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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.r

u 

2. Қаржаубаев Ербол  

Казиевич 

заң ғылымдарының 

докторы., 

профессор/ВАК/ 

87017475296 erbol-dok@mail.ru 

3 Успанов 

Жолдыбай 

Тюльматович 

заң ғылымдарының 

кандидаты доцент/ВАК/  

87010774707 zan_kaf@mail.ru 

4 Амитов 

Шамшидин 

Егембердиевич 

заң ғылымдарының 

кандидаты, доцент м.а.  

87083256461 zan_kaf@mail.ru 

5 Ахметов 

Молдабек 

Меңлібайұлы 

заң ғылымдарының 

кандидаты, аға оқытушы  

87772255656 moldeke.1955@ma

il.ru 

6 Еспенбетова тарих ғылымдарының 87772804653 espenbetova_a@ma
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Алтын 

Туменбаевна 

кандидаты, аға оқытушы il.ru 

7 Насимов Мурат 

Орленбаевич 

саясаттану 

ғылымдарының 

кандидаты, ассоц.проф., 

8-705-706-03-63 
nasimov_m 

@mail.ru 

8 Енсепов Аскар 

Алиевич 

тарих ғылымдарының 

кандидаты, аға оқытушы 
8-700-270-63-54 as.1967@mail.ru 

9 Пиржанова 

Акмарал 

Сейткасымовна 

заңтану магистрі, 

аға оқытушы 

 

87472306787 pirzhanova.akmaral

@mail.ru 

10 Паридинова 

Ботагӛз 

Жаппаровна 

философия магистрі, аға 

оқытушы  

8-777-530-47-84 

filosof.sokrat.86@

mail.ru 

kogamdykpander20

21@mail.ru 

11 Елеуов Еркебұлан 

Алдабергенұлы 

тарих магистрі, аға 

оқытушы 

8-777-929-11-22 Eleuov.erkebulan@

mail.ru 

12 Қындыбаева 

Римма 

Раушанбекқызы 

заңтану магистрі, 

аға оқытушы 

 

87057059000 2020kz2021@mail.

ru 

13 Абдукерова 

Айгуль  

заңтану магистрі, 

                 оқытушы 

 

87715113412 

Aigul_kz85@mail.r

u 

14 Наурызбаев Бахыт 

Абибуллаевич  

Қызылорда облыстық 

полиция департаменті, 

қалалық Пробация 

қызметі бастығы, 

полиция подполковнигі, 

заңтану магистрі 

87775850777 b_nauryzbayev@m

ail.ru 

 

15 Жамал-ад-Дин 

Назарбек 

Қызылорда облыстық 

полиция департаменті, 

Анықтау басқармасы 

бастығының орынбасары, 

полиция подполковнигі 

87057059000 zan_kaf@mail.ru 

16 Райханов Ильяс  

Алибаевич 

Қызылорда облыстық 

полиция департаменті, 

87753985891 i.raikhanov@mvd.g

ov.kz 
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Жедел-криминалистика 

басқармасының аға 

криминалисті, полиция 

майоры 

17 Бекманова 

Жулдызай 

Умирзаковна 

Оқытушы  87770761747 bekmanova_86@bk

.ru 

 

МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗА 

 

    Кафедра студенттері үшін ҚР Білім беру стандарттары мен үлгілік оқу 

бағдарламаларына сәйкес арнайы пәндер бойынша дәрістер мен практикалық 

сабақтарға, сондай-ақ студенттердің оқу-әдістемелік жұмыстарын жүргізуге 

арналған оқу залы мен арнайы кабинеттер жабдықталған. 

Кабинеттер әдістемелік кӛрнекі стендтермен, заманауи техникалық оқу 

жабдықтарымен жабдықталған. Білім алушылар үшін «Сот залы», «Қазақстан 

тарихы», «Тарихты оқыту әдістемесі» аудиториялары, «Криминалистика» 

әдістемелік кабинеттері, Рухани жаңғыру: қоғамдық сананы және тарихи 

сананы жаңғырту, «Адалдық алаңы» арнайы кабинеттері бар. Студенттер 

үшін университет кітапханасы кітапхана қорымен қамтамасыз етілген. 

