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1. КАФЕДРАНЫҢ ҚЫСҚАША АНЫҚТАМАСЫ 

КРАТКАЯ СПРАВКА О КАФЕДРЕ 

 

         Кафедра 2001 жылдан бастап табиғи ресурстар және экологиялық құқық кафедрасы 

болып аталды. 2011 жылдың тамызы айынан ректордың бұйрығымен инвестициялық және 

қаржылық құқық кафедрасы біріктіріліп, кафедраға «Кеден, қаржы және экологиялық 

құқық кафедрасы» атауы берілді.  Кафедра меңгеруші з.ғ.д. Жатқанбаева А.Е. атқаруда. 

Бүгінгі таңда кафедрада 7 заң ғылымының докторы, 6 доктор PhD, 8 заң ғылым 

кандидаттары, 5 аға оқытушы, 2 оқытушы жұмыс істейді. Олармен негізгі пәндер бойынша 

және бірнеше арнайы курстар бойынша қазақ және орыс тілдерінде бакалавриат, 

магистратура және PhD докторантураның күндізгі және дистанциялық оқу бөлімдерінде 

сабақ жүргізілуде. Кеден, қаржы және экологиялық құқығы кафедрасында үлкен және 

шынайы мүмкіндіктер мен күрделі жоспарлар бар. 

 

 

С 2001 года кафедра называется  кафедрой природоресурсового и экологического 

права. С 2011 года была по приказу ректора была объединена с кафедрой инвестиционного 

и финансового права, и называется кафедрой таможенного, финансового и экологического 

права. Исполнителем обязанности заведующий кафедрой доктор юридических наук, доцент 

Жатканбаева А.Е. На сегодняшний день на кафедре работает 7 докторов юридических наук, 

6 доктора PhD, 8 – кандидатов юридических наук, 5 старших преподавателей, 2 

преподавателя. Ими ведутся основные и специальные курсы на казахском и русском языках 

для бакалавриатов и магистратуры дневного и заочного отделения.  У кафедры 

таможенного, финансового и экологического права обладает реальными перспективами 

совподающими с намеченными планами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Кафедраның оқу жылына арналған штаты (саны) 

Штаты кафедры на учебный год (количество) 

 

Барлығ

ы 

всего 

каф. 

меңге 

рушісі 

зав. 

кафедро

й 

профе 

ссорла

р 
профес 

соров 

ҚазҰУ 

профес 

сорлары 
профес 

соров 

КазНУ 

доце 

нттер 
доцен 

тов 

и.о. 

доценто

в 

 

доцент 

м.а. 

 

аға 

оқыту 

шылар 

ст. 

преподав 

ателей 

оқыту 

шыла

р 

препо 

давате

лей 

ассис

тент

ы  

 

ассист

ентте

р  

 

Толық ставка 

Полная ставка 

31,24 1 2,48 5,25 1,39 11,07 10,15 0,9 - 

Қосымша   

По совместительству    

- - 0,24 0,29 - 0,84 - 0,5 - 

Барлығы кафедра бойынша 31,24 штаттық бірлік, соның ішінде мемлекеттік тілде 

оқыту үрдісі жүзеге асыратыны - 29 

Итого по кафедре 31,24 штатных единиц, из них осуществляют учебный процесс на 

государственном языке - 29 

 

Оқу көмекші қызметкерлерінің саны 

Количество УВП – 3 лаборанта. 

 

1.2. Ғылыми-педагогикалық кадрлар дайындау 

Подготовка научно-педагогических кадров 

 

Аспиранттар 

Аспиранты 
Ізденушілер 

Соискатели 
Докторант 

тар 

докторанты 

Жоғары 

ғылыми 

қызметкерлер 

СНС 

PhD 

докторант 

тары 

PhD докто 

ранты 

күндізгі 

очники 
сыртқы 

заочники 
шетел 

иностр 

анцы 

    

- - - - - - 7 

 

ІІ. КАФЕДРАНЫҢ ОҚУ ЖҮКТЕМЕСІ 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА КАФЕДРЫ 

 

Бекітілген сағаттар 

Утверждено часов 
Барлығы 

Всего 

Ставки  

 24,97    

Всего кредитов 

Барлық кредиттер 

624,32 

 

ІІІ. ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Оқу үдерісін қамту бойынша 

По обеспечению учебного процесса 

 



№ 

рет

і 

п/п 

Жұмыс түрі 

Вид работ 
Сан

ы 

Кол

ичес

тво 

Ответствен

ные  

Атауы 

Наименование 
Шығару 

мерзімі 

Срок 

издания 

Орындалу 

белгілері 

Отметка о 

выполнении 

1. Учебные пособия на 

русском и 

английском языке:   

4 Айдарханов

а К.Н. 

