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 ПРОФЕССОР – ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫ 

№ Аты -жӛні Ғылыми дәрежесі , 

академиялық  дәрежесі 

 Байланыс 

мәліметтері 

E-mail 

1. Аргинбекова Гулнар 

Ишанбековна  

заң ғылымдарының кандидаты,  

профессор м.а  

87470919297 a.gulnara74@mail.ru 

2. Қаржаубаев Ербол  

Казиевич 

заң ғылымдарының докторы., 

профессор/ВАК/ 

87017475296 erbol-dok@mail.ru 

3. Бижигитов Осман-

Рустамбек 

Байгенженович 

заң ғылымдарының кандидаты 

доцент  

87010774707 zan_kaf@mail.ru 

4 Успанов Жолдыбай 

Тюльматович 

заң ғылымдарының кандидаты 

доцент/ВАК/  

87010774707 zan_kaf@mail.ru 

5 Смаилов Омербай 

Хозияшевич 

заң ғылымдарының кандидаты 

доцент /ВАК/  

87088195054 zan_kaf@mail.ru 

6 Абдигалиев заң ғылымдарының кандидаты 87772255656 zan_kaf@mail.ru 
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Алтынгали Усенович доценті /ВАК/  

7 Джумабеков Аман 

Наврузбекович 

заң ғылымдарының кандидаты, 

аға оқытушы  

87017489161 zan_kaf@mail.ru 

8 Амитов Шамшидин 

Егембердиевич 

заң ғылымдарының кандидаты, 

доцент м.а.  

87083256461 zan_kaf@mail.ru 

9 Ахметов Молдабек 

Меңлібайұлы 

заң ғылымдарының кандидаты, 

аға оқытушы  

87772255656 moldeke.1955@mail.ru 

10 Дулатов Ыклас  

Дулатович 

заң ғылымдарының кандидаты, 

аға оқытушы  

87083256461 iklas1970@mail.ru 

11 Абдукаримова Жанар 

Сапархановна  

заң ғылымдарының кандидаты, 

аға оқытушы  

87017489161 abdukarimovazhanar@mail.ru 

12 Пиржанова Акмарал 

Сейткасымовна 

заңтану магистрі, 

аға оқытушы 

 

87472306787 pirzhanova.akmaral@mail.r

u 

13 Сариева Жадра 

Малдыбаевна 

заңтану магистрі, 

аға оқытушы 

 

87015586739 sarieva_j@mail.ru 

 

 

14 Қындыбаева Римма 

Раушанбекқызы 

заңтану магистрі, 

аға оқытушы 

 

87057059000 2020kz2021@mail.ru 

15 Наурызбаев Бахыт 

Абибуллаевич  

Қызылорда облыстық полиция 

департаменті, қалалық 

Пробация қызметі бастығы, 

полиция подполковнигі, заңтану 

магистрі 

87775850777 b_nauryzbayev@mail.ru 

 

16 Жамал-ад-Дин 

Назарбек 

Қызылорда облыстық полиция 

департаменті, Анықтау 

басқармасы бастығының 

орынбасары, полиция 

подполковнигі 

87057059000 zan_kaf@mail.ru 

17 Райханов Ильяс  

Алибаевич 

Қызылорда облыстық полиция 

департаменті, Жедел-

криминалистика басқармасының 

аға криминалисті, полиция 

майоры 

87753985891 i.raikhanov@mvd.gov.kz 

18 Бекманова Жулдызай 

Умирзаковна 

Оқытушы  87770761747 bekmanova_86@bk.ru 
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ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС 

    Кафедра «Құқықтану», «Кеден ісі», «Құқық және экономика негіздері», 

мамандықтары бойынша мамандар дайындап шығарады. 

Кафедраны  з.ғ.к., доцент Г.И.Аргинбекова басқарып келеді. Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігімен бекітілген стандарттарға 

сәйкес университеттің білім беру бағдарламалары кредиттік жүйе негізінде жүзеге 

асырылады. Дүниежүзі бойынша қолданылатын кредиттік жүйе студенттің жеке 

тұлға ретінде дамуы үшін бағытталған. 