Білім беру бағдарламасының мақсаттарын іске асыру үшін 

қолданыстағы санитарлық нормалар мен ережелерге сәйкес келетін, арнайы 

аудиториялар,  кабинеттер мен қатар компьютерлік сыныптар жабдықталған.  

Университеттің басқа қаладан келген студенттеріне арналған секциялық 

үлгідегі жатақхана («студенттер үйі») бар. 

Оқу сабақтарын ӛткізу үшін спорт кешені пайдаланылады. 

Университетте Медициналық және дәрігерге дейінгі кӛмек кӛрсету үшін 

барлық қажетті жабдықтармен және дәрілік заттармен жабдықталған 

медициналық пункт жұмыс істейді. Студенттерге кампуста орналасқан 

буфеттер мен асханалар қызмет кӛрсетеді. 

Кафедрада интернет-ресурс бар, интернет аудитория жұмыс істейді, 

онда кафедраның профессорлық-оқытушылар құрамы мен студенттер 

Интернет желісіне қол жеткізе алады. Ақпараттық база үнемі жаңартылып, 

кеңейтіліп, жетілдіріліп отырады. Компьютерлік сыныптарда қауіпсіздік 

ережелері және аудиторияның тӛлқұжаттары бар. 

 

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ 

 

Ғылыми-зерттеу жұмысы кафедра жұмысының негізгі бағыты болып 

табылады. Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі бағыттары 

Қазақстан мемлекеттілігінің проблемаларын, мемлекет және құқық теориясы, 

мемлекет және құқық тарихы, құқықтық және саяси оқу-жаттығулар тарихы, 

конституциялық құқықты қалыптастыру, дамыту, қылмыстық құқық және 
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криминалистика мәселелерін зерделеу, сондай-ақ қоғамдық-саяси, 

тарихи,мәдени-гуманитарлық салалардағы мәселелерді жетілдіру 

мәселелерін зерделеу мен қатар, құқықтық мәдениетті арттыру және 

мемлекеттіліктің негіз қалаушы құндылықтарын құрметтеуді қалыптастыру 

болып табылады. Осы бағыттағы жұмыстардың нәтижесінде  монографиялық 

жинақтар мен ғылыми еңбектер жарық кӛрген. Университеттің қолдауымен 

ғылыми конференциялар мен дӛңгелек үстелдер ӛткізіледі. Кафедрадағы 

ғылыми жобалар бірнеше бағытта ұйымдастырылған және ӛз жұмысын 

жүзеге асырады: 

 

1.Құқықтық мәдениетті арттыру және мемлекеттіліктің негіз қалаушы 

құндылықтарын құрметтеуді қалыптастыру, жоба жетекшісі: заң 

ғылымдарының кандидаты, Арғынбекова Гүлнар Ишанбекқызы. 

2. Қазақстан Республикасында саяси жарнаманы дамыту, жоба 

жетекшісі: саяси ғылымдар кандидаты, қауымдастырылған профессор Мұрат 

Ӛрленбайұлы Насимов; 

3. Сананы жаңғырту бағыттарының мәні, мазмұны және түсінігі, жоба 

жетекшісі: саяси ғылымдар кандидаты, қауымдастырылған профессор Мұрат 

Орленбайұлы Насимов. 

4. «Туған жер», «Киелі Қазақстан» бағдарламаларын жүзеге асырудағы 

осы мұрағаттық құжаттардың маңызы, жоба жетекшісі: тарих 

ғылымдарының кандидаты, Алтын Түменбайқызы Еспенбетова,. 