 

 

 

 

Айдарханов

а К.Н. 

 

 

Жатканбаева 

А.Е. 

 

Таможенные 

органы 

Республики 

Казахстан (рус) 

 

 

ҚР кеден құқығы 

(каз) 

 

 

Финансовое право 

(рус)  

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2. Проведение учебно-

методических 

семинаров 

 

Оқу-әдістемелік 

семинарлар жүргізу 

3 Айдарханов

а К.Н. 

Накишева 

М.К. 

  

Республиканский 

научно-

методический 

семинар: 

Международные 

стандарты 

образования и их 

внедрение в 

учебный процесс 

КазНУ на опыте 

юридического 

факультета  

 

16 

Октября 

2018 г, в 

10.00.  

 

3. Проведение учебно-

методической 

конференции 

Оқу-әдістемелік 

конференциялар 

жүргізу 

 

1  

Жатканбаева 

А.Е. 

Международная 

научно-

методическая 

конференция:  

Образовательный 

процесс в условиях 

VI промышленной 

революции 

март 2019 

г     

 

4.  Проведение онлайн 

мероприятий  

учебного характера 

 

Онлайн шараларын 

оқу үрдісі негізінде 

жүргізу  

2   

Айгаринова 

Г.Т. 

Джангабуло

ва А.К. 

  

Онлайн лекция по 

экологическому 

праву РК с ППС  

Рижским 

технологическим 

университетом 

 

  

февраль  

2019 г. 

 

5 Республикалық 

баспадағы Оқу-

әдістемелік 

мақалалар 

15 Кафедра 

оқытушылар

ы 

Издания научных 

статей в 

соответствии 

2018-2019 

учебный 

год. 

 



Научные статьи в 

республиканских 

изданиях 

индивидуальными 

планами ППС 

ПОҚ Жеке 

жоспарға сәйкес 

ғылыми 

мақалалар шығару  

6 Шетелдік баспадағы 

ғылыми мақалалар 

Учебно-

методические статьи 

в зарубежных 

изданиях 

3 ППС 

кафедры 

Издания научных 

статей в 

соответствии 

индивидуальными 

планами ППС 

ПОҚ Жеке 

жоспарға сәйкес 

ғылыми 

мақалалар шығару  

2018-2019  

7 Кафедра пәндері 

бойынша 

видеолекциялар 

дайындау  

Разработка 

видеолекции по 

дисциплинам 

кафедры 

9 ППС 

кафедры 

Разработка 

видеолекции в 

соответствии с 

индикативными 

планами ППС 

ПОҚ Жеке 

жоспарға сәйкес 

видио дәрістер 

жасау 

2018-2019  

 

ІV. МЕНЕДЖМЕНТ САПА ЖҮЙЕСІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІН ҚОЛДАУ ЖӘНЕ МАМАН 

ДАЯРЛАУ САПАСЫН АРТТЫРУ БОЙЫНША ЖҰМЫСТАР 

РАБОТА ПО ПОДДЕРЖАНИЮ В АКТУАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

№ 

рет

і 

п/п 

Қойылатын 

талаптар 

Критерий 

Жұмыс түрі 

Виды работ 
Жауаптылар 

Ответствен 

ные 

Орындалу 

белгілері 

Отметка о 

выпонении 

 

1.  МСЖ 

жетілдіруге 

қойылатын 

жұмыстарға 

қатысу 

Участие в 

деятельности, 

обеспечивающе

й постоянное 

совершенствова

ние СМК 

1.Кафедра бойынша дәріс берілетін 

пәндердің оқу бағдарламаларының, 

силлабустардың және тағы да басқа оқу-

методикалық құралдардың мемлекеттік 

бағдарламалар мен стандартқа сай болуын 

үздіксіз қамтамасыз етіп, жаңартып, 

жөндеп отыру. 