Білім алушылар кафедраға қарасты «Мемлекет және құқық теориясы», «ҚР 

қылмыстық құқығы», «ҚР азаматтық құқығы», «ҚР азаматтық іс жүргізу құқығы», 

«ҚР қылмыстық іс жүргізу құқығы», «Криминалистика», және т.б. пәндер оқиды. 

Кафедра еңбек нарығының талаптарына еліміздің  иновациялық дамуының 

міндеттеріне сәйкес келетін жоғарғы білікті мамандарды дайындау бойынша 

білім беру саласында жоғары сапалы бәсекеге қабілетті қызметтерді ұсына 

отырып ӛз жұмысын жүзеге асырады.                                                                      

Оқу-әдістемелікжұмыс- білім беру үдерісін                                        

оқытушылық, тәрбиелік және дамытушылық мақсаттарға жеткізу үшін 

психологиялық – педагогикалық,  дидактикалық - әдістемелік  және оқу 

материалдық объектілер мен  қамтамасыз еті бойынша білім беру ұйымының 

қызметі болып танылады. Оқу – әдістемелік және ғылыми әдістемелік жұмыс 

ғылым мен  білімді интеграциялау, оқу  және тәрбие үдерісін қамтамасыз ету 

және жетілдіру, оқытудың жаңа  технолголияларын әзірлеу және еңгізу, білім 

беру  ұйымдарында  және тиісті инфрақұрылымда  ПОҚ  қызметкерлерінің  

біліктілігін арттыруды қамтамасыз  ету мақсатында жүзеге асырылады.   

Оқытушы профессорлар құрамының кәсіби құзіреттіліктерін және кәсіби 

шеберлік деңгейін арттыру үшін жаңа білім беру бағдарламаларын жүзеге 

асыру және жағдайлар жасау жағдайында университеттін оқу, білім 

иновациялық қызметін әдістемелік  қамтамасыздандыру. 

Кафедраның барлық қызметі оқу жоспарлары мен бағдарламалары 

кӛмегімен білім деңгейін кӛтеруге бағытталған, дәрістік және тәжірибелік 

сабақтар іскерлік ойын, дебат, дӛңгелек үстел және ғылыми семинарлар 

сияқты интербелсенді әдістерді қолданумен ӛткізіледі. Кафедрамен оқу- 

әдістемелік криминалистика кабинеті, оқу сот залы құрылып жабдықталған. 

Кафедра– ӛз ісі мен қызметтік борышына жауапты қарайтын, әлеуметтік 

және мемлекеттік-құқықтық шынайылықты түсінуде заманауи әдістерге ие, 

ғылыми ақпаратты меңгеру және оны тәжірибеде  пайдалану дағдысы бар, 

іске шығармашылық тұрғысынан қарайтын және күрделі міндеттерді шеше 

алатын  жоғары білікті мамандарды даярлауды алдына міндеттеген.  

Кафедра стратегиясы: Қазақстан Республикасының еңбек нарығында 

сұранысқа ие білікті мамандар даярлау, кафедраның ғылыми потенциалын 

кӛтеру, болашақ заңгер, кеден ісі, мамандарын оқытудың сапасын кӛтеру, 



кафедра жұмысының мамандандыруға, оқытуды дараландыруға бағытталған 

әдістерін жетілдіру болып табылады. Қазіргі таңда «Құқықтану» кафедрасы»  

«Бизнес, техника және технология»  факультетінің құрамына кіреді. 2008 

жылдан бастап кафедраны заң ғылымдарының кандидаты Аргинбекова 

Гулнар Ишанбековна басшылық етеді. 

Кафедра оқу-әдістемелік базасын және әдістемелік негізін заманауи 

технологиялардың оқыту жоспарын енгізді. Кафедраның профессор-

оқытушы құрамы сабақ ӛткізуде әртүрлі белсенді әдiстерді қолданып 

отырады және ӛздерінің сабақ беру әдістерін арттыру үшін әртүрлі 

әдістемелік семинарларға қатысып, ӛздерінің әдістемелік біліктіктерін 

арттыру үшін арнаулы біліктілікті арттыру институттарында семинарларда 

біліктілігін арттырып отырады. 

