табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалауды; өндірістің қоршаған 

ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізуді;  

Меңгеруі керек: жалпы экожүйелер мен БиоСфера компоненттерін 

зерделеу; экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының 

оңтайлы шарттарын анықтау; табиғатты қорғау міндеттері; қоршаған орта 

мониторингінің стандартты әдістемелерін меңгеру; қоршаған табиғи 

ортаның жай-күйін және өндірістің оның құрауыштары мен құрамдас 

SPZ 04Модуль -  Қоғамдық- саяси білім 

Ale 1106 

Әлеуметтану 

ЖББП/

МК 

Емтихан 2 2 Қазақстанның қазіргі 

тарихы, 

мәдениеттанушылар  

Философия, 

экономика және 

кәсіпкерлік 

Білу: әлеуметтанудың пәні, құрылымы және қызметтері, оқытылатын 

пәннің негізгі заңдылықтары мен категориялары; әлеуметтік процестердің 

сипаты, әлеуметтік қауымдастықтар мен топтардың нақты мүдделерінің 

пайда болуы; әлеуметтік іс-әрекет пен әлеуметтік өзара әрекеттің 

субъектісі ретіндегі жеке тұлғаның әлеуметтік құрылымы; әлеуметтік 

қатынастардың ұдайы өндірісін қамтамасыз ететін негізгі әлеуметтік 

институттар; әлеуметтік ұйымдардың түрлері мен құрылымы, оларды 

басқару механизмі. 

Істей білу: қоғамда болып жатқан әлеуметтік құбылыстарға талдау және 

баға беру 

Дағдыларға ие болу: әлеуметтік (әлеуметтік) жағдайларды 

социологиялық талдау және болжау; нақты социологиялық зерттеулерді 

толық дайындауға және ұйымдастыруға мүмкіндік беретін 

әлеуметтанудағы білімдерді қолдану және қолдану 

Құзыретті болыңыз: қоғамның құрылымы мен дамуы туралы жүйеленген 

білім алу. 



Saya 1107 

Саясаттану 

ЖББП/

МК 

Емтихан 2 2 Қазақстанның қазіргі 

тарихы 

Философия  Білуге тиіс: саясаттану ғылымының негізгі ұғымдары мен категориялары, 

қазіргі әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы саяси құбылыстарды 

талдау тәсілдері; қазіргі әлемдегі Қазақстан Республикасының саяси 

жүйесінің қалыптасуы мен қызмет ету ерекшелігі; Қазақстан 

Республикасындағы және қазіргі әлемдегі саяси процестердің мәні, 

құрылымы, қазіргі халықаралық қатынастар жүйесі; 

Істей білу керек: қазіргі әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы 

нақты саяси жағдайлар мен процестерді талдау; қазіргі саяси процестердің 

даму перспективаларын бағалау; сайлаушы ретінде қазақстандық 

қоғамның саяси жүйесін қалыптастыруға қатысу, саяси қатысу мәдениетін 

көрсету; саясаттану білімін әлеуметтік-кәсіби мәселелерді шешуге 

қолдана отырып, саясаттың қоғамдық өмірдің басқа салаларына әсерін 

ескеру. 

Меңгеруі керек: қазақстандық патриотизм идеологиясын ескере отырып, 

өздерінің өмірлік, азаматтық және патриоттық ұстанымдарын негіздеу; 

идеологиялық төзімділік қасиеттерін көрсету; 

Білікті болу: азаматтық қоғам құндылықтарына негізделген сұхбаттасуға 

қабілеттілік пен дайындық. кәсіби: басқару мәселелерін шешуде 

мотивация теориясының негіздерін қолдана білу; 

Mad  1108 

Мәдениеттану  

ЖББП/

МК 

Емтихан 1 2 Адам және қоғам, 

өзін-өзі тану (мектеп 

курсы)  

Менеджмент 

психологиясы 

(Магистратура) 

Білуге тиіс: әлемдік мәдени-тарихи процестің мазмұны, оның кезеңдері 

және негізгі тұжырымдамалық тәсілдері; психологиялық ғылымның 

теориялық негіздері мен тұжырымдамалық аппараты; негізгі 

психологиялық тәсілдердің негізгі принциптері мен әртүрлілігі; жеке және 

кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту әдістері; тұлғааралық 

қатынастарды құру жолдары. 

Істей білуі керек: жалпы мәдени және адамгершілік-этикалық мұраны 

кәсіби қызметте пайдалану. Мәдениеттің адам өміріндегі орнын 

бағалаңыз; Курстың даму барысында алған теориялық және практикалық 

білімді адамдардың өмірі мен іс-әрекетінің психологиялық құрамын 

талдау және кәсіби іс-әрекет пен өзін-өзі дамыту мәселелерін шешу үшін 

пайдалану 

Білімдер: негізгі жалпы гуманитарлық категориялар, әлеуметтік-мәдени 

процестерді талдау әдісі, мәдени құндылықтар мен әлеуметтік-мәдени 

ашықтыққа қамқорлық жасау дағдылары; 

Меңгеруі керек: жалпы мәдени құзіреттіліктерді қалыптастыру кезінде: 

қоғамда қабылданған моральдық-құқықтық нормаларды ескере отырып, өз 

қызметін қоғамдық өмірдің әртүрлі саласында жүзеге асыру мүмкіндігі 

және дайындығы. 



Psy 1109 

Психология 

ЖББП/

МК 

Емтиха

н 

1 2 Қазақстанның қазіргі 

тарихы 

 

Философия Білу: саясаттың мәні, мүмкіндіктері, шекаралары, перспективалары және 

негізгі түрлері; саяси биліктің мәні, жүйесі, қайнар көздері мен 

функциялары; саяси процестердің мәні және олардағы саяси партиялар 

мен қоғамдық қозғалыстардың рөлі. 

Істей білу керек: Нақты саяси процестерді сауатты талдай білу; 

саясаттанулық білімдерін жүйелеу және тереңдету мақсатында 

дереккөздер мен әдебиеттерде өз бетінше жұмыс жасау. 

Дағдыларға ие: елдегі және әлемдегі саяси әлеуметтік жағдайларды саяси 

талдау және болжау; қазіргі саяси процестердің даму перспективаларын 

бағалау. 

Құзыретті болыңыз: қоғамның құрылымы мен дамуы туралы жүйелі 

білім алуда. 

 FP 05Mодуль - Денешыныктыру дайындығы 

 

DSh 1110  

Дене 

шынықтыру 

ЖББП/

МК 

Емтихан 1,

2,

3,

4 

8 Дене шынықтыру 

(мектеп курсы)  

Қорытынды 

біліктілік жұмысы 

Білуге тиіс: дене тәрбиесінің әлеуметтік функциялары; дене тәрбиесі 

жүйелері; денсаулықты басқарудың гигиеналық негіздері; кәсіптік 

аурулардың алдын-алу; 

Істей білуі керек: дене тәрбиесінің құралдары мен әдістерін арнайы 

кәсіби көрсеткіштерді сақтау үшін, денсаулықты сақтау және кәсіптік 

аурулардың алдын-алу; физикалық және функционалды дайындықты 

жоспарлау, бақылау және басқару;  

Меңгеруі керек: физикалық жаттығуларды көрсету, орындау, 

жүктемелердің дененің функционалды мүмкіндіктеріне сәйкестігін 

бағалау; дене шынықтыру менеджменті; 

Білікті болу: «Президенттік дене шынықтыру тесттерін» орындау кезінде; 

қолданбалы спорт түрлерінен жарыстар өткізу тактикасы мен ережелерін 

орындау. 

 

DSh (Т) 1110  

Дене 

шынықтыру 

(терапиялық) 

    Дене тәрбиесі (мектеп 

курсы) 

Бітіру біліктілік 

жұмысы 

Білуі керек: дене тәрбиесінің әлеуметтік функциялары; дене тәрбиесі 

жүйелері; денсаулықты басқарудың гигиеналық негіздері; кәсіби 

аурулардың алдын алу; 

Қабілетті болу: арнайы кәсіби жұмысқа қабілеттілікті, денсаулықты 

қолдау және кәсіби аурулардың алдын алу үшін дене шынықтыру 

құралдары мен әдістерін пайдалану; дене және функционалдық даярлықты 

жоспарлау, бақылау және басқару; 

Дағдылардың болуы: дене жаттығуларын көрсету, орындау, ағзаның 

функционалдық мүмкіндіктеріне жүктемелердің барабарлығын бағалау; 

дене дайындығын басқару; 



Құзыретті болу: дене шынықтыру дайындығының президенттік 

тестілерін орындау; қолданбалы спРТН түрлерінен жарыстар өткізу 

тактикасы мен ережелерін орындау. 

EM 06Модуль - Экономикалық математика 

 

EM 1201 

Экономикада-

ғы математика 

БП/ЖО

К 

Емтихан 1 5 Мектеп 

бағдарламасының 

барысы 

 

Микроэкономика,  

Макроэкономика 

Статистика 

Білуге тиіс: негізгі ұғымдар, анықтамалар, теоремалар, ережелер, 

математикалық әдістер және практикалық қолдану; 

Істей білуі керек: математикалық әдістерді өз мамандықтары бойынша 

шешуге қолдана білу; 

Меңгеруі керек: бағдарламада қарастырылған барлық тақырыптар 

бойынша мәселелерді шешуде; 

Білікті болу: қолданбалы экономикалық мәселелерді шешу 

KRKK 1202 

Қазақстан 

Республикасын
ың 

конституция 

лық құқығы 

БП/ЖО

К 

Емтихан 2 5 Құқық негіздері 

және сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

 

Қазақстан 

Республикасы 

мемлекеттік 

қызметшілерінің 

этикалық кодексі, 

Қазақстан 

Республикасының 

Азаматтық құқығы 

(Ерекше бөлім) 

 

Білуі керек: Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы 

ғылымының негізгі ұғымдары мен категориялары; - Қазақстан 

Республикасының конституциялық құрылысы негіздерінің негізгі 
принциптері мен элементтері; - адам мен азаматтың құқықтық жағдайы 

негіздерінің мазмұны мен принциптері.; 

Істей алу керек:-конституциялық - құқықтық түсініктерді және 

санаттарды еркін меңгеру;-конституциялық - құқықтық мәселелер 

бойынша өз көзқарасын қисынды сауатты білдіру және негіздеу;-

Конституцияны және конституциялық - құқықтық актілерді түсіндіру 

және қолдану; - заңдық маңызы бар жағдайларды сауатты бағалау және 

заңды фактілерді саралау; 

Дағды: конституциялық-құқықтық шешімдерді жүргізу. 