 

Постоянное совершенствование учебного 

процесса путем применения 

инновационных технологий обучения; 

Применение тестовых, письменных и 

устных форм контроля качества знаний 

студентов; Привлечение перспективных 

ученых педагогов и 

высококвалификационных специалистов. 

Кафедра 

меңгерушісі, 

негізгі 

пәндердің 

дәріскерлері. 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

кафедрой, 

лекторы  

основных 

дисц-н, 

Бердібаева 

А.К., Есекеева 

А.А. 

Оқу жылы 

бойы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 



 

  2. Кафедра мүшелерінің Республикалық, 

университет және факультет көлеміндегі 

қоғамдық іс-шараларға белсенді 

араласуына жағдай жасау  

 

Поддержать членов кафедры в участие 

Республиканских, университетских и 

факультетовских мероприятиях.  

Жатқанбаева 

А.Е., кафедра 

мүшелері 

Оқу жылы 

бойы 

 

 

  2. Кафедрада бекітілген пәндер 

бойынша тест тапсырмасын қарастырып 

бекіту 

Осуществить разработку тестовых 

заданий по дисциплинам кафедры  

Кафедра 

мүшелері 

Айдарханова 

К.Н., 

Джангабулова 

А.К. 
 

Қыркүйек 

2018 ж. 

 

Сентябрь 

2018 г. 

  4. Кафедрада бекітілген пәндер бойынша  

барлық оқу методикалық    құралдарды, 

емтихандық сұрақтарды, билеттерді  

кредиттік жүйе  бойынша қайта 

құрастырып бекіту. 

 

Утвердить по кредитной сисиетме 

экзаменационных билетов, тестовых 

заданий вопросов и всех методических 

пособий по предметам утвержденнам на 

кафедре 

Кафедра 

мүшелері 

Айдарханова 

К.Н., 

Джангабулова 

А.К.. 

 

Қыркүйек –

Қараша   

2018 ж. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

ноябрь 

2018 г. 

  5. Обеспечить участие ППС кафедры на 

курсах повышения квалификации, 

посещение обучающих семинаров, в том 

числе и учебно-методического характера. 

Жатканбаева 

А.Е., 

Айдарханова 

К.Н. 

Наурыз  

2019 ж. 

  6. Кафедра мүшелерінің  іргелі ғылыми  

жобаларға   қатысуына мүмкіндік жасау 

және қамтамасыз ету. 

Обеспечить участие членов кафедры в 

фундаментальных-научных проектах. 

Жатқанбаева 

А.Е., 

Джангабулова 

А.К.    

Қыркүйек – 

шілде 

2018-2019 

ж. 

  7. Обеспечить разработку новых 

дисциплин с их внесением в учебный план 

по специальности «Юриспруденция» и 

«Таможенное дело» по заказу 

потенциальных потребителей.  

Жатқанбаева 

А.Е., 

Айдарханова 

К.Н.   

2018-2019 

жж. 

2.  Тұтынушыларм

ен, 

серіктестермен 

және қоғамның 

өкілдерімен 

бірге 

атқарылатын 

жұмыс 

Работа с 

потребителями, 

партнерами и 

представителям

и общества 

-Студенттердің белсенділігін арттыру; 

-Бітіруші курс студентте-рін жұмысқа 

тұруын бақылау; 

-ҚР Парламентімен, экологиялық 

ұйымдармен, Жер ресурстарын басқару 

агенттіктерімен және өзге де ғылыми-

зерттеу орталықтарымен іскерлік 

байланыс орнату 

-Стимулировать самостоятельность и 

активность студентов; 

-Содействовать трудоустройству 

студентов выпускных курсов;  

Кафедра 

мүшелері  

Оқу жылы 

бойы 



- Активно сотрудничать с Парламентом 

РК, с экологическими организациями, 

Министерством охраны окружающей 

среды РК, Агентством по управлению 

земельными ресурсами РК в научно-

исследовательской и учебно-

образовательных сферах деятельности 

кафедры   

- Обеспечить написание магистерских и 

PhD-диссертации по актуальным 

проблемам науки и практики РК.  