         Кафедра оқытушылары зерттеу нәтижелерін Scopus, Thomson 

Reuters халықаралық ғылыми журналдарының деректер базасында, ҚР 

ҒЖБМ  ұсынған тізімге енгізілген қазақстандық басылымдарда, халықаралық 

және республикалық конференциялардың материалдарында, алыс және 

жақын шетелдердің халықаралық конференцияларының материалдарында 

белсенді түрде жариялайды. 

  Кафедра оқытушылары жыл сайын ғылыми конференцияларға, түрлі 

деңгейдегі конкурстарға қатысатын студенттердің ғылыми баяндамаларына 

басшылық жасайды. 

  Кафедра білім алушылары  дәстүрлі түрде Нұр-сұлтан  қаласында 

ӛтетін М.С. Нәрікбаев атындағы Қазақ гуманитарлық-заң университетінде 

«құқық» бағыты бойынша Республикалық студенттік пәндік олимпиаданың 

бірнеше мәрте жүлдегерлері болып табылады.  

        «Құқықтану және қоғамдық пәндер» кафедрасының оқытушылары жас 

ғалымдарға олардың кәсіби ӛсуіне қолдау кӛрсетіп, ғылыми әлеуетін 

дамытып, шығармашылық қабілеттерін іске асыра отырып, жетістіктерін 

насихаттай отырып, ғылымға баулып бет бұруда. 

Кафедрада жас ғалымдар мен ізденушілер арасында ғылымда жетістікке 

жетуге ұмтылған талантты жас ғалымдарды атап ӛту керек:      А.С. 

Пиржанова, Б.Ж. Паридинова, Е.А. Елеуов, Р.Р. Қындыбаева, Сариева,  А. 

Абдукерова,  И.А. Райханов, Ж. У. Бекманова. 

 

 



ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 

МЕН МАРАПАТТАРЫ 

 

Қаржаубаев Ербол Қазиұлы - заң ғылымдарының докторы, профессор 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «жоғары оқу 

орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері және Қазақстан 

Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің мүшесі болып тағайындалды. 

Қаржаубаев Е.К. 2 монография, 2 оқу құралы және 100-ден астам ғылыми 

жарияланымның авторы. Ербол Қазиұлы «білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» белгісімен және «Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері» медалімен марапатталды. 

 Аргинбекова Гүлнар Ишанбекқызы – заң ғылымдарының кандидаты, 

профессор м.а. Ғылыми-зерттеу және шығармашылық деңгейін арттыру 

мақсатында оқу-әдістемелік және ғылыми жұмыстарды үздіксіз жүргізеді, 

білім алушыларға осы бағытта тұрақты басшылық жасайды. Оның  

дайындаған студенттері құқық бағыты бойынша әртүрлі республикалық 

студенттік ғылыми конференциялар мен олимпиадалардың жүлдегерлері 

атанды. Ғылыми және оқу-әдістемелік бағытта республикалық, шетелдік 

басылымдарда, халықаралық ғылыми-теориялық, ғылыми-практикалық 

конференция материалдарында 50-ден астам ғылыми еңбектері жарияланған. 

Оның ішінде 7 оқу құралы, 1 монография және әдістемелік нұсқаулар. 

Арғынбекова Гүлнар Ишанбекқызы ҚР ҒЖБМ  «Ы.Алтынсарин» білім 

беру және тәрбие бағдарламаларын ұйымдастырудағы және жетілдірудегі 

елеулі табыстары үшін және практикалық даярлықта білім алушылардың 

шығармашылық белсенділігін дамыту, білім беру саласында білім беру және 

тәрбие процестерін оқыту мен тәрбиелеудің бірлігін қамтамасыз ету үшін. 

Тарихи билер институтының бүгінгі күндегі жалғасы ол сот жүйесі.     

Кафедра оқытушысы М. М. Ахметов, кӛп жылдар бойы сот жүйесінде болған 

тәжірибелі маман, ӛзінің теориялық білімін студенттерге беруден шаршамай 

сот жүйесіндегі ӛз тәжірибесін теориямен ұштастырып жүр. 