Құзыретті болу: Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

Конституциялық заңнамасына сәйкес саналы түрде әр түрлі құқықтық іс-

әрекеттер жасау. 

KRAK 2207 
Қазақстан 

Республикасын

ың Азаматтық 

құқығы 

(Жалпы бөлім) 

БП/ЖО
К 

Емтихан 3 5 Конституциялық 

құқық 

 

Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық құқығы 

(ерекше бөлім) 

 

Білу: қолданыстағы қазақстандық азаматтық, салық және қаржы 

құқығының нормаларын; - ғылыми және библиографиялық әдебиеттер; - 

құқықтық құжаттарды дайындау ережелерін реттейтін негізгі стандарттар; 

- қазіргі заң ғылымында қолданылатын негізгі зерттеу әдістері. 

Істей білу: Қазақстан Республикасының азаматтық, салық және қаржы 

заңнамасының нормалары туралы түсініктеме беру; - Қазақстан 

Республикасының азаматтық және салық заңнамасын қолдану 

дағдыларына ие; 

Дағдыларға ие болу: азаматтық құқық мәселелері бойынша және оларды 



іс жүзінде қолдана білу. 

Құзыретті болыңыз: құқықтық техниканың ережелеріне, құқықтық және 

жергілікті актілерге, іскери әдет-ғұрыптарға сәйкес үш тілде: қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінде құқық қолдану және құқық қолдану актілерін 

жасау; - кәсіби қызметте материалдық және іс жүргізу құқығының негізгі 

ережелері мен нормаларын қолдануға. 

OT 1205  

Оқу тәжірибесі 

БП/ЖО

К 

Тәжірибе 

бойынша 

қорытынды 

баға 

2 1 Экономикадағы 

математика 

Өндірістік тәжірибе Білуге тиіс: мамандық бойынша заңнамалық және нормативтік 

материалдар; мамандық бойынша құжаттаманы бақылаудың нысандары 

мен әдістері. 

Істей білу керек: кәсіптік қызметте нормативтік құқықтық құжаттарды 

қолдана білу; 

Меңгеруі керек:   жеке компьютерлік технологиялар, коммуникациялар. 

Білікті болу: алған теориялық білімді тәжірибеге енгізіңіз; 

бастапқы құжаттарды рәсімдеу 

OPI 2206 

Өндірістик 

тәжірибеI 

БП/ЖО

К 

Тәжірибе 

бойынша 

қорытынды 

баға 

4 3 Оқу тәжірибесі Диплом алдындағы 

практика 

Білу керек: диссертацияның тақырыбымен тығыз байланысты 

кәсіпорынның микро және макро орта жағдайымен, кәсіпорынның 

технологиялық және өндірістік схемасымен, басқару құрылымымен және 

өндіріс пен басқару бөлімдерінің негізгі қызметімен саланың ерекшелігін; 

Істей білуі керек: кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды: 

есеп саясатын, есеп формаларын; бухгалтерлік есепті, алғашқы 

құжаттаманы, жұмыс процесін автоматтандыру; аналитикалық есепке алу 

нысандары; қаржылық есептіліктің құрамы мен мазмұны, оны қарау, 

талдау және бекіту; токтың сыни сипаттамасы 

бухгалтерлік есепті, басқаруды және қаржылық талдауды ұйымдастыру, 

оны жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; 

бухгалтерлік есепте немесе белгілі бір жұмыс орындары бар 

кәсіпорынның экономикалық талдау және ішкі аудит қызметтерінде 

тікелей жұмыс істеу; материалдық құндылықтарды, негізгі құралдарды, 

еңбекақы мен жалақыны, өндіріс шығындарын және өндіріс 

шығындарының өзіндік құнын есептеу және талдау бөлімдерінде; 

Меңгеруі керек:  бастапқы құжаттарды, есептерді қабылдау және 

өңдеудің әдістері мен әдістерін, бухгалтерлік есеп регистрлерінде 

жазбаларды жүргізу, құжаттарды дайындау, есептеулер мен бухгалтерлік 

есеп формаларын дербес компьютерде және қолмен рәсімдеуді игеру. 

Білімді болу: кәсіпорын тиімділігінің резервтік жоғарылауын анықтау 

үшін белгілі бір кезеңдегі шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржы-

шаруашылық қызметіне жедел талдау жүргізу; студенттердің бухгалтерлік 



есеп пен басқа пәндерді оқу барысында алған теориялық білімдерін 

бекіту; 

бухгалтерлік есеп пен оны компьютерлендірудің әдістері мен тәсілдерін 

ұйымдастырудың практикалық дағдыларын игеру. 

 OGUP 07 Mодуль - Азаматтық және қылмыстық құқық негіздері 

 

KIT 1203 

 Кеден ісі тарихы 

БП/Ж

ОК  

Емти

хан 

2 5 Құқық негіздері 

және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет салты 

Қазақстан 

Республикасының 

кеден құқығы, 

Көлік құқығы 

 

істей алуы керек: кеден заңнамасымен жұмыс жасау, оны тәжірибеде 

қолдану; мемлекет жүргізетін кедендік саясатты түсіну. 

меңгеруі керек: кедендік қатынастарды реттейтін арнайы әдебиеттермен 

және құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдыларын; кедендік құқықтың 

негізгі мәселелері бойынша әртүрлі көзқарастарды салыстыруға үйрету; 

және қолданыстағы заңнаманы, шетел мемлекеттерінің заңнамаларын, 

халықаралық қатынастарды зерделеу барысында кедендік қатынастарды 

құқықтық реттеу проблемаларын анықтау және осы мәселелерді шешудің 

өзіндік тәсілдерін әзірлеу. 

Дағдыларға ие болу керек: тұжырымдамалық аппарат, кедендік және 

кедендік саясаттың мәні мен мазмұнының негізгі сипаттамалары, оларды 

жүзеге асыру механизмдері; 

Құзыретті болу: - кеден ісі саласындағы заңнамалық актілерді өз бетімен 

оқып үйрену және қолдану. 

 

KRKK 2211 

Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық 

құқығы (ерекше 

бөлім) 

БП/Ж

ОК 

Емти

хан 

4 5 Қазақстан 

Республикасының 

Қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

 

ҚР кеден 

органдарының ішкі 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

 

Білу: - қылмыстық құқық ғылымының принциптері, категориялары және 

ережелері туралы теориялық білімді бекіту; - қылмыстық-құқықтық 

институттардың әлеуметтік-құқықтық құндылығы мен рөлі туралы нақты 

түсінік; - қылмыстық құқық нормаларын шебер түсіндіру және қолдану 

қабілеттерін дамыту; - қылмыстық құқық бұзушылықтарды дұрыс 

саралау; - ҚР Қылмыстық кодексіне енгізілген өзгерістер мен 

толықтырулардың мониторингі. 

Істей білу: қылмыстық құқық бұзушылықты саралау және ажырату үшін 

қажетті дағдылар мен дағдыларды қолдану; нақты іс-әрекеттердің 

қылмыстылығы мен жазалануын, байланысты қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың саралануын, қылмыстық құқық бұзушылықтың болуы / 

болмауы туралы білікті заң қорытындыларын беру қабілетін белгілейтін 

қылмыстық-құқықтық нормалардың әр түрлі құралдары мен тәсілдерін 

түсіндіру; 

Дағдыларға ие болу: Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің 

қылмыстық-құқықтық нормаларын нақты өмірлік жағдайларда қолдану; 

қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау және саралау үшін қажетті 



дағдылар мен дағдыларды қолдану; нақты іс-әрекеттердің қылмыстылығы 

мен жазалылығын, өзара байланысты қылмыстық құқық 

бұзушылықтардың саралануын, қылмыстық құқық бұзушылықтың болуы / 

болмауы туралы білікті заң қорытындыларын беру қабілетін белгілейтін 

қылмыстық-құқықтық нормаларды әр түрлі құралдармен және әдістермен 

түсіндіру; құқықтық дәлелдеу, белгілі бір құқықтық жағдайларды шешу 

дағдыларын иеленуі керек. 

Құзыретті болу: нормативтік құқықтық актілерге сараптама жүргізу, 

білікті заңи қорытындылар мен кеңестер беру. 

 

KRMKEK 2204 

Қазақстан 

Республикасы 

мемлекеттік 

қызметшілерінің 

этикалық кодексі   

БП/Ж

ОК 

Емти

хан 

3 3 Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы  

Қазақстан 

Республикасының 

конституциялық 

құқығы 

Білу: - мемлекеттік қызметтің негізгі әдістемелік мәселелерін; - 

мемлекеттік қызмет теориясы; - Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік қызмет жүйесі және ондағы кеден қызметінің орны; - 

Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және 

жұмыс істеу принциптері; - азаматтық мемлекеттік қызметшілердің мінез-

құлық негіздері және олардың қызметтік этикасы мен этикеті; мемлекеттік 

қызметті ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі. 

Істей білу: - теориялық білімдерін Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік қызметті талдау үшін қолдану; - мемлекеттік қызметтің 

тарихи тәжірибесін талдау; - мемлекеттік қызметтің тарихи өткеніне 

қатынасқа байланысты мәселелер бойынша өз ұстанымдарын білдіруге 

және негіздеуге; - Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшісіне 

қойылатын талаптар негізінде олардың кәсіби мінез-құлық сызықтарын 

құруға; - бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара әрекеттесу; - мемлекеттік 

қызметшілердің әдеп нормалары мен талаптарын сақтау. 

Дағдыларға ие болу: іскери қарым-қатынастың этикалық стандарттарын 

жақсартудағы мемлекеттік қызметшілердің орны мен рөлін ескере 

отырып, мемлекеттік қызмет этикасының теориялық аспектілерін сауатты 

қолдану дағдыларын алу; E. мемлекеттік қызмет проблемалары туралы 

әдебиеттерден кейін оны баяндамаларда ұсыну үшін жоғары сапалы 

ақпарат жинау қажеттілігі туралы идеяларды дамыту; 

Құзыретті болыңыз: өзін-өзі жүзеге асырудың қажеттілігі, мемлекеттік 

қызметтің этикалық стандарттарын жақсарту бойынша ұсыныстарды 

үнемі негіздеуге деген ұмтылыс. 