Кафедраның алдында Әдістемелік жұмыстың міндеттері алға қойылған:                                                                              

 Білім беру бағдарламаларының әдістемелік қамтамасыздандырылуы 

Заманауи педагогикалық технологияларды енгізу бойынша, оқу пәндерінің 

оқыту әдістемесін жетілдіруді ұйымдастыру,  

Ашық сабақтар ӛткізу, кәсіби және педагогикалық шеберлік конкурстарына 

қатысу, әр түрлі деңгейдегі семинарларға, ғылыми-әдістемелік 

конференцияларға қатысу арқылы оқытушылардың педагогикалық 

шеберліктерін жетілдіру және шығармашылық шамаларын дамыту 

Педагогикалық қызметкерлердің біліктіліктерін және кәсіби шеберліктерін 

арттыру, бар және жаңа технологияларды, білім беру үрдісінің әдістері мен 

түрлерін жетілдіру арқылы кафедраның  кадрлық шамасының дамуына үлес 

қосу                                                                                                    

  Жас оқытушылардың кәсіби ӛсулеріне әдістемелік қолдау кӛрсету 

«Құқықтану» кафедрасының ПОҚ дайындаған оқу құралдары мен                  

оқу-әдістемелік еңбектер тізімі. 

 

Аргинбекова Гулнар Ишанбековна                                                                    

з.ғ.к., профессор м.а.   

1. Республикалық бюджет пен жергілікті бюджеттердің  құқықтық негіздері  

Алматы қаласы «Нұрлы әлем » баспасы 2001 ж. 
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            9.Полиция қызметі этикасының басты қағидалары, мақала «Болашақ» 
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           11. Қылмыстарды ашу мен тергеуде ақпараттардың криминалистикалық 

маңыздылығы, мақала «Болашақ» университетінің Хабаршысы. -2021. №1 (21).73-76 бет 

           12. 1917 жылғы Қазан тӛңкерісінен кейінгі Қазақстандағы сот жүйесінің құрылуы 

мақала, «Болашақ» университетінің Хабаршысы. -2021. №1 (21).77-80 бет 

           13. Жаңа жағдайдағы іс-қимыл кезеңінде құқықтық сананың маңыздылығы  

«Болашақ» университетінің мақала  Хабаршысы. -2020. №2 (20). 10-13 бет 

           14. Серәлі Лапинның шығармашылық қызметі мақала  «Молодой ученый». 

Межународный научный журнал- 2019. №52 (290). 451-452 бет 

           15. Қоғамның құқықтық сауаттылығын қалыптастыру мен арттыру, мақала 

«Молодой ученый». Межународный научный журнал- 2020. №9.1 (299.1). 4-5 бет 

            16. Жастардың жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру маңызды іс мақала, 

«Молодой ученый». Межународный научный журнал- 2020. №17.1 (307.1). 2-3 бет 

            17. Заңгердің кәсіби психологиялық қабілеттерінің дәрежесі , мақала «Молодой 

ученый». Межународный научный журнал- 2020. №17.1 (307.1). 3-4 бет 

            18. Құқықтық мәдениетті қалыптастыру- ӛркендеудің ӛрісті жолы мақала, 

«Болашақ» университетінің Хабаршысы. -2019. №2 (18). 26-30 бет 

            19. Жеке тұлғаға бағытталған адами құндылықтар. Мақала «Болашақ» 

университетінің Хабаршысы. -2019. №2 (18). 31-33 бет. 
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Успанов  Жолдыбай Тюльматович                                                                     

з.ғ.к.,  ЖАК  доценті 
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ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ  ЖҰМЫСТАРЫ 
 

Ғылыми зерттеу жұмыстары кафедраның негізгі бағыттағы жұмыстары болып 

табылады. Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмыстары жылдар бойы негізгі бағыттары 

Қазақстанның мемлекеттілігінің мәселелерін зерттеу, мемлекет және құқық теориясы, 

мемлекет және құқық тарихы, құқықтық және саяси ілімдер тарихы, қалыптасу 

мәселелерін зерттеу, конституциялық құқық, қылмыстық құқық пен  криминалистиканы 

қалыптастырудың дамыту мәселелерін зерделеумен қатар қоғамдық саяси, тарихи, 

педагогикалық салалары аясында мәселелерді жетілдіру, құқықтық мәдениетті арттыру 