Ахметов Молдабек Меңлібайұлы – заң ғылымдарының кандидаты, 

кафедра оқытушысы болып табылады, ол 2005 жылы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың қатысуымен 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Судьялар одағының 5 съезіне 

делегат болып, Мемлекет басшысының алдында сот реформасы туралы 

баяндама жасады. 

Сондай-ақ, М. М. Ахметов билер институтының тарихын зерделеу 

жӛніндегі Жоғарғы Соттың жұмыс тобының мүшесі болды және Маңғыстау, 

Ақтӛбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстық соттарының қатысуымен 

Қызылорда қаласында Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған ғылыми-

теориялық конференцияның Х.М. Абжанов, Б. К. Кәрібаев, А. 

Ағыбаевтармен бірге ұйымдастырушысы болып бекітілді. Ахметов М. М. 

«Билер сӛзі киелі» еңбегінің авторы. 

М.Ахметов Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Алғыс 

хаттарымен, Қазақстан Республикасы Судьялар одағы Орталық Кеңесінің 



Құрмет грамоталарымен, Қазақстан Республикасы Конституциясына 10 және 

15 жыл медальдарымен, Астана қаласының 10 жылдығы медалімен, 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Тӛрағасының Құрмет грамотасымен 

марапатталған, бірнеше рет судьялар одағының Құрмет грамоталарымен 

және алғыс хаттарымен марапатталған. «Үш би» белгісімен марапатталған. 

  Успанов Жолдыбай Түлматұлы – заң ғылымдарының кандидаты, 

доцент, КСРО ІІМ Ресей Федерациясының Могилев орта арнайы кӛлік 

полициясы мектебінде заңгер мамандығы бойынша оқыды. Ол ҚР заң 

ғылымына үлкен үлес қосқан ІІМ Алматы жоғары мектебінде білімін 

жетілдірді. Жолдыбай Түлматұлы кӛп жылдар бойы Қазақстан Республикасы 

мен Қырғыз Республикасының Ішкі істер органдарындағы жедел-іздестіру 

қызметі жүйесінің құрамында басшылық қызметте болды. ҚР ІІМ 

академиясында оқытушылық қызметпен қатар ҚР ІІМ Академиясының 

ғылыми-зерттеу институтының «жедел-іздестіру қызметінің ӛзекті 

мәселелерін зерттеу» зертханасының басшысы лауазымын атқарды.               

Ж.Т. Успанов Астана қаласының 10 жылдығы медалімен, қоғамдық тәртіпті 

қорғаудағы мінсіз қызметі үшін медальдармен, 10 және 15 жыл Ішкі істер 

медальдарымен марапатталған және Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің ардагері болып табылады. 

    Насимов Мұрат Ӛрленбайұлы – саяси ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор. Саяси технологиялар, саяси жарнама, 

имиджеология, консалтинг, саяси тарих пен философия мәселелерін 

зерттеумен айналысады. Соңғы жылдары заманауи қоғамның 

киберкеңістіктегі әлеуметтенуі мәселелелерін зерттеуде. 200-ден астам 

ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстардың авторы. Оның ішінде 5 

монография, 1 оқулық, 4 оқу құралы,1 оқу-әдістемелік құрал бар. Ғылыми 

мақалалары Scopus базасындағы журналдарға жарияланған. Хирш индексі 3-

ке тең. Сонымен қатар Web of Science базасындағы журналдарда 6 мақаласы 

жарияланған және Хирш индексі 1-ге тең. 

Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы (2014 ж.), дарынды жас 

ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендиясының иегері (2013-14 

жж.), «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының рӛлі 

туралы таңдаулы оқу баспасы» номинациясының иегері (2015 ж.), 

Н.Ә. Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің 

қазақстандық моделіне арналған үздік ғылыми жобалардың республикалық 

байқауының гран при иегері (2018 ж.), Қызылорда облыстық ҚХА 

жанындағы ғылыми-сарапшылық топтың мүшесі, Саяси зерттеулер 

Ассоциациясы РҚБ Қызылорда филиалының директоры,«Молодой ученый» 

(Ресей), «Социосфера» (Ресей), «Sci-article» (Ресей) журналдарының 

редакциялық алқа және «Қазіргі жағдайдағы тәрбие берудің мақсаты, 

міндеттері мен құндылықтары» және «Адам мен қоғамның қауіпсіздігі 

әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың мәселесі ретінде» (Чехия) атты 

ғылыми-тәжірибелік конференциясының халықаралық ұйымдастыру 

комитетінің мүшесі. «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100жаңа 

оқулық» жобасы аясында жарық кӛрген Э.Хейвудтың «Саясаттану» 



оқулығының ғылыми редакторы (4-20 тараулар).Республикалық «Егемен 

Қазақстан», Қызылорда облыстық «Сыр бойы» газеттерінде мақалалары 

жарияланып тұрады. «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015 ж.), 

«Қазақ хандығына 550 жыл» (2015 ж.), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 

жыл» (2020 ж.) мерекелік медальдарімен марапатталған. 

Еспенбетова Алтын Туменбаевна – тарих ғылымдарының кандидаты, 

аға оқытушы. «Туған жер», «Киелі Қазақстан» бағдарламаларын жүзеге 

асырудағы мұрағат құжаттарының деректік маңызы жобасының ғылыми 

жетекшісі.Тәуелсіздік кезеңіндегі мұрағат жұмысының мазмұны мен 

бағыттарын талдау; мұрағат құжаттарының құрамы мен мазмұнын ашу; 

мұрағат құжаттарының деректік маңызын айқындау мәселелерін зерттеумен 

айналысады.70-тен астам ғылыми еңбектің авторы. 

Енсепов Аскар Алиевич - тарих ғылымдарының кандидаты, аға 

оқытушы. Елуден астам ғылыми еңбектің авторы. «Қазақстан Республикасы 

білім беру ісінің құрметті қызметкері» тӛсбелгісімен, «Қызылорда 

облысының білім беру ісінің үздігі» тӛсбелгісімен, «Қызылорда облысының 

70 жылдық мерейтойы» мерекелік медалімен, облыс әкімінің 4 рет алғыс 

хатымен, Ұлттық тестілеу орталығының, облыстық білім басқармасының, 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитетінің құрмет грамотасымен, Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен 

марапатталған. 

Паридинова Ботагӛз Жаппарқызы – Ясауи атындағы Халықаралық 

Қазақ-Түрік университетінің бакалавриаты мен магистратурасын және 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің PhD докторантурасын 

бітірген. Жүзден астам ғылыми еңбектің авторы. Скопус базасы бойынша 

Хирш индексі 2-ге тең. Талантты жас ғалымдарға арналған мемлекеттік 

ғылыми стипендияныңжәне «Жылдың жас ғалымы-2018» номинациясы 

бойынша ғылым мен білімдегі жоғары жетістіктердің ІІІ халықаралық 

«Признание» байқауының І орын иегері атанған. Ресейлік «Молодой 

ученый» журналының редакциялық алқа мүшесі.Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №542 

бұйрығына сәйкес гуманитарлық ғылымдар саласындағы үздік еңбегі үшін 

(«Болашақ мұғалімдердің рухани дүниетанымы») М.О.Әуезов атындағы 

сыйлықты иеленген. 

Елеуов Еркебұлан Алдабергенұлы – тарих магистрі, аға оқытушы. 

«Үздік ӛлкетанушы» тӛсбелгісінің иегері (Астана, 2019 ж) 

ҚР Президентінің құрмет грамотасымен, Мәдениет және спорт 

министірінің және облыс әкімінің, мәдениет басқармасының  құрмет 

грамоталарымен марапатталған. 