 KRAR 2208 БП/Ж Емти 4 5 Қазақстан Кеден ісі Білуі керек: Қазақстан Республикасының қолданыстағы азаматтық 



Қазақстан 

Республикасының 

Азаматтық 

құқығы (Ерекше 

бөлім) 

ОК хан Республикасының 

Қылмыстық құқығы 

(Жалпы бөлім) 

саласындағы 

халықаралық 

ынтымақ 

заңнамасын, азаматтық-құқықтық нормаларды түсініп, түсіндіре білуі; 

шарттық және өзге де міндеттемелердің жекелеген түрлері туралы негізгі 

ережелерді білуі.: 

Істей білу:Практикалық жағдайларды шешу кезінде азаматтық заңнама 

нормаларын қолдану; қолданыстағы азаматтық заңнама нормаларын 

түсіндіруді және қолдануды, Азаматтық кодекстің жалпы бөлімінің 

нормаларымен, сондай-ақ азаматтық айналымда туындайтын 

қатынастарды реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілердің 

нормаларымен Ерекше бөлім нормаларын ара қатынасты 

Дағды: ғылыми-зерттеу жұмыстары, азаматтық заңнаманы қолдану 
тәжірибесін талдау, оны жетілдіру бойынша ұсыныстарды қалыптастыру 

және негіздеу; 

Құзыретті болу: қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың 

мәні мен маңызын түсіну, осы процесте туындайтын қауіптер мен 

қатерлерді ұғыну, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік 

құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтау; 

 

 FP 08 Mодуль - Фискалдық саясат 

 

KRKK 2213 

Қазақстан 

Республикасының 

кеден құқығы 

БП/Ж

ОК 

Емти 

хан 

3 4 ҚР кеден 

органдарының ішкі 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

 Білуікерек: - 

кедензаңнамасынжәнеоныңтүрліқоғамдықкеденқатынастарыжүйесіндегіф

ункцияларын; - кеденактілерініңреттеушілікмүмкіндіктерінанықтау - 

кеденқұқығыныңеңөзектімәселелерімензерделенгенматериалдарды, 

фактілерді, терминдерді, ережелерді, ұғымдардыжаңғырту; - 
өзпікірінбілдіружәнедәлелдеу, ақпараттуралыпікір, 

теориялықбілімдібекітупроцесіндеөзбетіншежұмысістеудағдысы.  

Меңгеру: 

кедендікәкімшілендіругеқатыстынормативтікматериалдардымеңгеружәнет

алдау;  

Дағды: 

мемлекеттеорнатылғанжәнеөндіріпалынатынкедентөлемдеріменсалықтар

ыныңжүйесіментүрлерінқұру; 

Құзыретті болыңыз: ғылыми-құқықтық, ғылыми және экономикалық 

ойларды ескере отырып, ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйелеу және 

интерпретациялау арқылы дәлелдемелер мен дәлелдемелер құру. 

 

EK 3209 

Еңбек құқығы 

БП/Ж

ОК 

Емти

хан 

5 

 

5 

 

ҚР кеден 

органдарының ішкі 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

Кедендік іс жүргізу 

және статистика  

білу: құқық қолдану қызметін жүзеге асыру мақсатында еңбек құқығы мен 

әлеуметтік қамсыздандыру құқығының нормалары мен институттарының 

мазмұнын; 

Істей білу:лауазымды адамдар мен қызметкерлердің еңбек заңнамасын 

бұзғаны үшін әр түрлі заңды жауапкершілік түрлерін шебер қолдана білу; 

Дағдыларға ие болу: Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы 



жүйесін, оның қағидаларын, міндеттері мен құрылымын түсіну; 

Құзыретті болыңыз: еңбек құқығы теориясы мен еңбек құқығы 

нормаларын білу, сонымен қатар болашақтағы іс-әрекеттегі практикалық 

жағдайларды шешу дағдылары. 

 

KK 2212 

Көлік құқығы 

БП/Ж

ОК 

Емти

хан 

3 4 Кеден ісі тарихы Кеден ісі 

саласындағы құқық 

бұзушылықтар үшін 

жауаптылық 

 

білу: жүктерді, жолаушыларды тасымалдау ережелері; жүктерді 

тасымалдау кезінде туындайтын даулар бойынша талап қою тәртібі; 

талаптар мен талаптарды беру тәртібі мен мерзімдері. 

білуі керек: көлік заңнамасын, соның ішінде дұрыс қолдана білу 

көлік кодтары мен жарғылары; көліктік немесе жолаушыларға қызмет 

көрсетуге арналған келісімшарттардың барлық түрлерін дұрыс пайдалану. 

Дағдыларға ие болу: теориялық ойлауды проблеманы шешудің оңтайлы 

әдісін іздеумен ұштастыра білу. 

Құзыретті болыңыз: қаржылық құқықтық қатынастар субъектілерінің 

құқықтарын қорғау. 

 

KRKK 2210 
Қазақстан 

Республикасының 

Қылмыстық 

құқығы (Жалпы 

бөлім) 

БП/Ж
ОК 

Емти
хан 

3 5 Қазақстан 
Республикасының 

конституция 

лық құқығы 

 

Қазақстан 

Республикасының 

Азаматтық құқығы 

(Ерекше бөлім), 

Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(ерекше бөлім) 

 

Білу керек: қолданыстағы заңнаманы және Қазақстан Республикасы 

Жоғарғы Сотының нормативтік түсіндірмелерін; қылмыстық құқық 

жүйесі және оның белгілері; law қылмыстық заңның негізгі қағидалары;  

Істей білу: Қылмыстық заңнаманы дұрыс қолдана білу және қылмысты 

квалификациялау; қылмыстардың іргелес («шекара сызығы», ұқсас) 

құрамдарын саралау; 

Дағдыларға ие болу: қылмыстық заңнаманы практикалық істерді шешуде 

қолдану және өз пікіріңді дәлелдеу. 

Құзыретті болу: қылмыстық заңнамаға сәйкес қылмыстарды саралау; 

 

КRHT 2214 

Көліктегі 

халықаралық 

тасымалдар 

БП/ТП Емти

хан 

3 

 

4 

 

Кеден ісі тарихы СЭҚ тауар 

номенклатурасы, 

Халықаралық жеке 

құқық 

 

Білу керек: тарифтік саясаттың принциптері және қолданыстағы 

тарифтер; - Қазақстанның қатысуымен халықаралық теміржол қатынасы 

туралы келісімдердің атаулары және оларды қолдану аясы; - кеден 

кодексінің және кеден режимдерінің негізгі түсініктері; - кедендік 

ресімдеу мен бақылауға арналған құжаттар; 

Істей білуі керек:логистикалық, математикалық әдістерді қолдана 



отырып, көліктің проблемалық мәселелерін қою және шешу, көлікті 

жетілдіру мен дамытудың тиімді бағыттарын таңдау. 

Дағдыларға ие болу керек: жеткізудің негізгі шарттарын таңдау; 

кедендік ресімдеуге құжаттар тізімін дайындау; шекара бекетіндегі 

технологиялық операцияларды салу. 

Құзыретті болыңыз: жүк жөнелтуші мен жүк алушыларға қызмет 

көрсетуге дайын: жөнелту құжаттарын дайындау, тауарларды жеткізу 

және қабылдау, жеткізу және алып тастау бойынша; тиеу-түсіру және 

қойма жұмыстарын орындау туралы; жылжымалы құрамды дайындау 

үшін; сақтандыру үшін. 

 

TTE 2214 

Тауарларды 

тасымалдау 

ережелері 

    Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдетиенттің 

негізіздері    

Сыртқы 

экономикалық 

қызметті құқықтық 

және кедендік-

тарифтік реттеу 

 

Білу керек: тарифтік саясаттың принциптері және қолданылатын 

тарифтер; - Қазақстанның қатысуымен халықаралық теміржол қатынасы 

туралы келісімдердің атаулары және оларды қолдану аясы; - кеден 

кодексінің және кеден режимдерінің негізгі түсініктері; - кедендік 

ресімдеу мен бақылауға арналған құжаттар; 

Білу: логистикалық, математикалық әдістерді қолдана отырып, көліктің 

проблемалық мәселелерін қою және шешу, көлікті жетілдіру мен 

дамытудың тиімді бағыттарын таңдау. 

Дағдыларға ие болу керек: жеткізудің негізгі шарттарын таңдау; 

кедендік ресімдеуге құжаттар тізімін дайындау; шекара бекетіндегі 

технологиялық операцияларды салу. 

Құзыретті болу: қалалар мен облыстардың көлікпен қамтамасыз етілу 

жағдайын талдауға, аймақтық және аймақаралық көлік жүйелерінің 

дамуын болжауға, көлік желісінің, жылжымалы құрамның, тасымалдауды 

ұйымдастырудың және технологияның қажеттілігін анықтай білу. 

 SAMS 09 Mодуль - Халықаралық ынтымақтастықтың заманауи аспектілері 

 

KRAK 2215 

Қазақстан 
Республикасын

ың әкімшілік 

құқығы 

БП/ТП Емтихан 4 

 

5 Қазақстан 

Республикасы 

мемлекеттік 

қызметшілерінің 

этикалық кодексі   

Еңбек құқығы Білуі керек: негізгі ұғымдардың, санаттарының, институттардың, 

құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтық мәртебелерінің негізгі 
ережелерін, мәнін және мазмұнын; мемлекеттік басқаруда 

пайдаланылатын ұғымдар мен санаттар жүйесін; азаматтардың, атқарушы 

билік органдарының, муниципалдық құрылымдардың атқарушы-өкімдік 

органдарының, ұйымдар әкімшіліктерінің, әкімшілік-құқықтық 

қатынастардың басқа да субъектілерінің әкімшілік-құқықтық мәртебесін; 

Істей алу керек:-әкімшілік-деликтік құқық саласында туындайтын 



мәселелер мен дауларды шешу кезінде өз білімін тәжірибеде қолдану; - 

әкімшілік-деликтік құқық саласында қалыптасатын құқықтық 

қатынастарға қатысушылар арасындағы нақты дау түрінде тәжірибелік 

жағдайды өз бетінше бөлшектеу.; 

Дағды: әкімшілік және әкімшілік-деликтік құқық туралы заңнамаларда, 

сондай-ақ ғылыми және оқу әдебиеттерінде қолданылатын түсініктер мен 

санаттарға ие болу.; 

Құзыретті болу: құқық нормаларын нақты өмірлік жағдайларда, тиісті 

жағдайларда және кәсіби қызметтің әр түрлі салаларында қолдану; C. 