және мемлекеттіліктің негіз қалаушы құндылықтарын құрметтеуді қалыптастыру 

мәселелерін зерттеу, қазақ қоғамындағы билер сот тӛрелігінің заманауи сот жүйесіндегі 

жүзеге асуын мәселелерін зерделеп шешуде.  Нәтижесінде, ғылыми-зерттеу монография 

топтамалары мен ғылыми еңбектер жазылып жарияланды және әрі қарай жұмыс жасау 

мақсатталған. Университеттің қолдауымен ғылыми конференция мен дӛңгелек үстелдер 

ӛткізіліп отырады. Кафедрада Ғылыми жобалар бірнеше бағыттар бойынша 

ұйымдастырылып жұмыс жасайды: 

Заң ғылымдары бойынша: 

1. «Құқықтық мәдениетті арттыру және мемлекеттіліктің негіз қалаушы 

құндылықтарын құрметтеуді қалыптастыру». 

2. «Қазақ қоғамындағы билер сот тӛрелігінің заманауи сот жүйесіндегі жүзеге 

асуы». 

Кафедра оқытушылары белсенді түрде зерттеулер нәтижелерін Scopus, Thomson 

Reuters халықаралық ғылыми журналдар деректер базасында, ҚР БжҒМ ұсынылған 

тізімдегі енгізілген қазақстандық басылымдарда, халықаралық және 

республикалық конференциялар материалдарында, алыс және жақын шетелдік 

халықаралық конференциялар материалдарында жарияланады. 

Кафедра оқытушылары жыл сайын түрлі деңгейдегі ғылыми конференцияларға, 

сайыстарға қатысатын студенттер мен магистранттардың ғылыми баяндамаларына 

жетекшілікті жүзеге асырады. 

Кафедраның білім алушылары дәстүрлі Нұр-Сұлтан қаласында ӛтетін   М.С. 

Нәрікбаев атындағы Қазақ гуманитарлық заң университетінде Құқықтану мамандығы 

бойынша Республикалық студенттер арасындағы пәндік олимпиаданың бірнеше жылғы 

жеңімпаздары. 

 «Құқықтану» кафедрасының аға буын ұстаз ғалымдары жас ғалымдарға кәсіби 

деңгейлерін арттыру үшін үнемі қолдау жасап, жәрдемдесіп отырады, ғылыми 

әлеуеттерін дамыту және олардың шығармашылық қабілеттерін жүзеге асыру жолында 

еңбектерін аямай, жас ғалымдарды ғылымға баулып, жетістіктерін насихаттап отырады.  

 Бізде талантты жастар бар, ниеттері де, ойлары да бар дегендей елімізде жас 

ғалымдар санының артып, ғылымға талпынып келе жатқандығы кафедрамыздан кӛрініс 

табады. Олардың кӛшін бастаған жас ғалымдар мен ізденушілер:А.С.Пиржанова, 

Р.Р.Қындыбаева, Ж.М.Сариева, Ж.У.Бекманова  сынды оқытушыларды атап айтсақ 

болады.  

 «Кафедра» мамандықтары бойынша түлектердің  тұрақты жұмысқа ие, оның басым 

кӛпшілігі Нұрсұлтан қаласы мен Қызылорда, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан, 

Түркістан облыстарының мемлекеттік мекемелерінде және жеке нысандарда қызмет 



атқарады.  

  Кафедраның жетістіктер мен марапаттары 

 З.ғ.д,. профессор Е.Қ.Қаржаубаев  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрлігінің «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері 

атанып және Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесі мүшесі болып тағайындалып, 

абыройлы қызмет атқарған. Е.Қ.Қаржаубаев 2 монография, 2 оқу құралы және 100-ден 

астам ғылыми басылымдардың авторы болып табылады. Ербол Қазиұлы «Білім беру 

ісінің құрметті қызметкері» тӛсбелгісімен және «Қазақстан Республикасының білім беру 

ісінің құрметті қызметкері» медальмен марапатталған.  

Заң ғылымының кандидаты Г.И.Аргинбекова ғылыми зерттеу және шығармашылық 

деңгейді кӛтеру мақсатында үздіксіз оқу-әдістемелік және ғылыми жұмыстармен 

айналысып, осы бағытта үнемі білімгерлерге жетекшілік жасауда. Баулыған шәкірттері 

«Құқықтану» мамандығы бойынша дәстүрлі ӛткізілетін түрлі республикалық студенттер 

арасында ӛтетін ғылыми конференциялар мен олимпиадалардың жүлдегерлері атанған.  