Зерттеу тақырыбы бойынша Сыр бойындағы ежелгі және ортағасырлық 

қалалардағы далалық археологиялық қазба жұмыстарына 2003 жылдан 

бастап қатысып келеді. Ежелгі Шірік рабат, Баланды, Бәбіш мулла 

қалашықтарының қазба жұмыстарында, Ортағасырлық Сығанақ, Жанкент, 

Жент, Асанас, Кескен күйік, Арал асар қалашықтарының археологиялық 



ғылыми зерттеу жұмыстарына қатысушы және анализдік сараптама 

жасаушы.   

«Қасиетті Қазқстан» жобасы бойынша Қызылорда облысының 

кураторы. 

Мәдени мұраларды сақтау, қорғау және насихаттау бағыты бойынша 

Жалағаш ауданының кураторы. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша Қызылорда облысының 

тарихына қатысты 27 ден астам танымдық, деректік фильмдердің 

түсіріліміне атсалысқан және сценарий авторларының бірі. 

Елеуов Еркебұлан Алдабергенұлы тӛрт (4) кітаптың тең авторы. 

1.Қазақстанның Жалпы Ұлттық Қасиетті нысандары (Сакралные  

обьекты Казахстана общенационального значения) Астана: Фолиант – 2017.- 

496 бет. 

2. Қазақстанның Ӛңірлік Қасиетті нысандары (Региональные сокральные 

обьекты Казахстана) Астана: Фолиант – 2017. – 504 бет 

3. Қасиетті Қазақстан 3 – том. (Қарағанды, Қызылорда, Қостанай, 

Жамбыл облыстары) Нұр – Сұлтан, 2019.-378б. 

4. Сакральный Казахстан 3 – том.Нур –Султан,2019.-392 с. 

Еркебұлан Алдабергенұлы халықаралық, республикалық, облыстық 

ғылыми – әдістемелік конференцияларда ұсынылған 50-ден астам ғылыми 

мақалалардың авторы. 

    Мерзімді басылымдарда ол 75-тен астам мақала жариялады, сонымен 

қатар ол поэзияға бейімі бар және 180 ӛлеңнің авторы. 

Кафедра Құқық қорғау органдары мен құқық қорғау саласының бәсекеге 

қабілетті кәсіби мамандарын даярлауға бағытталған, кафедрада сот саласы 

мен құқық қорғау органдарының тәжірибелі мамандары, заң ғылымдарының 

кандидаттары, практик мамандар, ғалым оқытушылар  Успанов Ж. Т.  

Амитов Ш. Е, Ахметов М. М, Жамал-ад-Дин Н, Наурызбаев Б. А,             

Райханов И. А. сабақ береді. 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР 

 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы 2014 жылдан бастап 

«Жас ғалым» журналының арнайы шығарылымдарын жарыққа шығарады. 

Сонымен қатар, Чехияның «Социосфера» ғылыми-баспа орталығымен 

бірлесіп «Қазіргі жағдайдағы тәрбиенің мақсаты, міндеттері мен 

құндылықтары» және «адам мен қоғамның қауіпсіздігі әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардың проблемасы ретінде» атты Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция ӛтуде. 

 Кафедра халықаралық ынтымақтастық шеңберінде жоғары оқу 

орындарымен және ғылыми-зерттеу ұйымдарымен ғылыми-практикалық 

байланыстары бар. 