Нормативтік құқықтық актілерге сараптама жүргізіңіз, білікті заңи 

қорытындылар мен кеңестер беріңіз. 

 

KK 2215 

Қаржы құқығы 

    Қазақстан 

Республикасының 

Азаматтық құқығы 

(Ерекше бөлім) 

Салық жүйес і және 

салық құқығы 

Білу: қаржылық заңнаманың негізгі ережелері 

Істей білу: ақпаратты талдау және қорытындылау, мақсаттарды 

тұжырымдау, мақсаттарға сәйкес құралдарды таңдау 

Дағдыларға ие болу: теориялық ойлауды проблеманы шешудің оңтайлы 

әдісін табумен ұштастыра білу 

Құзыретті болыңыз: қаржылық құқықтық қатынастар субъектілерінің 

құқықтарын қорғау. 

 

KBTK 2216 

Кедендік 

бақылаудың 

техникалық 

құралдары 

БП/ТП Емтихан 4 5 Көлік құқығы  

 

 

 

Сыртқы 

экономикалық 

қызметтің негіздері 

 

 

 

Білуге тиіс: кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдану және 

жабдықтар мен аспаптарды пайдалану тәсілдері 

Кедендік бақылаудың техникалық құралдарын қолдану және жабдықтар 

мен аспаптарды пайдалану тәсілдері туралы теориялық білімді 

жүйелендіру.                  

Дағдысы болу керек: кедендік бақылаудың техникалық құралдарын 

қолдануды реттейтін кедендік заңнаманың негізгі аспектілері. 

 

KISKB 2216 

Кеден ісі 

саласындағы 

құқық 
бұзушылықтар 

үшін 

жауаптылық 

    Қазақстан 

Республикасының 

кеден құқығы 

Кеден ісі 

саласындағы 

салықтар мен 

төлемдер  

Білу керек: кедендік құқықтың негізгі теориялық ережелері: пәні, әдісі, 

жүйесі, кедендік құқықтық реттеу принциптері,кеден ісі саласындағы 

құқық бұзушылықтар үшін жауаптылық 

Істей білу: кедендік реттеу тұрғысынан нормативтік құқықтық актілердің 

мағынасын түсіну; - кедендік құқық шеңберінде заңды ұғымдармен және 

санаттармен жұмыс істеуге; - заңды фактілерді және оларға байланысты 



туындайтын құқықтық қатынастарды талдау; 

Дағдыларға ие болу: тәртіптік іс жүргізу саласында нормативтік 

құқықтық актілерді шебер қолдана білу, кәсіби қызметте заң нормаларын 

жүзеге асыру; 

Құзыретті болыңыз: шеше білу қабілеті шеше алады Стандартты 

тапсырмаларды басқарыңыз стандартты тапсырмалар кәсіптік іс-әрекет 

ақпаратқа негізделген және ақпараттық-библиографиялық мәдениет 

негізінде ақпараттық-библиографиялық мәдениет негізінде ақпаратты 

қолдану және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

және коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздіктің 

негізгі талаптарын ескере отырып, негізгі талаптарды ескеру. 

 

KIU 3223 

Кеден ісін 

ұйымдастыру 

БП/ТП Емтихан 6 5 Сыртқы 

экономикалық 

қызметті құқықтық 

және кедендік-

тарифтік реттеу 

Көліктік логистика Білуге тиіс: Кедендік рәсімдер мен арнайы кедендік рәсімдердің түрлері, 

олардың мазмұны, кедендік рәсімдерді таңдау және өзгерту тәртібі 

Білу:. тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу және кедендік 

бақылау процесінде анықталатын тәуекелдерді сандық бағалау; 

Дағды: тауарларды әртүрлі кедендік рәсімдерге және арнайы кедендік 

рәсімдерге орналастыру кедендік ресімдеу және кедендік бақылау; 

Құзыретті болу: тауарлар мен көлік құралдарын кедендік бақылау 

саласында жаңаақпарат көздерін іздеу және деректер базасын 

қалыптастыру және үздіксіз жаңарту бойынша жүйелі жұмыс жүргізу. 

 

KIKSh 3223 

Кедендік 

инфрақұрылым 

және қойма 

шаруашылығы 

    Сыртқы 

экономикалық 

қызметтің негіздері 

 

Халықаралық сауда 

құқығы 

Білу: мемлекеттік қаржылық басқару жүйесімен және қаржылық 

құрылымымен танысу; жеке, корпоративті қаржы туралы жүйелі түсінік 

қалыптастыру. 

Істей білуі керек: қойма желісіндегі қоймалардың санын және олардың 

орналасуын анықтау; қойманың түрі мен көлемін таңдау; қоймадағы 

шығындарды анықтау 

Дағдыларға ие болу: сақтау жүйесін оңтайлы жобалау; қойма 

персоналын тиімді пайдалану; қоймадағы логистикалық шығындарды 

есепке алу және бақылау. 

 Құзыретті: тарату көлік желісіндегі жүк иелерінің қорларын басқаруға 

қабілетті; логистикалық көліктік тізбектер мен сілтемелерді оңтайландыру 

параметрлерін оптималдылық өлшемдерін ескере отырып анықтай алады 

 

SEKKKTR3217 

Сыртқы 

БП/ТП Емтихан 5 5 Тауарларды 

тасымалдау 

Кеден ісін 

ұйымдастыру 

Білуі керек: кедендік және тарифтік реттеудің құқықтық білімдерін 

тарифтік жеңілдіктер, преференциялар және сыртқы сауданы кедендік-



экономикалық 

қызметті 

құқықтық және 

кедендік-

тарифтік 

реттеу 

 

ережелері   тарифтік реттеу шаралары үшін қолдану. - кедендік және тарифтік реттеу 

элементтерін қолдануға; - тарифтік жеңілдіктер мен преференциялар 

беруге құқықтарды талап ету ережелерін қолдану. 

Істей алу керек: Еуразиялық экономикалық одақтағы сыртқы сауданы 

кедендік-тарифтік реттеудің теориялық, ұйымдастырушылық және 

заңнамалық негіздері және осы саладағы халықаралық қызметті реттейтін 

негізгі халықаралық-құқықтық актілер; 

Дағдыларға ие болу: кәсіби қызметтің негізгі көрсеткіштері мен 

бағыттары бойынша өзара байланысты анықтау және талдау. 

Құзыретті болыңыз: қажетті көрсеткіштерді есептеп, статистикалық 

есептеулер жүргізіңіз; 

 

SEKU 3217 

Сыртқы 

экономикалық 

қызметтің 

негіздері 

 

    Кедендік 

бақылаудың 

техникалық 

құралдары 

 

Кедендік 

инфрақұрылым 

және қойма 

шаруашылығы 

Білу керек: - кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің 

экономикалық мәні мен функцияларын; - экономиканың әр деңгейіндегі 

сыртқы экономикалық қызметтің принциптері; - қазіргі заманғы 

кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметінің түрлері мен формалары; 

- сыртқы экономикалық қызмет тиімділігінің көрсеткіштері; - кәсіпорында 

сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру; - тауарларды «сатып алу-

сату» халықаралық келісімшартының құрылымы. 

Істей білу: - кәсіпорынның сыртқы экономикалық қызметін және оның 

тиімділігін талдауды; - шетелдік мақсатты нарықтың жағдайын талдау 

және ондағы кәсіпорынның бәсекелік артықшылықтарын бағалау; - 

импортталатын тауарлардың бөлшек сауда бағаларын есептеу; - 

жеткізудің негізгі шарттарына сәйкес тауарлардың бағаларын анықтау; - 

Қазақстандағы отандық тауар өндірушілерді кедендік қорғау деңгейін 

талдау. 

Дағдыларға ие болу: Қазақстан Республикасы аймақтарының сыртқы 

экономикалық қызметін зерттеу және талдау саласындағы білім, білік 

және дағдылар жиынтығы. 

Құзыретті болыңыз: кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін сипаттайтын 

экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді есептеу 

үшін қажетті бастапқы мәліметтерді жинау және талдау мүмкіндігі. 

 

TK 10 Mодуль - Кедендік бақылау 



 

SGSK 3218 

Салық жүйес 

іжәне салық 

құқығы 

БП/ТП Емтихан 5 

 

5 Қаржы құқығы 

 

Кедендік рәсімдер  білуі керек: салық заңнамасының негізгі ұғымдары, салықтық-құқықтық 

нормалар және салықтық құқықтық қатынастар туралы нақты түсінік: 

Істей алу керек:салықтар мен басқа да міндетті төлемдер арасындағы 

айырмашылық пен байланысты және оларға тән белгілерді; 

Дағдыларға ие болу: салық құқығының құқықтық терминологиясы; 

федералдық, аймақтық және жергілікті салықтарды есептеу мен төлеудің 

тәртібі мен ерекшеліктері туралы консультация беру кезеңінде салық 

консультанты қызметін жүзеге асыру дағдылары; 

Құзыретті болу: салықтық құқықтық қатынастар субъектілерінің заңды 

құқықтары мен міндеттерінің мазмұнын, олардың өзара әрекеттесу 

механизмін түсіну; - салықтық құқықтық қатынастар субъектілерінің 

заңды жауапкершілігі, салық заңнамасын бұзғаны үшін оны жүзеге асыру 

туралы түсінік алу. 

 

КISST 3218 

Кеден ісі 

саласындағы 

салықтар мен 

төлемдер 

    Кеден ісі 

саласындағы құқық 

бұзушылықтар үшін 

жауаптылық 

Кедендік 

әкімшілендіру 

Білу: салық дегеніміз, Қазақстан Республикасының аумағында қандай 

салық түрлері алынады. Салық салу саласында жіберілген бұзушылықтар 

үшін жауапкершілік туралы біліңіз, төленбеген салық міндеттемесінің 

орындалуын қамтамасыз ету туралы түсінікке ие болыңыз, 

істей алуы керек: Арнайы салық режимін таңдау бойынша білімді 

қолдана білу 

Дағдыларға ие болу: салық түрлері және басқа да міндетті төлемдер, 

сондай-ақ олардың функциялары және салық салу саласындағы 

нормативтік құқықтық базаны зерделеу. 