 

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«Кеден, қаржы және экологиялық құқық» кафедрасының 2018-2019 оқу 

жылдарындағы тәрбиелік жұмыстары бойынша іс-шараларының ЖОСПАРЫ 

 

№ Жоспарланған іс-шаралар  Жауапты 

тұлғалар 

Орындау  

мерзімі 

1 Кафедра бойынша тәрбиелік іс шаралардың жылдық 

жоспарын бекіту 

Жатқанбаева 

А.Е., кафедра 

оқытушылары 

Оқу 

жылының 

басында 

2 30 тамыз Конституция күніне байланысты өткізілетін 

«Конституция-кемелдік кепілі» тақырыбына өткізілетін 

халықаралық конференцияға қатысу  

Кафедра 

оқытушылары 

31 Тамыз  

3 Кафедра эдвайзерлерінің жұмыс жоспарларының 

жүргізілуі мен орындалу барысы 

 Аділғазы С. Жыл бойына 

4 Кафедра мүшелерінің республикалық, университет және 

факультет деңгейіндегі қоғамдық іс шараларға белсенді 

қатысуына жағдай жасау 

Жатқанбаева 

А.Е., кафедра 

оқытушылары 

Жыл бойына 

5  Құрбан айт мейрамына байланысты № 18 студенттер  

үйіне барып мерекелік іс шара ұйымдастыру  

Кафедра 

оқытушылары 

1 Қыркүйек  

6 Қазақстан Республикасының “Тілдері күніне” арналған  

мерекелік іс-шара. 

Қожабек Қ.,  

Аділғазы С 

9 Қыркүйек  

7 Алатау аудандық № 2 сотының судьясымен   факультет 

деңгейінде кездесу өткізу    

Кафедра 

эдвайзерлері 

23 Қыркүйек 

8 Мұғалімдер күніне байланысты кафедра деңгейінде 

мерекелік іс шара ұйымдастыру 

Кафедра 

эдвайзерлері 

2 Қазан  

9 Қаз ССР-нің мемлекеттік егемендігі туралы 

Декларациясы: қабылдануының алғышарттары және 

тарихи маңызы атты заң фаультетінің 3 курс 

студенттерімен дөңгелек үстел өткізу  

Қожабек Қ. 

Аділғазы С.  

25 Қазан  

10 Алматы қаласы бойынша жер комитетінің басшысымен 

кездесу факультет деңгейінде ұйымдастыру 

Қалымбек Б., 

кафедра 

эдвайзерлері 

Жыл бойы 

 

11 № 18 жатақханадағы оқытушылардың кезекшілігін 

өткізу және кафедра күнін атап өту 

Кафедра 

эдвайзерлері 

Қараша 

айында кесте 

бойынша 

12 15 қараша қаржыгерлер күніне қарсы кафедра үйірмесіне 

мүше студенттерінің «Қаржы құқығы» пәні бойынша 

баяндамаларын тыңдау 

Үйірме 

жетекшілері 

15 қараша 

13 Жатақханада «Ашық есік күніне» байланысты кафедра 

күнін ұйымдастыру 

Кафедра 

эдвайзерлері 

17 Қараша  



14 Кеденшілер күніне байланысты кеден ісі мамандығы 

студенттерін кеден қызметкерлерімен кездесу 

ұйымдастыру 

Айдарханова 

К.К. 

12 

желтоқсан  

15 Тәуелсіздікке 25 жыл күніне байланысты кафедраның 

эдвайзерлік топтары арасында дөңгелек үстел 

ұйымдастыру 

Кафедра 

эдвайзерлері 

16 

Желтоқсан  

16 Жаңа жыл мерекесіне байланысты факультет деңгейінде 

өткізілетін кешке қатысу 

Кафедра 

оқытушылары 

31 

Желтоқсан  

17 Алматы қаласы әкімшілік сотының төрағасымен кездесу 

ұйымдастыру  

 

Рахметов Е.Ш.,  

Аділғазы С. 

Қаңтар  

18 Ауған соғысы ардагерлерімен факультет деңгейінде 

кездесу ұйымдастыру 

Қожабек Қ.,  

Умбетов М.Н.  