Ғылыми және оқу-әдістемелік бағытта 50-ден астам ғылыми еңбектері республикалық, 

шетелдік басылымдарда, халықаралық ғылыми-теориялық, ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдарында жарық кӛрген. Соның ішінде 7 оқу құралы, 1 монография 

және әдістемелік нұсқаулар.  

Білім саласында білім беру мен тәрбиелеу үдерістерін оқыту мен тәрбиелеудің 

біртұтастығын қамтамасыз ету, білім беру және тәрбиелеу бағдарламаларын 

ұйымдастыру мен жетілдірудегі маңызды табыстары және білім алушылардың 

практикалық даярлаудағы шығармашылық белсенділігін дамытудағы табыстары үшін 

«Ы.Алтынсарин» тӛсбелгісімен марапатталған.  

Кафедра бәсекеге қабілетті тәжірибелі құқық қорғау органдары мен заң саласы 

мамандарын даярлауды мақсаттаған, білімгерлерге сот саласы мен құқық қорғау 

органдарының тәжірибелі мамандар, заң ғылымдарының кандидаттары, практика 

майталмандары, ғалым ұстаздар Ш.Е.Амитов, Ы.Д.Дулатов, М.М.Ахметовтер дәріс 

береді.   

Тӛл тарихымыздағы қара қылды қақ жарып, әділетті шешімін берген, тӛре билердің 

жалғасы бүгінгі мәртебелі соттарымыз. Сондықтан да болашақ соттардың ұтқыр ойлауы 

мен сӛз сӛйлеу шеберліктерін үйретуде сот тӛрағалық лауазымын жылдар бойы атқарған 

тәжірибелі маман з.ғ.к М.М.Ахметов студенттерге берер дәрісінде теориялық білімдерін 

қызғылықты айғақтарға толы ӛз тәжірибесімен ұштастыра отырып,  жеткізуден үнемі 

жалыққан емес.  

 М.М.Ахметов 2005 жылы Қазақстан Республикасы тұңғыш Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен ӛткізілген Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты 

Судьялар Одағының 5 сьезінің  делегаты болып қатысып сот реформасына байланысты 

Елбасының алдында баяндама жасаған кафедраның ғалым ұстазы. Сонымен қатар 

М.М.Ахметов Қазақстан Республикасы Соты тӛрағасы Қ.А.Мәмидің ӛкімімен билер 

тарихын зертттеу жӛнінідегі Жоғарғы Соттың жұмысшы тобының мүшесі болды және 

Қызылорда қаласында Маңғыстау, Ақтӛбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстық 

соттарының қатысуымен Қазақ Хандығының 550 жыл мерей тойына арналған ғылими-

теориялық конференциясын ұйымдастырушы болып бекітіліп, аймақтық ғалымдармен 

бірге, Қазақстан Республикасына белгілі Қазақ хандығы тарихын зертеуші ғалымдар 

Х.М.Әбжанов, Б.К.Кәрібаев, А.Ағыбаев, Тынышбек Дайрабайдың қатысуын 



ұйымдастырып ӛткізгені кафедраның абыройын асқақтатқан болатын.  

Алғаш рет Сыр елінен шыққан билер хақында «Билер сӛзі киелі» кітабының авторы 

болып табылады.    

М.М.Ахметов Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің алғыс хаттарымен, 

Қазақстан Республикасының Судьялар Одағының Орталық Кеңесінің Құрмет 

грамоталарымен,  Қазақстан Республикасының Конституциясының 10 және 15 жылдық 

медальдарымен, Астана қаласының 10 жылдығы медалімен, Қазақстан Республикасының 

Жоғарғы сот тӛрағасының құрмет грамотасымен, бірнеше мәрте Судьялар одағы 

филиалының құрмет грамоталарымен және  алғыс хаттарымен  және «Үш би» белгісімен 

марапатталған. 