Құзыретті болыңыз: жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің қауіпсіздігі; 

жеке тұлғаның ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге, адамның және 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтауға және қорғауға 

қабілетті; 

оқытуда: талап етілетін теориялық және әдістемелік деңгейде құқықтық 

пәндерді оқыта алады. 

 

KR 3220 

Кедендік 

рәсімдер 

БП/ТП Емтихан 6 5 Салық жүйес іжәне 

салық құқығы 

Халықаралық құқық  Білу керек: тауарлар мен көлік құралдары кедендік аумаққа келген 

кездегі кедендік операцияларды ұйымдастыру және тәртібі; тауарлар мен 

көлік құралдары кедендік аумақтан шыққан кезде кедендік операцияларды 



ұйымдастыру мен жүргізу тәртібі; 

Істей білуі керек: тауарлар мен көлік құралдарына уақытында кедендік 

ресімдеу және кедендік бақылау жүргізу; әкелуге / әкетуге және транзитке 

тыйым салынған тауарларды кедендік шекара арқылы өткізуге жол 

бермеу; 

Дағдыларға ие: декларацияланған кедендік рәсімге және көлік түріне 

байланысты құжаттарды (заңды, коммерциялық көлік және т.б.) толтыру 

және бақылау және кедендік мақсаттар үшін қажетті ақпаратты тексеру 

дағдылары; кедендік декларацияны қоса алғанда, кедендік құжаттарды 

бақылау жөніндегі қызметтік міндеттерді орындау дағдылары; 

Құзыретті болыңыз: сыртқы экономикалық қызметке (бұдан әрі - сыртқы 

экономикалық қызмет) қатысушылар мен кеден ісі саласындағы қызметті 

жүзеге асыратын басқа тұлғалардың кедендік операцияларды жүзеге 

асыруы кезінде кеден заңнамасын және Қазақстан Республикасының 

кеден туралы заңнамасын сақтауды бақылау мүмкіндігі. ; кедендік 

операцияларды жүргізу кезінде және кедендік рәсімдерді қолдану кезінде 

кедендік бақылауды және мемлекеттік бақылаудың басқа түрлерін жүзеге 

асыру мүмкіндігі. 

 

KА 3220 

Кедендік 

әкімшілендіру  

    Кеден ісі 

саласындағы 

салықтар мен 

төлемдер 

Қылмыстық процесс Білу: кедендік әкімшілендірудін мазмұны, - кедендік әкімшілендіру 

қолдануға байланысты мәселелер бойынша кедендік және ұлттық 

заңнамалық актілердің мазмұны; - кедендік 

әкімшілендірудінорналастырылған тауарларды кедендік бақылау 

нысандары;  

Істей білу: заңдар мен ережелерді тәжірибеде қолдана білу. - заңдар мен 

ережелерді іс жүзінде қолдануға; - тауарларды әртүрлі кедендік 

әкімшілендіру операцияларды жүргізу технологияларын қолдану. 

Дағдыларға ие болу: кеден құқығы институттарының болашақ 

мамандарының кедендік және құқықтық нормалармен байланыста ғылыми 

білімдеріне ықпал ете отырып, кеден құқығы әдістемесі мен әдістемесін 

меңгеру, кеден құқығының негізгі институттарын меңгеру. 

Құзыретті болыңыз: ғылыми-құқықтық, ғылыми және экономикалық 

ойларды ескере отырып, ақпаратты іздеу, жинау, талдау, жүйелеу және 



интерпретациялау арқылы дәлелдемелер мен дәлелдемелер құру. 

 
Minor 

Пән 2 

      Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор) каталогына сәйкес 
 

KISHY 3221 

Кеден ісі 

саласындағы 

халықаралық 

ынтымақ 

тастық 

БП/ТП Емтихан 5 5 Қазақстан 

Республикасының 

Азаматтық құқығы 

(Ерекше бөлім) 

Кеден саласындағы 

ақпараттық 

технологиялар 

 

білу: кеден заңнамасы, нормативтік құқықтық актілер және шет 

мемлекеттердің кеден органдарымен ынтымақтастықты реттейтін 

халықаралық шарттар; шет мемлекеттердің кеден органдарымен 

ынтымақтастық мәселелерін шығаратын халықаралық ұйымдардың 

қызмет салалары. 

  істей алуы керек: шет мемлекеттердің кеден органдарымен 

ынтымақтастыққа бағытталған кеден органдары қызметінің 

ерекшеліктерін анықтау. 

Дағдыларға ие болу: кеден органдарымен және басқа мемлекеттердің 

құзыретті органдарымен, Дүниежүзілік кеден ұйымымен және кеден ісіне 

қатысты басқа да халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық дағдылары; 

Құзыретті болыңыз: шет мемлекеттердің кеден органдарымен 

ынтымақтастық үшін қолданылатын негізгі технологиялар; - шет 

мемлекеттермен ынтымақтастық ережелері, нысандары мен мақсаттары. 

 

SEKTN 3221 
СЭҚ тауар 

номенклатура 

сы 

    Тауарларды 

тасымалдау 

ережелері  

Тауар сапасын 

сараптау 

Білу: - әр түрлі топтағы тауарлардың тауартану сипаттамаларын;  тауар 
ақпаратының мәнін; бұрмалау және сәйкестендіру мәні мен түсінігін, 

бұрмалау түрлерін;СЭҚ тауар номенклатурасын білу 

Істей алуы тиіс:- тауардың тиісті кодын анықтауды;- тауарлардың 

сапасын талдауды; - бұрмалауды анықтау және алдын алу мақсатында 

тауарларды сәйкестендіруді жүргізу;СЭҚ тауар номенклатурасын білу 

Дағды болуы тиіс:- тауар кодын анықтау тәсілдері; - жалған және 

контрафактілік тауарды анықтау әдістері; 

Құзыретті болуы тиіс: тауардың сапасын, оның таңбалануы мен ілеспе 

құжаттарға сәйкестігін анықтау тәсілдері. 

 

KKO 3219 

Құқық қорғау 

органдары 

БП/ТП Емтихан 5 5 Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(ерекше бөлім) 

 

 

Кедендік бақылау 

 

Білуі керек: ҚР Құқық қорғау органдарының мемлекетті, қоғамды және 

әр азаматтың заңды мүдделерін қорғауға бағытталған қызметін 

ұйымдастыру, құрылымы, саласы, міндеттері мен құзыреті 

істей білуі керек:Арнайы және анықтамалық әдебиеттерді қолдану, құқық 
қорғау органдарының қызметіне қатысты нормативтік материалдарды 

қолдана отырып, теориялық білімді практикада қолдану. 

Дағды: заң терминологиясы , құқықтық ақпаратты электронды іздеу 

жүйесі, дербес жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру әдісі. 

Құзыретті болуы тиіс: құқық қорғау құрылымдары мен арнайы 



 қызметтердің экстремизммен күрес және елдің ұлттық қауіпсіздігін қорғау 

міндеттерін шешу бойынша халықпен өзара іс-қимыл жасауы. 
 

KRKOIKK 

3219 

ҚР кеден 

органдарының 

ішкі 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

    Қазақстан 

Республикасының 

кеден құқығы 

 

Кедендік сараптама 

 

Білу керек: ажырамас жүйе ретінде нарықтық инфрақұрылымның даму 

заңдылықтары мен ерекшеліктерін; инфрақұрылымды ұйымдастырудың 

нысандары мен әдістері, дамуын реттеу және реттеу; нарықтық 

инфрақұрылымның жеке ішкі жүйелерін, атап айтқанда, кедендік жүйені 

істей білуі керек:нарықтық инфрақұрылым ішкі жүйесінің жеке 

элементтерін дамыту (Қазақстан Республикасының субъектілері). 

Білуге: кедендік инфрақұрылым объектілерін ұйымдастырудың және 

дамытудың басым бағыттарын анықтау; заңды қайнарлардан білім алу 

және оны теориялық және практикалық мәселелерді шешу үшін қолдану; 

кедендік инфрақұрылым объектілерін ұйымдастыру мен дамытудың 

басым бағыттарын анықтау; 

Дағдыларға ие:, құқықтық түсіндіру мен сипаттау элементтеріне ие 

Құзыретті болыңыз: пәннің оқу жоспарында көзделген хабарламалардың 

әр түрлі формасындағы ақпараттарды ұсыну, ынтымақтастық және топта 

жұмыс істеу, өз ұстанымыңызды талқылау және қорғау, сыртқы 

экономикалық қызметті реттеу саласында шешімдер қабылдау; өз бетінше 

жұмыс істеу дағдыларын, одан әрі өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін және 

кеден заңнамасына сәйкес кәсіби білімдерін үнемі жаңарту қажеттілігін 

түсіну керек. 

 

 

Minor 

Пән 1 

      Қосымша білім беру бағдарламасының (Минор) каталогына сәйкес 

 

HGK 3222 

Халықаралық 

жеке құқық 

БП/ТП Емтихан 5 4 Көліктегі 

халықаралық 

тасымалдар 

 

 

 

 

Халықаралық кеден 

құқығы  

 

 

 

білу: осы пәнге қатысты негізгі ұғымдар мен терминологияны; 

халықаралық жеке құқық саласындағы қатынастарды реттейтін 

нормативтік құқықтық актілердің ережелері; халықаралық жеке құқық 

саласындағы жетекші отандық және шетелдік заңгерлер мен ғылыми 

мектептердің ғылыми тұжырымдамаларының ерекшеліктері; 

істей білу: халықаралық жеке құқық саласындағы құқықтық 

дереккөздерді анықтау, талдау және түсіндіру; халықаралық жеке 

құқықтың теориялық және практикалық мәселелерін еркін білуге; ғылыми 

жұмыстардың жекелеген ережелерінің дәлелділігі мен негізділігін 

анықтау; ауызша және жазбаша түрде олардың зерттеу нәтижелеріне 



 

 

қатысады және пікірталас кезінде өз көзқарастарын орынды қорғайды. 

Дағдыларға ие болу: қазақстандық заңнаманың және шет мемлекеттердің 

заңдарының коллизиялық ережелерін түсіндіру және қолдану дағдылары, 

атап айтқанда адвокат біліктілігін алу үшін қажетті экономикалық және 

басқа жеке-құқықтық дауларды қарау кезінде. 

Құзыретті болыңыз: халықаралық жеке құқықта Қазақстан Республикасы 

құқығының дербес салаларының бірі ретінде. 