15 Ақпан  

19 Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан 

халқына жыл сайынғы Жолдауын кафедра деңгейінде 

талдау 

Жатқанбаева 

А.Е., кафедра 

оқытушылары 

Ақпан  

20 Бостандық ауданының № 2 сотының төрағасымен  

факультет деңгейінде мерекелік іс-шара ұйымдастыру 

Рахметов Е.Ш. Ақпан  

21 8 Наурыз халықаралық әйелдер күніне кафедра 

деңгейінде мерекелік іс шара ұйымдастыру 

Кафедра 

оқытушылары 

8 Наурыз  

22 Бостандық ауданының прокурорымен кездесу 

ұйымдастыру 

Рахметов Е.Ш.  Наурыз  

23 22 Наурыз мерекесіне байланысты факультет деңгейінде 

жатақханада мерекелік іс шара ұйымдастыру 

Кафедра 

эдвайзерлері 

22 Наурыз  

24 Бостандық ауданының № 1 сотының төрағасымен 

факультет деңгейінде кездесу ұйымдастыру 

Рахметов Е.Ш. Сәуір  

25 «Салауатты өмір салты» жобасы бойынша, жарыстар 

ұйымдастыру. 

Кафедра 

эдвайзерлері 

Жыл бойы 

 

26 Алматы қаласы бойынша жер комитетінің басшысымен 

кездесу факультет деңгейінде ұйымдастыру 

Қалымбек Б. Сәуір  

27 Оқытушылардың студенттер жатақханасымен 

байланысын нығайту және эдвайзерлік жұмыстарды 

ұйымдастыру 

Кафедра 

эдвайзерлері 

Жыл бойына 

28 Студенттердің белсенділігін арттыру: 

- бітіруші студенттердің жұмысқа орналасуын бақылау; 

- ҚР Парламентімен, экологиялық ұйымдармен, жер 

ресурстарын басқару агенттіктерімен және өзге де 

ғылыми зерттеу орталықтарымен іскерлік байланыс 

орнату. 

Жатқанбаева 

А.Е., Қалымбек 

Б., Қабанбаева 

Г.Б. 

уақытында 

29 «Салауатты өмір салты» жобасы бойынша, футболдан 

жарыстар ұйымдастыру. 

Кафедра 

эдвайзерлері 

Жыл бойы 

 

30 Студенттерге университет қабырғасында жүріс тұрысқа 

байланысты ішкі ережелерді сақтауларына байланысты 

түсіндірме жұмыстарын жүргізу 

Кафедра 

эдвайзерлері 

Жыл бойы 

 

31 Бостандық аудандық ІІБ басшысымен кездесу 

ұйымдастыру 

Рахметов Е.Ш.  Мамыр   



32 Халықаралық ынтымақтастық күніне байланысты 

мерекелік іс шара ұйымдастыру 

Кафедра 

оқытушылары  

1 мамыр 

33 Жеңіс күніне қарсы соғыс ардагерлерін құттықтау 

ұйымдастыру  

Кафедра 

эдвайзерлері 

9 мамыр  

34 Кафедра мәжілісінде эдвайзерлік жұмыстардың жылдық 

есебін өткізу 

Кафедра 

эдвайзерлері 

Мамыр, 

2017ж. 

35 Медеу ауданы әкімімен факультет деңгейінде кездесу 

ұйымдастыру 

Кафедра 

эдвайзерлері 

 Мамыр,  

36 Бұрынғы судья, қазіргі адвокатпен кездесу Кафедра 

эдвайзерлері 

Мамыр,. 

37 Сақтандыру компаниясының басшысымен кездесу Кафедра 

эдвайзерлері 

Мамыр,  

38 «100 кітап»  жобасы  аясында кітап талқылау. 

 

Кафедра 

эдвайзерлері 

Жыл бойы 

 

39 «КазНУ Гринкампус» жобасы бойынша көгалдандыру 

және абаттандыру жүргізу. 

Кафедра 

эдвайзерлері 

Жыл бойы 

 

40 «Айланаңды нұрландыр» жобасы бойынша, жетімдер 

үйіне бару. 

Кафедра 

эдвайзерлері 

Жыл бойы 

 

 

VІ. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ 

НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(мемлекеттік бюджет, шаруашылық келісім-шарт бойынша және т.б.) 

(госбюджетная, хоздоговорная и др.) 