Ғалым ұстаз Ы.Д.Дулатов  ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігінің 

Қызылорда облысы бойынша департаментінің  Ақпараттық -ағартушылық штабының 

мүшесі болып табылады және «Құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, құқықтық 

түсіндіру жұмысы,  азаматтарды құқықтық оқыту мен тәрбиелеу жӛніндегі мәселелер» 

бағыты бойынша ұдайы зерттеушілік дағдыларын қалыптастырып, ғылыми 

жұмыстарының нәтижелерімен конференцияларға, семинарларға, пікір таластарға ӛз 

пікірін білдіріп, белсенді қатысып отырады. Ықылас Дулатович 30-дан астам ғылыми 

еңбектердің авторы.     

Сонау КСРО ІІМ кӛлік полициясының Ресей Федерациясының Могилев арнайы орта 

мектебінде заңгер мамандығы бойынша оқып білім алған, ІІМ Алматы жоғары 

мектебінде білімін жетілдіріп, ҚР заң ғылымы саласына ӛзінің үлкен үлесін қосқан з.ғ.к, 

доцент Ж.Т.Успанов білімгерлерге ӛз білімі мен тәжірибесімен бӛлісуде. Жолдыбай 

Тюльматович жылдар бойы Қазақстан Республикасымен Қырғыз Республикасының ішкі 

істер органдарында жедел іздестіру қызмет жүйесі құрамында басшылық қызмет 

атқарып, ҚР ІІМ Академиясында оқытушылық қызметпен қатар ҚР ІІМ Академиясының 

ғылыми зерттеу институтының «Жедел іздестіру қызметінің актуалды мәселелерін 

зерттеу» лабораториясының басшысы қызметтерін абыройлы атқара білген. Ж.Т.Успанов 

Астана қаласының 10 жылдығы медалімен,  қоғамдық тәртіпті қорғау,  Ішкі істер 

департаментінде 10 және 15 жыл мінсіз қызмет еткені үшін медальдар иегері және ол 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ардагері болып табылады.  

 

 

 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР 
 

            Кафедра халықаралық ынтымақтастық аясында жоғары оқу орындарымен және 

ғылыми-зерттеу ұйымдарымен ғылыми-практикалық байланыс орнатқан.     

                 Атап айтсақ, еліміздің заң саласы мамандарын дайындайтын іргелі оқу 

орындары мен меморандумға отырып, қоғамдық келісім, саяси тұрақтылық және 

халықтың игілігі үшін жалпы дамудың негізгі қағидаларын сақтай отырып, 

демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде Қазақстанды 

дамыту жолын ұстану қағидасын  сақтай  отырып, қоғамның биік заңды мәдениетін 

құруға бағытталған ұлттық стратегиялық бағдарламаларды жүзеге асыруды орындап, 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес ӛзара байланыс қызмет бағыттары бойынша ӛзекті 



мәселелерді шешу үшін ӛзара қатынастың заңды қажеттілігін мойындай келе,  

үздіксіз халықтың құқықтық мәдениеті мен сауаттылығын кӛтермелеу, жас мамандарды 

жұмыспен қамту және әлеуметтік жаңғыртылуға бағытталған шараларды іске асыру 

мақсатында ӛзара әрекеттесу қажеттігі туралы ортақ пікірге келіп байланыс орнатқан. 

 ҚР ІІМ М. Есболатов атындағы Алматы академиясы,ФМБОУ ВО "Ресей 

Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық шаруашылығы және Мемлекеттік 

қызмет академиясы", (РАНХиГС,Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

Қазақ - гуманитарлық заң университеті (Нұрсұлтан қаласы), Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда университеті,Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ(Түркістан қаласы)   

       «Құқықтану» мамандығы бойынша бакалавриат  бағдарламаcы  2017 жылы 5 жылға 

Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз Қазақстандық агенттігінде (БСҚА –

IQAA)  аккредитациядан ӛткен.  

 

 

 

ӚНДІРІСПЕН БАЙЛАНЫС 

(Дуалды оқыту немесе кафедра филиалдары туралы ақпарат) 

 
        Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын 

жүзеге асыру аясында дуалды оқыту  жүзеге асырылуда. 

Дуалды оқыту – бұл кәсіби білім берудің тәжірибе мен теорияны біріктіре отырып, 

болашақ мамандарды даярлап шығарудың жаңа қалпы, бұл кәсіптік білім берудің бір 

түрі, онда білім алушыларды даярлаудың тәжірибелік бӛлігі жұмыс орнында, яғни кәсіп 

орнында, ал теориялық бӛлігі – білім беру ұйымының базасында жүзеге асырылады.  