 

KK 3222 

Коммерциялық 

құқық 

    Қаржы құқығы  Кәсіпорын 

экономикасы 

 

Білу: - мемлекет және құқық теориясының негізгі ережелерін;); 

Істейалукерек:-негізгі философиялық, жалпықұқықтық және жеке 

құқықтық концепцияларды, қолданыстағы әлеуметтік - экономикалық, 

саяси, мәдени жағдайларды ескере отырып, құқықтық нормаларды 

талдауды; - құқықтық нормаларға салыстырмалы талдау жүргізуді; - 

заңнамадағы коллизиялар мен олқылықтарды анықтауды. 

Дағдысы болу керек: - заңнама мен өзгеде нормативтік актілердің 
ережелерін меңгеру; - сот және өзгеде құқық қолдану тәжірибесінің 

актілеріне талдау жүргізу; 

Құзыретті болуы керек: нормативтік актілердің ережелерін және нақты 

әлеуметтік-экономикалық, саяси және мәдени жағдайды салыстыру. 

 

TSS 3224 

Тауар сапасын 

сараптау 

БП/ТП Емтихан 6 4 

 

СЭҚ тауар 

номенклатура 

сы 

 

Көліктік логистика Білу: - әр түрлі топтағы тауарлардың тауартану сипаттамаларын; - тауар 

ақпаратының мәнін; - бұрмалау және сәйкестендіру мәні мен түсінігін, 

бұрмалау түрлерін; 

Істей алуы тиіс:- тауардың тиісті кодын анықтауды;- тауарлардың 

сапасын талдауды; - бұрмалауды анықтау және алдын алу мақсатында 

тауарларды сәйкестендіруді жүргізуді.; 

Дағды болуы тиіс:- тауар кодын анықтау тәсілдері; - жалған және 

контрафактілік тауарды анықтау әдістері; 

Құзыретті болуы тиіс: тауардың сапасын, оның таңбалануы мен ілеспе 

құжаттарға сәйкестігін анықтау тәсілдері. 

 

KS 3224 

Кедендік 

сараптама 

    ҚР кеден 

органдарының ішкі 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

Кеден ісі 

саласындағы 

криминалис 

тика және анықтау 

Білуі керек : сараптамалық білімнің түсінігі, пәні, міндеттері, жүйесі мен 

әдіснамасын.; практикалық қызмет ретінде кедендік сараптаманың 

тұжырымдамалық негіздері, атап айтқанда, оның міндеттері, объектілері, 

әдістері мен сыныптамасы; іс жүргізу, ұйымдастыру және әдістемелік 

негіздері; 

Меңгеруі керек: арнайы білім институтын тарту қажеттілігі туындаған 

кезде білімді, іскерлікті және дағдыларды дұрыс қолдану. 

Дағды: ғылыми білім мен тәжірибелік қызметтің өзіндік саласы ретінде 

кедендік сараптаманың мәні; 

Құзыретті болуы тиіс: сараптау мекемелері жүйесінде, сарапшының 

қорытындысын дайындау және бағалау ережелері, сондай-ақ кедендік 



сараптамаларды жүргізудің мәні. 

 
KISKA 4225 

Кеден ісі 

саласындағы 

криминалис 

тика және 

анықтау 

БП/ТП Емтихан 7 5 

 

Кеден ісін 

ұйымдастыру 

Жазу және қорғау 

Дипломдық жұмыс 

немесе мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

 

Білу: сот органдарының қызметкерлері жүргізетін жеке тергеу әрекеттерін 

өндіру тактикасы мен тактикасының негізгі ережелерін түсіну, сот 

техникасын меңгеру; 

Істей алу керек:Фото және видео техниканы қолдана білу, соттық 

фотографияның дағдылары мен әдістеріне ие болу; - саусақ іздері үшін 

жинақтарды қолданыңыз және саусақ іздерін бастапқы сәйкестендіру 

зерттеулерін жүргізіңіз; 

Дағдыларға ие болу: «кедендік» қылмыстар бойынша тергеу өндірісінде 

қылмыстарды тергеу әдістерінің жалпы ережелерін қолдану. 

Құзыретті болу: қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, 

жолын кесу, анықтау, ашу және тергеу бойынша кәсіби қызметті жүзеге 

асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды қалыптастыруға үлес 

қосу; 

 

SS 4225 

Сот 

сараптамасы 

    Кедендік бақылау 

  

Жазу және қорғау 

Дипломдық жұмыс 

немесе мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

 

Білуікерек: қылмыстық істер бойынша іс жүргізу кезінде қылмыстық 

және қылмыстық іс жүргізу заңнамасының нормаларын қолдану тәртібі 

мен ерекшеліктерін;- негізгі жеке криминалистикалық теорияларды; - 

криминалистикалық қызметті жүзеге асыру кезінде қылмыстық және 

қылмыстық іс жүргізу құқығының нормаларын қолдану мен тікелей 

байланысты өзекті проблемалық мәселелерді. 

Істей алу керек: Құқық қорғау органдарының әр түрлі бөлімшелерінің 

лауазымды тұлғалары мен және басшылары мен өзара іс-қимылды жолға 

қою және қолдау; 

Дағды: қылмыстық және қылмыстық іс жүргізу құқығының ұғымдық 

аппараты; - қылмыстық құқықтық құбылыстарды талдау тәсілдері; 

Құзыретті болу: қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын алу, 

жолын кесу, анықтау, ашу және тергеу бойынша кәсіби қызметті жүзеге 

асыру үшін қажетті білім, білік және дағдыларды қалыптастыруға үлес 

қосу; 

 TP 11 Mодуль - Кедендік құқық 

 

EK 4301 

Еңбекті қорғау 

 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 7 5 Экология және 

тіршілік қауіпсіздігі 

дипломдық 

жұмысты жазу және 

дайындау  

Білуге тиіс: аудиторлық дәлелдерді алу, аудиторлық жұмыс құжаттарын 

жасау және аудиторлық қорытындыны қалыптастыру дағдыларын игеру. 

Істей білуі керек: аудит барысында аналитикалық процедураларды, 



негіздері 

 

әсіресе оның соңғы сатысында қолдана білу, есеп берілген күннен кейінгі 

кейінгі оқиғаларды бағалау мүмкіндігі; аудиторлық және ұйымның 

қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін зерттеу дағдыларын 

қалыптастыру бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу. 

Меңгеруі керек: аудиторлық процедураларды, есептеулерді жүргізу, 

тексерілетін объектілердің жағдайын бағалау дағдыларын игеру; 

Білікті болу: кәсіби ортада оңай бейімделуге қабілетті, кәсіби қызметке 

байланысты түрлі жағдайлар мен жағдайларға икемді және ұтқыр. 

 

KE 4302 

Кәсіпорын 

экономикасы 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 7 5 Коммерциялық 

құқық 

дипломдық 

жұмысты жазу және 

дайындау 

Білуге тиіс:: ұйымның құрылымы, өндірістік базасы және экономиканың 

әртүрлі салаларындағы кәсіпорындардың өзара әрекеттесу жүйесі. 

Істей білуі керек:жүк және жолаушылар тасымалы көлемін, 

экономиканың әртүрлі салаларында шығындар, тарифтер мен бағаларды, 

кірістер мен кірістерді қалыптастыру әдістемесін. 

Білімді болу: қолданыстағы нормативтік-құқықтық базаны, 

макроэкономикалық көрсеткіштерді және шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерін ескере отырып, 

стандартты әдістерге сүйене отырып есептеу. 

Құзыретті болыңыз: нарықтық қатынастар жүйесінде, әлеуметтік даму 

мен өмір деңгейінде жұмыс күшін қалай басқаруға болады, еңбек 

нарығына әсер ететін факторларды, сондай-ақ оны реттеу механизмін 

талдауға; 

 

HKK 4306 

Халықаралық 

кеден құқығы 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 7 5 Халықаралық жеке 

құқық 

дипломдық 

жұмысты жазу және 

дайындау 

Білу : - кеден саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың ұйымдық-

құқықтық негіздері мен нысандарын; - халықаралық кеден құқығының 

негізгі көздерін және оларда бар кеден операцияларын құқықтық 

реттеудің, Кедендік бақылау мен кеден төлемдерін жүзеге асырудың 

жалпыға танылған стандарттарын;; 

Істей алу керек: Кеден және сыртқы сауда операцияларын реттеуге 

қатысатын кеден немесе өзге де мемлекеттік орган қызметкерінің 

лауазымдық өкілеттіктері мен міндеттерін жүзеге асыру кезінде 

халықаралық кеден құқығын білуді қолдануды; - кеден дауларында 
(әкімшілік және сот) Сыртқы сауда қызметіне қатысушының мүдделерін 

білдіруді ұйымдастыруды және жүзеге асыруды;); 

Дағдысы болу: кеден органдарының тәжірибесінде қолданылатын 

кедендік әкімшілендірудің жалпы қабылданған негізгі тәсілдерін меңгеру, 

сондай-ақ кеден органының сыртқы сауда қызметіне қатысушылармен 

өзара іс-қимылын ұйымдастыру; - қарым-қатынастарға қатысатын 

тұлғалардың өкілдіктері, 

Құзыретті болу: Халықаралық кеден құқығы бойынша консультация 

берудің әртүрлі сатыларында кеден (салық) консультантының негізгі 

қызмет түрлерін жүзеге асыру 



 

OPII 3307 

Өндірістік 

тәжірибе  II 

ПП/Ж

ОК 

Тәжірибе 

бойынша 

қорытын 

ды баға 

6 3 Өндірістік тәжірибе  

I 

Бакалавр жумысын 

жазу және дайындау 

Білуі керек: студенттерді теориялық білімдерді практикалық іске асыру 

әдістері мен тәсілдерін, алынған білімдерді және гуманитарлық және 

әлеуметтік-экономикалық ғылымдардың әдістерін кәсіби қызметте 

қолдануды, зерттеу жұмысын;  

Істей білу: Кәсіби қызмет саласына кіретін құқықтық нормалар мен 

құқықтық қатынастарды талдау. 

Дағдысы болу керек: құқықтық білім мен кәсіби дағдыларды тереңдету, 

қазіргі заманғы заңнамаларды сауатты қолдану, ұйымдардың 

(кәсіпорындардың) құқықтық қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар 

дайындау, жеке және заңды тұлғаларға құқықтық көмек көрсету 

дағдыларын қалыптастыру. 