 

№ 

рет

і 

п/п 

Зерттеу тақырыбы 

Тема исследования 
Тақырып 

жетекшілері 

Руководители 

темы 

Орындалу 

мерзімі 

Сроки 

выполнения 

Орындалу 

белгілері 

Отметка о 

выполнени

и 

1. AP05135815 «Трансграничные 

водотоки Казахстана как 

определяющий элемент водной 

безопасности страны» 

Байдельдинов 

Д.Л. 

2018-2020  

 

Мемлекет бюджеті бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын қаржыландыру көлемі 
7,000  млн. теңге. Объем финансирования ГНИР в текущем году  7,000   млн. теңге. 

 

 

План НИР и НИРС на 2018/19 учебный года кафедры таможенного, 

финансового и экологического права 

№ Мероприятие, уровень проведения Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные лица 

(кафедра) 

 
1 2 3 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы правового 

взаимодействия Республики Казахстан и 

Декабрь,   

2018 г 

Зав. кафедрой, 

преподаватели кафедры – 



Китайской Народной Республики в рамках 

программы «Один пояс-один путь»» 

научные руководители 

научных грантов 

2. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Республиканская конференция «Право в 

цифровую эпоху» (Магистерские чтения-2019)  

Февраль  

2019 г 

Зав. кафедрой, зам. зав. 

кафедрой,  

преподаватели кафедры 

2 Республиканский круглый стол «Проблемы 

совершенствования  государственно-правового 

механизма обеспечения водной безопасности в 

Республике Казахстан» 

Октябрь 

2018 г 

Зав. кафедрой, 

преподаватели кафедры – 

научные руководители 

научных грантов 

3 Участие студентов в Республиканском конкурсе 

на лучшую научную студенческую работу 

В течении 

года 

Зам. зав. кафедрой, 

ответственный на 

кафедре по НИРС 

4 Республиканский конкурс студенческих 

научных работ по экологическому праву 

Март 2019 

г 

Зам. зав. кафедрой, 

ответственный на 

кафедре по НИРС 

5 Республиканская научно-методическая 

конференция Учебно-методическая 

документация: проблемы и перспективы ее 

совершенствования. 

Согласно 

графику 

Зав. кафедрой, зам. зав. 

кафедрой,  

преподаватели кафедры 

6 Развитие форм проведения текущего и 

итогового контроля знаний обучающихся в 

соответствии с мировыми стандартами 

Согласно 

графику 

Зав. кафедрой, зам. зав. 

кафедрой,  

преподаватели кафедры 

7 Участие студентов в других Республиканских 

научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах и др. 

В течении 

года 

Преподаватели кафедры 

– научные руководители 

8 Работа научных групп над фондовыми 

научными темами МОН РК 

В течении 

года 

Научные группы 

9 Работа ППС по разработке тем и проектов 

научных исследований для участия в конкурсах 

МОН РК по фондовым проектам 

В течении 

года 

Научные группы 

10 Публикация преподавателями кафедры научных 

статей, докладов и тезисов в научных изданиях 

РК 

В течении 

года 

Преподаватели кафедры 

11 Участие студентов юридического факультета 

КазНУ им.аль-Фараби в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах организованных ВУЗ-

ами г. Алматы  

В течении 

года 

Преподаватели кафедры 

– научные руководители 

12 Участие ППС кафедры в проведении 

республиканской и региональной олимпиады 

школьников 

Весна 2019 

г 

Преподаватели кафедры 

– научные руководители 

13 Участие ППС кафедры в проведении олимпиады 

КАЗНУ для школьников 

Весна 2019 

г 

Преподаватели кафедры 

– научные руководители 

14 Организация научных семинаров на базе школ г. 

Алматы и Алматинской области 

В течении 

года 

Преподаватели кафедры 

– научные руководители 

15 Публикация студентами научных статей и 

докладов в научных изданиях РК 

В течении 

года 

Преподаватели кафедры 

– научные руководители 

16 Публикация студентами научных статей 

студентов по результатам научной студенческой 

конференции «Мир Науки» 

Апрель, 

май 2019 г 

Преподаватели кафедры 

– научные руководители 



 

 

VІІ. ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОРЛАР ҚҰРАМЫНЫҢ  

 БІЛІКТІЛІГІН КӨТЕРУ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОФЕССОРСКО- ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА  

 