  Атап айтқанда, елдің заң саласының мамандарын даярлайтын іргелі оқу 

орындарымен жасалған меморандум шеңберінде, қоғамның жоғары 

құқықтық мәдениетін құруға бағытталған ұлттық стратегиялық 



бағдарламаларды іске асыруды орындай отырып, қоғамдық келісімнің, саяси 

тұрақтылықтың және халық игілігі үшін жалпы дамудың негізгі 

қағидаттарын сақтай отырып, Қазақстанды демократиялық, зайырлы, 

құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде дамытуға бейімділік қағидатын 

ұстана отырып, халықтың құқықтық мәдениеті мен сауаттылығын арттыру 

мақсатында, жас мамандарды жұмыспен қамту және әлеуметтік жаңғыртуға 

бағытталған шараларды жүзеге асыруда.  Кафедра М.Есбулатов атындағы ҚР 

ІІМ Алматы академиясы және басқа шет елдік жоғары оқу орындарымен 

белсенді жұмысты жүзеге асырып әріптестік байланыс орнатқан.  (ФМБОУ 

ВО «Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Ресей халық 

шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы» (РАНХиГС),. Әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті(ҚазҰУ), Қазақ-гуманитарлық 

заң университеті (Нұрсұлтан қаласы), Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

университеті, Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті 

(Түркістан қ.). 

 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ 

 

     "Құқықтану және қоғамдық пәндер" кафедрасының тәрбие 

жұмысының негізгі бағыттары: 

 

Тәрбие жұмысы 12 бағыт бойынша жүргізіледі: 

1. Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие 

2. Құқықтық тәрбие 

3. Рухани-адамгершілік тәрбие 

4. Отбасы тәрбиесі 

5. Әлеуметтік-мәнді және жеке қасиеттерін қалыптастыру 

6. Коммуникативтік мәдениетті қалыптастыру 

7. Ӛзін-ӛзін тану мен ӛзін-ӛзі дамыту қажеттілігін қалыптастыру 

8. Эстетикалық-мәдени тәрбие 

9. Интеллектуалды мәдениетті қалыптастыру 

10. Дене тәрбиесі және салауатты ӛмір салтын қалыптастыру 

11. Еңбек және экономикалық тәрбие 

12. Экологиялық тәрбие. 

 

     Университетте хореографиялық ұйым жұмыс істейді, онда студенттер 

хор үйірмесінің мүшелері болып табылады. 

     Оқу орнында Телестудия заманауи жабдықталған, онда талантты 

шығармашылық білім алушылар тақырыптық репортаждар, сюжеттер, 

роликтер дайындайды, университеттің іс-шараларын бейнетүсірумен 

айналысады. 

     Тәрбие жұмысы шеңберінде Ел Президентінің Қазақстан халқына 

жыл сайынғы Жолдауларын насихаттау және түсіндіру жүргізіледі. 

    Студенттердің кәсіби қабілеттерін жетілдіру, оларға теориялық, 

практикалық білім беру, болашақ мамандыққа баулу мақсатында кафедрада 



«Сарапшы – криминалист» үйірме клубы жұмыс істейді. Клубтың 

мақсаттары мен міндеттері құқықтық жүйені жетілдіру, түрлі сала заңгерлері 

арасында байланыс орнату, тәжірибені жетілдіру, тәжірибе алмасу, қызметтік 

құзыреттілік деңгейін арттыру, криминалистиканы зерттеу және зерделеу, 

түрлі жобаларға қатысуға үйрету, студенттердің теориялық және 

практикалық қабілеттерін жетілдіру мен талдауды үйрену болып табылады. 

Үйірмені жас тәжірибелі криминалист-оқытушы, «ҚР ІІМ үздік тергеушісі, 

анықтаушысы және криминалисті»  байқауының қатысушысы, оң нәтижелері 

үшін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі, полиция генерал-

лейтенанты Е. З. Тургумбаевтың алғыс хатымен марапатталған Ильяс 

Алибиевич Райханов жетекшілік етеді. 

  «Тарих» білім бағдарламасы бойынша білім алушыларға арналған 

«Сыр ӛлкесін зерттеушілер» үйірмесі құрылды. Сонымен қатар, жас 

тарихшылар Қызылорда облысының мемлекеттік архивіндегі «Жас 

архивистер мен тарихшылар» клубына мүше болып табылады. 
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Ішкі байланыс: 30-10-54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zan_kaf@mail.ru