 Log 12 Mодуль - Логистика 

 

KSAT 3309 

Кеден 

саласындағы 

ақпараттық 

технологиялар 

 

ПП/Ж

ОК  

Емтихан 6 

 

4 

 

Кеден ісі 

саласындағы 
халықаралық 

ынтымақ 

тастық 

Кеден ісі 

саласындағы 
криминалис 

тика және анықтау 

білу: ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын; ақпаратты жинау, беру 

және өңдеу процестерінің жалпы сипаттамалары. Компьютердің 

құрылғысы мен тағайындалуы туралы, оның бөлшектерінің, құрылғылары 

мен құрылғыларының атаулары, функциялары мен жұмыс істеу 

принциптері туралы, электронды ортада жұмыс істеу кезіндегі ақпараттық 

қауіпсіздік ережелері туралы ақпарат. 

Істей білуі керек: ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын жүзеге 

асыруды; ақпаратты жинау, беру және өңдеу процестерін жүзеге асыру. 

ақпаратты басқару құралы ретінде компьютерді пайдалану, компьютерлік 

және демонстрациялық жабдықты пайдалану, жабдықтың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін қажетті әрекеттерді орындау. 

Дағдыларға ие болу: ақпараттық қауіпсіздікті жүзеге асыру, ақпаратты 

жинау, беру және өңдеу дағдылары. 

Құзыретті болу: ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана 

отырып және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, 

ақпараттық-библиографиялық мәдениетке негізделген кәсіби қызметтің 

стандартты міндеттерін шешу мүмкіндігі; ақпаратты алу, сақтау, өңдеу 

әдістері мен құралдарын, компьютерлік технологияны, бағдарламалық 

ақпараттық жүйелерді, компьютерлік желілерді пайдалану дағдыларын 

меңгеру; 

 

KB 3304 

Кедендік 

бақылау 

  

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 6 

 

5 

 

Құқық қорғау 

органдары 

 

Сот сараптамасы  Білуге тиіс: ҚР кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік 

құралдарына кедендік бақылауды жүзеге асырудың нормативтік-

құқықтық реттелуі, 

Білу:. - негізгі физикалық, химиялық және техникалық терминдер мен 



ұғымдарды қолдану;; 

Дағды: кәсіби қызметтің негізгі көрсеткіштері мен бағыттары бойынша 

өзара байланысты анықтау және талдау. 

Құзыретті болу: қажетті көрсеткіштерді есептеу және статистикалық 

есептерді орындау; 

 

KL 4305 

Көліктік 

логистика 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 7 

 

5 

 

Кеден ісін 

ұйымдастыру 

Бакалавр жумысын 

жазу және дайындау 

Білуікерек: - көлік логистикасын басқарудың жалпы принциптеріне 

негізделген, алдыңғы қатарлы техника мен технологияны қолдануға 

негізделген, көліктің пайдалану жұмысын басқарудың жалпы 

принциптерін: көлік-логистикалық инфра құрылымды, жүктерді 

жеткізудің логистикалық технологиясының функциялары мен 
принциптерін, көлік логистикасындағы шарттық қатынастардың құқықтық 

негізін. 

Меңгеруі керек: - өндірістік, жағдайларда оқылатын пәннің теориялық 

негіздерін пайдалану; жүктерді жеткізудің логистикалық технологиясын 

құру; тасымалдаушыны таңдау және тасымалдау тәсілі бойынша шешім 

қабылдау; жүктерді жеткізу жүйесіне салыстырмалы экономикалық баға 

беру. 

Дағды: материалдық ағындарды, көлік процестерін олардың 

параметрлеріна нықтау, ағындарды қайта құруға және логистикалық 

жүйелерді құруға бағытталған жолдар мен іс-әрекеттерді анықтау 

мақсатында ғылыми зерттеулер жүргізу.; 

Құзыреттілігі: жүйелілік, кешенділік, жүйелеу әдістерін пайдалана 
отырып, логистикалық мәселелерді шешумен байланысты мәселелерде. 

 

KІJS 3303 

Кедендік іс 

жүргізу және 

статистика 

ПП/Ж

ОК 

Емтихан 7 

 

5 

 
Қазақстан 

Республикасының 

әкімшілік құқығы 

 

Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 
Білу: кеден заңнамасының негізгі санаттары, кедендік рәсімдерге 

орналастырылған тауарларды кедендік бақылау нысандары, кеден 

одағының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін кедендік іс жүргізу 

Істей білу: заңдар мен ережелерді тәжірибеде қолдана білу, кедендік іс 

жүргізу, статистика беру. 

Дағдыларға ие болу керек: кеден құқығы субъектілерінің қызметін 

реттейтін құқықтық актілермен жұмыс істеу дағдылары: оларды түсіндіру, 

талдау, әр түрлі заңды құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық 

нормалар мен осы саладағы құқықтық қатынастардың объектілері болып 

табылатын құқықтық қатынастарды талдау дағдыларын қолдану әдет-

ғұрыпкедендік іс жүргізу және статистика беру 

Құзыретті болыңыз: нормативтік құқықтық актілердің құқықтық 

сараптамасын жүзеге асыру. 

 

DAP 4308 

Диплом 

ПП/Ж

ОК 

Тәжірибе 

бойынша 

қорытынды 

8 18 өндірістік практика Дипломдық жобаны 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

Білуге тиіс: тезистің тақырыбына сәйкес практикалық жұмыстың 

бағытын таңдау; диссертацияны аяқтау үшін кәсіпорында (ұйымда, 

мекемеде) қаржылық қатынастарды реттейтін ішкі нормативтік-құқықтық 



алдындағы 

практика 

баға емтихан тапсыру базада, әдеби және басқа да дереккөздер бойынша диссертацияны аяқтау 

үшін қажетті ақпарат жинау; тезистің теориялық бөлігін жазу үшін 

қажетті материалдарды жинау; кәсіпорында (ұйымда, мекемеде) 

қолданылатын шетелдік және ең жақсы отандық тәжірибемен салыстыру 

үшін материал жинау; 

Меңгеруі керек: соңғы екі-үш жыл ішінде сыртқы ортамен және 

кәсіпорынның (ұйымның, мекеменің) ұйымдастырылуымен танысу; 

диссертацияда зерттелетін мәселенің мәнін ашып, шаруашылық жүргізуші 

субъектінің көрсеткіштері мен жағдайын сандық сипаттайтын 

аналитикалық ақпаратты таңдау; 

Дағдыларға ие болу: зерттелетін проблема аясында кәсіпорынның 

(ұйымның, мекеменің) қызметін дамытуға және жетілдіруге бағытталған 

нақты өмірлік іс-әрекеттерді дамыту. 

 OTD 13.1 (TA)Mодуль - Кедендік ұйым (№ 1 білім траекториясы Кеден басқармасы) 

 

KP 4310 

Қылмыстық 

процесс 

ПП/ТП Емтихан 7 5 

 

Қазақстан 

Республикасының 

қылмыстық құқығы 

(ерекше бөлім) 

Жазу және қорғау 

Дипломдық жұмыс 

немесе мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

Білуі керек: қылмыстық іс жүргізу қызметінің объектісі, пәні, 

принциптері; - қылмыстық істерді қозғау, қарау және шешу бойынша 

қызмет тәртібі және оларды іс жүргізу ресімдеуі; - қылмыстық процесте 

азаматтардың құқықтарын қорғаудың негізгі тәсілдері; - қылмыстық сот 

ісін жүргізудің негізгі теориялық ережелері, 

Істей алу керек: жекелеген мәселелердің құқықтық реттелмеген 
жағдайында қылмыстық іс жүргізу нормаларын түсіндіруді және дұрыс 

қолдануды; қылмыстарды алдын ала тергеуді жүзеге асыруды, қылмыстық 

іс жүргізу шешімдерін қабылдауды, тергеу және басқа да іс жүргізу 

әрекеттерін жүзеге асыруды;  

Дағды: қылмыстық сот ісін жүргізуге байланысты мәселелерді реттейтін 

заңнамалық және өзге де нормативтік көздермен жұмыс істеу дағдысы; 

Құзыретті болу: қылмыстық сот ісін жүргізудің негізгі теориялық 

ережелері, 

 

KJK 4310 

Қылмыстық іс 

жүргізу 

құқығы 

    Қазақстан 

Республикасының 

әкімшілік құқығы 

Жазу және қорғау 

Дипломдық жұмыс 

немесе мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

 

Білу: қылмыстық әділет жүйесінің құрылу тарихын; оны құқықтық 

реттеудің ерекшеліктері, оның міндеттері мен мақсаттары, құрылымы, 

қылмыстық жазаларды орындау саласындағы құқық қолдану қызметінің 

ерекшеліктері (оларды орындау мен өтеудің тәртібі мен шарттары). 

Істей білу: қоғамның белгілі бір саласында заң талаптарына сәйкес сіздің 

мінез-құлқыңызды қалыптастыру; 

Дағдыларға ие болу: қылмыстық-атқару құқығы 

Құзыретті болыңыз: ішкі қылмыстық саясаттың проблемалары және 

оларды шешудің тиімді тәсілдері туралы көзқарас. 



 OTD 13.2 (BD)Mодуль - Кеден ісі бизнесін ұйымдастыру (№ 2 білім беру жобасы, Броккерлік қызмет) 

 
HK 4310 

Халықаралық 

құқық 

ПП/ТП Емтихан 7 5 

 
Конституциялық 

құқық  

 

Жазу және қорғау 

Дипломдық жұмыс 

немесе мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

 

 

 

Білуі керек: – халықаралық құқықтың ұғымдарын, негізгі 

сипаттамаларын; – халықаралық ұқықтың пайда болу, қызмет ету және 

дамуының негізгі заңдылықтарын; – қазіргі мемлекетаралық 

қатынастарды реттеудегі халықаралық құқықтың рөлін.; 

Істей алу керек: – заңды түсініктер мен санаттарға сүйену; – заңды 

фактілерді және олармен байланысты туындайтын құқықтық 

қатынастарды талдау; - құқықтық нормаларды талдау, түсіндіру және 

дұрыс қолдану. 

Дағды: құқықтық актілермен жұмыс істеу, түрлі құқықтық 

құбылыстарды, заңды фактілерді, құқықтық нормаларды және кәсіби 

қызмет объектілері болып табылатын құқықтық қатынастарды талдау 

дағдысы; 

Құзыретті болуы тиіс: конституциялық құқық бойынша білім, құқықтық 

дереккөзді құқықтық талдау дағдысы, мемлекет пен құқықтың түсінігін, 
белгілері мен мәнін, мемлекет пен құқықтың тарихи типтері мен 

нысандарын білу. 