Басты мақсат – мекемеде жұмыс істеудің базалық дағдылары қалыптасқан білімді, 

сауатты және кәсіби білікті түлекті дайындау.  

Осыған сәйкес, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі полиция генерал – 

лейтенанты Е.З.Тургумбаев бастамасымен бекітілген 2020-2021 оқу жылына арналған 

«ІІМ оқу орындарында оқыту алгоритмі»  негізінде   Қызылорда облысының Болашақ 

Университетінде дуалды білім  беру жүйесі бойынша   Полиция Департаментінің 

қызметкерлері білім алушыларға тәжірибелік сабақтар ӛткізіп, жұмыс жүргізуде. 

Полиция Департаментімен жоғарғы оқу орны  арасындағы дуалды оқытуға сәйкес, 

ынтымақтастық туралы  Меморандум негізінде,  «Құқықтану» кафедрасының құқықтану 

мамандығында білім алып жатқан студенттеріне оқу үрдісінде тәжірибелік сабақтар 

жүргізіледі.  

Тәжірибе мамандары  кәсіби білім – біліктіліктерімен бӛлісіп, болашақ құқық қорғау 

органдары қызметкерлері болатын жастарға қылмыстық істерді жүргізу мен тергеудің 

заманауи әдістерін үйретуде. Құқықтану кафедрасының дуалды оқыту бойынша кафедра 

филиалдары болып, ҚР ІІМ  Қызылорда облысының Полиция департаменті; ҚР ІІМ  



Қызылорда облысының Полиция департаментінің Қылмыстық-атқару жүйесі 

басқармасы; Қызылорда облысы бойынша сот сараптамасы институты, Қызылорда 

облысы бойынша ҚР ІІМ  Қызылорда облысының Полиция департаментінің  Жедел 

криминалистика басқармасы, ҚР ІІМ  Қызылорда облысының Полиция департаментінің 

Тергеу басқармалары болып табылады. 

 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСТАРЫ 

Құқықтану кафедрасының  тәрбие жұмысының негізгі бағыттары болып: 

 тұлғаны рухани-адамгершілік, эстетикалық, дене тәрбиесі жағынан жетілдіру; 

 патриоттық тәрбие беру, белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру; 

 салауатты ӛмір салтын қалыптастыру бойынша ұлттық бағдарламаны іске асыру; 

 студенттік ӛзін-ӛзі басқару; 

 құқықтық тәрбие және құқық бұзушылықтың алдын алу болып табылады. 

Қызылорда Болашақ университетінің  Кафедра тарапынан мамандық бойынша 

белсенді жастардың  кӛшін басқаруға кӛшбасшы жас оқытушы тағайындалған.   

Кафедраның қолдауымен  кӛшбасшы оқытушы  жастардың қызығушылығын жан-жақты 

қолдауды ұйымдастырып, және де жастар саясаты саласында ӛкілеттіктікті  жүзеге асыру 

мақсатында ӛз жұмысын жүзеге асырып отырады.  Атап айтсақ , ЖОО әкімшілігінің және 

профессор-оқытушылар құрамының түрлі оңтайландыру үдерісіне студенттердің 

қатысуын күшейту, жастардың алған білімінің сапасына деген жауапкершілік деңгейін 

арттыру және университеттің әлеуметтік кеңістігінде үйлесімді ынтымақтастықтың 

ӛсуіне септігін тигізу, студенттің тұлғалық жағынан ӛсуіне және әлеуметтік-

экономикалық жауапкершілігіне жағдай жасау, бәсекеге қабілетті, талап етілген және 

жан-жақты дамыған тұлғаны дамыту жағдайын құру сияқты басты жұмыстар болып 

табылады. 

Университет жанында  хореографиялық ұжым қызмет атқарады,  оған «Құқықтану» 

кафедрасының  студенттері мүше болып шығармашылық пен айналысады. 

           Университетте Телестудия жұмыс істейди онда  «Құқықтану» мамандығының 

шығармашыл талантты білім алушылар тақырыптамалық репортаждар, сюжеттер, 

роликтер дайындап, университеттегі іс-шаралардың бейне түсірілімін жасап әуестенеді. 