 

17 Участие ППС в научных республиканских 

конференциях, круглых столах 

В течении 

года  

Преподаватели кафедры 

18 Проведение совместных мероприятий с 

Ассоциацией развития гражданского общества 

В течении 

года  

Преподаватели кафедры 

3 ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Составление плана НИР и НИРС на 2018-2019 гг Сентябрь  

2018 г 

Зам. зав. кафедрой, 

ответственный на 

кафедре по НИРС 

2 Обсуждение и утверждение плана НИРС на 

2018/19 уч.г. на заседании кафедры    

Сентябрь 

2018 г 

Зам. зав. кафедрой, 

ответственный на 

кафедре по НИРС 

4 ВНУТРИВУЗОВСКИЕ (ФАКУЛЬТЕТСКИЕ И КАФЕДРАЛЬНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 

Организация работы научных студенческих 

кружков на кафедре 

В течение 

года 

Зам.зав. кафедрой, 

ответственный на 

кафедре по НИРС 

2 Участие студентов в студенческих 

конференциях проводимых кафедрами 

юридического факультета КазНУ им.аль-Фараби 

и другими ВУЗами г. Алматы 

В течение 

года 

Декан, зав. кафедрой, 

преподаватели  кафедры- 

научные руководители 

3 Организация и проведение круглых столов и 

научных семинаров, посвященных актуальным 

вопросам юриспруденции 

В течение 

года 

Зам. зав.кафедрой, 

преподаватели  кафедры 

5 ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ 

1 Организация и проведение встречи студентов с 

ведущими учеными юристами Республики 

Казахстан, дальнего и ближнего зарубежья 

В течении 

года 

Зам. зав.кафедрой, 

преподаватели  кафедры 

2 Участие ППС по вовлечению студентов в работу 

студенческой клиники и волонтерскую 

деятельность по оказанию услуг населению 

В течении 

года 

Зам. зав.кафедрой, 

преподаватели  кафедры 

3 Участие ППС по вовлечению студентов, 

магистрантов и докторантов в нaучно-

исследовательскую деятельность 

В течении 

года 

Зам. зав.кафедрой, 

преподаватели  кафедры 

№ 

реті 

п/п 

Аты-жөні 

Ф.И.О. 

Қызметі 

Должность 

Біліктілікті 

көтеру түрі 

Вид 

повышения 

Квалификац

ии 

Өтетін орны 

Место 

прохождения 

Мерзімі  

Сроки 

Басталуы 

начало 

Аяқтал

уы 

Оконча

ние 

1. Рахметолдина 

А. 

Ст.преподавате

ль 

ИПК КазНУ им.аль-

Фараби 

2018 2018 

2. Калымбек Б. И.о. доцента  ИПК КазНУ им.аль-

Фараби 

2018 2018 

 

3 Молдагалиева 

А.С. 

Ст.преподавате

ль 

ИПК КазНУ им.аль-

Фараби 

2018 2018 



 

VІІІ. КАФЕДРАНЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ 

ШАРАЛАРЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕСПЕКТИВНЫХ (СТРАТЕГИЧЕСКИХ) 

ПЛАНОВ КАФЕДРЫ  

 

№ 

рет

і 

п/п 

Жоспарланған шаралар 

Планируемые мероприятия 
Өтетін орны 

Место 

проведения 

Жетекшілері 

Руководители 
Мерзімі  

Сроки 

Басталуы 

начало 
Аяқталуы 

Окончание 

1. Проведение организационных 

работ по внедрению 2-х 

дипломного образования по 

магистратуре спецификации 

«Экологическое право» по 

научно-профильному 

направлению с Пекинским 

университетом политологии и 

права (Пекин, Китай). 

 

Юридический 

факультет 

КазНУ им. 

аль-Фараби 

Кафедра 

оқытушылары 

2018 2019 

2. Получение лицензии по 

специальности «Таможенное 

дело» по докторантуре.   

Юридический 

факультет 

КазНУ им. 

аль-Фараби 

Кафедра 

оқытушылары 

2018 2018 

 

 

Кафедра мәжілісінде қарастырылды 

№__ хаттама ___  ________2018 ж.  

 

 

Обсуждено на заседании кафедры  

Протокол №__ от __ __________2018  г.  

 

 

 