 

HSK 4310 

Халықаралық 

сауда құқығы 

    ҚР кеден құқығы 

 

Жазу және қорғау 

Дипломдық жұмыс 

немесе мамандық 

бойынша 

мемлекеттік 

емтихан 

Білу: осы пәнге қатысты негізгі түсініктер мен терминологияны; 

халықаралық сауда құқық саласындағы қатынастарды реттейтін 

нормативтік құқықтық актілердің ережелері; жетекші отандық және 

шетелдік заңгерлердің ғылыми тұжырымдамаларының ерекшеліктері. 

Істей білу: халықаралық сауда құқығы қайнар көздерінің мәтіндерін: 

құрылтай шартын, көпжақты сауда келісімдерін, дауларды реттеу 

органының шешімдерін талдауды; 

Дағдыларға ие болу керек: - «Халықаралық сауда құқығы» пәнінің 

терминологиялық аппараты; - аудиториямен сөйлесу, сараптамалық 

бағалау дағдылары 

Құзыретті болыңыз: тарихи салыстыру, күрделі және ситуациялық 

талдау әдістері. 

 

Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 

және қорғау  

немесе / 

  8 12   Білу: мамандық басымдылықтары мен жеке ғылыми қызығушылықтарына 

сүйене отырып, теориялық және практикалық құндылықты білдіретін 

зерттеу тақырыбын анықтау, оның өзектілігі мен терең зерттеудің 

қажеттілігін дәлелді түрде негіздеу. таңдалған тақырып бойынша 

игерілген теориялық ережелер, статистикалық материалды жүйелеу және 



кешенді 

емтихан 

дайындау және 

тапсыру 

 

оларды талдау негізінде жұмыстың қисынды құрылымдық мазмұндалуын 

ұсыну.  жүргізілген зерттеулер мен алынған нәтижелер негізінде қойылған 

проблеманы шешу жөнінде ұсынымдар әзірлеу. 

Меңгеруі керек:-мамандық бойынша теориялық және практикалық 

білімдерін кеңейтуді; - өзіндік шығармашылық жұмыс дағдыларын 

жетілдіруді; - оқыту процесінде алынған мәселенің теориялық және 

практикалық аспектілерін білуді; - өндірістік практикада жиналған 

практикалық материалды өңдеудегі өз іскерліктері мен дағдыларын 

көрсетуді; - өзінің ғылыми-әдістемелік және практикалық білімдерінің 

нәтижелерін жазбаша түрде нақты, анық және қисынды түрде баяндау 

қабілетін жетілдіруді. 

Құзыретті болу: кедендік ресімдеу мен кедендік бақылауды жүзеге 

асыруда, кедендік шекара арқылы тауар айналымын жеделдетуге ықпал 

ететін жағдайлар жасау; 

• кедендік баждарды, салықтарды, демпингке қарсы, арнайы және өтемақы 

баждарын, кедендік алымдарды өндіріп алу, көрсетілген баждардың, 

салықтар мен алымдардың дұрыс есептелуін және уақтылы төленуін 

бақылау, оларды мәжбүрлеп өндіріп алу жөнінде шаралар қабылдау; 

• тауарлар мен көлік құралдарын кедендік шекара арқылы өткізу 

тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету; 

• ҚР Сыртқы сауда қызметін мемлекеттік реттеу туралы заңнамасына және 

ҚР халықаралық шарттарына сәйкес кеден шекарасы арқылы өткізілетін 

тауарларға қатысты белгіленген тыйым салулар мен шектеулердің 

сақталуын қамтамасыз ету; 

 өз құзыреті шегінде зияткерлік меншік құқығын қорғауды қамтамасыз 

ету; 

кеден ісі саласындағы контрабандаға және өзге де қылмыстарға, әкімшілік 

құқық бұзушылықтарға қарсы күрес жүргізу, кеден шекарасы арқылы 

есірткі құралдарының, қарудың, мәдени құндылықтардың, радиоактивті 

заттардың және т. б. заңсыз айналымының жолын кесу, сондай-ақ 

халықаралық терроризмге қарсы күресте жәрдем көрсету. 

 

 



4.ОҚЫТУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІКТЕРІНІҢ АРАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАС 

 

 Оқу нәтижесі (түлек дайын болуы керек) 

Р1 

Ой-өрісікең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыруғ аықпал ететін жаратылыстану (әлеуметтік, 

гуманитарлық, экономикалық) пәндері саласында базалық 

білімі бар 

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ4, КҚ 1, 

 

Р2 

Қазіргі заманғы техникамен жұмыс істеу дағдысы, кәсіби 

қызмет саласында ақпараттық технологияларды қолдана 

білу; 

ӘҚ4, ӘҚ7, КҚ2, КҚ6, КҚ 7, 

КҚ9 

Р3 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының 

нормаларын оқу, ведомстволық; жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының нормативтік құқықтық актілері; тергеу 

процесін жоспарлау, нұсқаны алға қою және тексеру, 

әртүрлі қылмыстарды ашудың әртүрлі әдістерін қолдана 

білу 

ӘҚ5,КҚ 3, КҚ 5, КҚ8 

Р4 
Күнделікті кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алу және 

магистратурада білімін жалғастыру дағдыларын меңгерген; 

ӘҚ2,ӘҚ4, ӘҚ 8, КҚ 1, КҚ 3, 

КҚ 4, КҚ8, КҚ 9 

Р5 

кеден төлемдерін есеКҚе алуды, кеден органдарының 

шоттарындағы аванстық төлемдер мен ақшалай кепілдің 

есебін білу 

ӘҚ10,КҚ 6, КҚ 7, КҚ9, КҚ13 

Р6 

кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға қатысты 

белгіленген тыйым салулар мен шектеулердің сақталуын 

қамтамасыз ету негіздерін білу; өз құзыреті шегінде зияткерлік 

меншік құқығын қорғауды қамтамасыз ету 

ӘҚ 2, ӘҚ4, ӘҚ 8, КҚ 1, КҚ 3, 

КҚ 6, КҚ 9, КҚ8 

Р7 

кеден жүйесінің өзектілігінтүсіну және анықтау, Қазақстан 

Республикасы Конституциясының негіздерін, Қазақстан 

Республикасындағы экономикалық процестерді және 

халықаралық қатынастарды реттейтін құқықтық 

нормаларды білу 

ӘҚ 2, ӘҚ4, ӘҚ6, КҚ1, КҚ3, 

КҚ5, КҚ 9, КҚ6,КҚ13, 

Р8 

банк кепілдіктері мен сақтандыру шарттарын кеден төлемдерін 

төлеуді қамтамасыз ету ретінде кеден органдары қабылдайтын 

банктердің, өзге де кредиттік ұйымдардың және сақтандыру 

ұйымдарының тізілімін жүргізу; кеден ісі саласындағы 

қызметті жүзеге асыратын тұлғалардың тізілімін жүргізу. 

ӘҚ1, ӘҚ3, ӘҚ7, КҚ2, КҚ3, 

КҚ4, КҚ7, КҚ8, 

КҚ9,КҚ11,КҚ12 

Р9 

кеден органдарының қызметін басқаруды жүргізу (кеден 

органдарындағы қызметті талдау, жоспарлау, ұйымдастыру, 

бақылау және уәждеу)кәсіби қызмет саласында сапаны, 

нәтижелілікті, тәуекелдерді басқару; 

ӘҚ8, ӘҚ10, ӘҚ11,КҚ5, КҚ6, 

Р10 

кеден органдарында персоналды басқара білу; ұйымдастыру-

штаттық құрылымдарды оңтайландыру, кеден органдарын құру 

(қайта құру) бойынша ұйымдастырушылық-жоспарлы есеп 

айырысуды жүргізу білігі 

ӘҚ5, ӘҚ8, ӘҚ9,ӘҚ10, ӘҚ11, 

КҚ1, КҚ2,КҚ10,КҚ13 

Р11 

операциялық, технологиялық және ұйымдастырушылық 

шешімдерді таңдау және негіздеу үшін ақпарат жинауды 

ұйымдастыру; инновацияларды зерттеуді, енгізуді және 

пайдалануды ұйымдастыру ; 

ӘҚ1, ӘҚ2, КҚ11, КҚ15 

 

 

Р12 

кеден ісінде ақпараттық жүйелерді, ақпараттық 

технологияларды, ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-

техникалық құралдарын қолдану;сыртқы сауданың кедендік 

статистикасын және арнайы кедендік статистиканы талдау 

және жүргізу;  

ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ8, КҚ 1, КҚ 5, 

КҚ8, КҚ10, КҚ13, КҚ16 

Р13 кеден органының қызметі аймағындағы экспорттық және ӘҚ2,ӘҚ3,ӘҚ6,КҚ11,КҚ14, 



импорттық ағындарды және қызмет көрсетулерді болжау, 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік бюджетінің кіріс 

бөлігіне кеден төлемдерінің түсуі дағдыларын меңгеру; 

кеден органдарының мемлекеттік органдармен, 

коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдармен 

ақпараттық өзара іс-қимылы 

КҚ18 

Р14 

кеден ісі саласындағы сыртқы экономикалық қызметке 

(СЭҚ) қатысушыларды ақпараттандыру және консультация 

беру; кеден органдары қызметінің нәтижелерін талдау; 

кеден органдарының дамуын (жаңғыртылуын) болжау 

ӘҚ 5, КҚ 1, КҚ4, КҚ 9, КҚ 15, 

КҚ17 

Р15 кеден органдарының мақсаттарына қол жеткізу, міндеттерді 

орындау және жоспарлы көрсеткіштерінің мониторингін 

жасай білу 

ӘҚ 2, ӘҚ 5, КҚ 1, КҚ 2, КҚ3, 

КҚ4, КҚ10,КҚ11, КҚ15 

 

 

5. Жиынтық кесте, игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру 

бағдарламасының модульдері бөлінісінде 
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1 1 5 4  28    2 900 30 

2 5 3  27 1   2 900 30 

2 3 3 3 2 28    2 900 30 

4 1 4 2 25  3  2 900 30 

3 5  2 4 29     870 29 

6  4 3 28  3   930 31 

4 7  5 2 30     900 30 

8      18 12  900 30 

 

 

 

 

 