Тәрбие жұмысы шегінде еліміздің Президенті Қазақстан халқына жыл сайынғы 

Жолдауларын, Президенттің мақалаларын, дәрістерін түсіндіру мен насихаттау жүргізіліп 

отыру үрдіске айналған. 

Студенттердің кәсіби қабілеттіктерін жетілдіру, олардың теориялық, тәжірибелік 

білімдерін ұштастырып, болашақ  мамандығына баулу мақсатында кафедрада   

«Сарапшы – криминалист» Клубы үйірмесі мен  «Болашақ тергеуші» атты үйірмелер  

жұмыс жасайды. Үйірмелередің мақсаты мен міндеттері болып құқықтық жүйені 

жетілдіру әр түрлі саладағы заңгерлер арасында байланыс орнату, тәжірибені жетілдіру, 

тәжірибемен алмасу, қызметтік қабілеттік деңгейін жақсарту, тергеу мен криминалистика  

салаларына баулу,  түрлі жобаларға қатысуды үйрету, олардың зерттелуіне, жетілуіне 



талдау жасау, студенттер мен теориялық және тәжірибелік қабілеттіктерін арттыру. 

Үйірмені жас тәжірибе маманы оқытушы-криминалист  «Қазақстан Республикасы Ішкі 

Істер министрілігінің үздік тергеушісі, анықтаушысы және криминалисі» байқауының 

қатысушысы, жағымды  нәтижелер кӛрсеткені үшін, Қазақстан Республикасының  Ішкі 

істер  министрі Полиция генерал-лейтенанты Е.З. Тұрғымбаевтың Алғыс хаты мен 

марапатталған  Райханов Ильяс Әлібиұлы жетекшілік етеді. 

 

 

МАТЕРИАЛДЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗА 
 

Кафедра Қазақстан Республикасының білім беру стандарттарына және типтік оқу 

бағдарламаларына сәйкес арнайы пәндер бойынша дәрістер мен тәжірибе  сабақтары 

үшін, сонымен қатар  студенттердің оқу-әдістемелік жұмыстарын жүргізуге арналған  

арнайы кабинеттермен  оқу залдары мен жабдықталған. Кабинеттер мамандыққа 

арналған  заманауи техникалық оқу  жабдықтары мен  қабырға  әдістемелік кӛрнекіліктер 

мен жасақталған. Білім алушыларға арналып жасалған «Сот залы» дәрісханасы, 

«Криминалистика»  әдістемелік кабинеті, «Адалдық алаңы» арнайы кабинеттері бар. 

Студенттер кітапхана қорынан материалдармен қамтамасыз етілген. 

Білім беру бағдарламасы мақсаттарын іске асыру үшін қолданыстағы санитарлық 

нормалар мен ережелерге сәйкес келетін арнайы аудиториялар мен кабинеттерден басқа  

компъютерлік класстар, университеттің сырттан келген студенттерге арналған секциялық 

типтегі жатақханасы («Студенттер үйі») бар. 

Оқу сабақтарын жүргізу үшін спорт кешені пайдаланылады. Университетте 

медициналық және дәрігер кӛмегіне дейін кӛмек кӛрсетуге арналған барлық қажетті 

құрал-жабдықтар және дәрілік заттармен жабдықталған  медициналық пункт жұмыс 

істейді. Кампуста орналасқан буфеттер мен асханалар  қызмет кӛрсетеді.  

Құқықтану мамандығының  студенттері мен оқытушылары қарамағына Интернет 

локальді желісіне ене алатын кафедрада  интернет  ресурсы  жұмыс жасауға берілген. 

Ақпараттық база үнемі жаңаруда, кеңеюде және жетілдірілуде. Компьютерлік кластардың 

техника қауіпсіздігі ережелері мен аудитория паспорттары бар. 

 

КАФЕДРАНЫҢ ОРНАЛАСУ ЖАЙЫ 

  «Құқықтану» кафедрасы    

  Сырдария ӛзенінің сол жағалауы  Ғимарат № 111 

  4 қабат   № 409 А кабинет 

  Ішкі байланыс: 30-10-54 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


