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Факультет истории, экономики и права был образован в январе 2014 

года в результате слияния существовавших ранее факультета истории и права 

и факультета экономики. 

Деканами факультета в разное время были: Черников В.С., Егоров Г.К., 

Калиев К.К., Синеруков О.Б., Холодков А.А., Сим Ф.А., Нурпеисов Ж.К., 

Мякшев А.П., Зайберт В.Ф., Заитов В.И., Ибраев С.И., Атыгаева К.М., 

Тайжанова М.М., Баранова Н.К., Ибраев С.И.  

В настоящее время исполняет обязанности декана кандидат 

исторических наук, доцент Картова З.К. Под ее руководством факультет 

истории, экономики и права занимает лидирующую позицию в рейтинге 

факультетов университета. 
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На факультете ведется подготовка специалистов по специальностям по   

очной и заочной формам обучения: 

Бакалавриат: 

 6B01601 История 

 6B02201 История 

 6B03201 Журналистика 

 6B03202 PR-журналистика 

 6B04101 Экономика 

 6B04102 Государственное и местное управление 

 6B04103 Менеджмент 

 6B04104 Финансы 

 6B04105 Учет и аудит 

 6B04106 Государственное администрирование 

 6B04107 Экономика в бизнесе 

 6B04201 Юриспруденция 

 6B11102 Туризм 

Магистратура: 

 7M02201 История 

 7M03201 Журналистика 

 7M03202 PR-журналистика 

 7M04101 Экономика 

 7M04103 Государственное и местное управление 

 7M04104 Менеджмент 

 7M04105 Финансы 

 7M04106 Государственное администрирование 

 7M04107 Экономика в бизнесе 

 7M04108 Финансовая аналитика 

 7M04108 Финансовая аналитика (профильное направление) 

 7M04201 Юриспруденция 

Докторантура: 

 8D04101 Экономика 

Факультет истории, экономики и права сегодня объединяет свыше 100 

преподавателей и сотрудников. На нем учится около 1400 обучающихся: 

студенты, магистранты, докторанты. Это большой коллектив людей, которых 

связывает преданность науке, верность традициям СКУ им. М. Козыбаева. 

Солидарность членов единой благородной корпорации преподавателей и 

студентов. Мы все трудимся на благо казахстанского просвещения ради 

процветания и лучшего будущего нашего отечества. Студенты и 

преподаватели ведут совместные изыскания, принимают участия в научных 

конференциях, этнографических экспедициях, на археологических 

раскопках, в общественном правопорядке. Развивается специализация по 
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истории, археологии, юриспруденции, политологии, философии и 

культурологии, основам экономики и учета, финансов и менеджмента, 

журналистского мастерства.  

 
В состав факультета входят пять кафедр: кафедра истории Казахстана и 

социально-гуманитарных дисциплин, кафедра финансов и менеджмента, 

кафедра правовых дисциплин, кафедра экономики и учета, кафедра 

журналистики. 

Кафедра «История Казахстана и социально-гуманитарные дисциплины» 
образована в 2011 г. путем объединения кафедр «Всемирная история и 

политология» и «История Казахстана и философия», каждая из которых 

имеет свой богатый путь развития. Кафедра гордится своим 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. На 

кафедре работает уникальный человек и замечательный педагог д.ф.н., 

профессор А.В. Никифоров, а также опытные педагоги Канаева Т.М., 

Бимаканова З.Ш., Плешаков А.А., которые передают свой опыт молодым 

коллегам и студентам. 

В  рейтинге НПП РК «Атамекен»   в 2020 г. ОП - 6В01601 «История» 

заняла 1 место, 4 место -  в 2019 г., 2 место - в 2018 г. Кафедра с 2020 года 

реализует грант МОН РК на 12 месяцев (ИРН АР08956286 «Выявление 

(эвристика) и классификация ханских ярлыков и жалованных грамот 

золотоордынских и послезолотоордынских государств»).  

Заведующим кафедрой в настоящее время является к.и.н., доцент 

Абуов Н.А. 
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Кафедра «Финансы и менежмент» была создана в 2002 году и называлась 

«Финансы и кредит», в 2016 года была переименована в кафедру «Финансы и 

менеджмент». Однако она начинает свой исторический отсчет с 1999 года. 

Тогда на экономическом факультете путем реструктуризации были 

образованы две самостоятельные кафедры («Экономика и менеджмент» и 

«Финансы и бухгалтерский учет»). Кафедра гордится своим 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом: 

к.э.н. Кендюх Е.И., магистры Бактыбаева Д.С., Баймагамбетов А.А., 

Карипова А.М. и т.д. 

В ноябре 2020 года 6В04104 (5В050900) «Финансы» и 7М04105 

(6М050900) прошли реаккредитационный мониторинг и были аккредитованы 

на 5 лет. ОП 7М04105 (6М050700) «Менеджмент» аккредитована в 2017 г. на 

5 лет.  

В 2014 году по результатам рейтинга специальностей, проведенного 

Центром Болонского Процесса и академической мобильности МОН РК, 

образовательная программа 5В050900 «Финансы» заняла 5 место.  

В рейтинге Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» ОП 

«Финансы» стабильно занимает 3-е место среди более 80 ВУЗов, 

реализующих аналогичные образовательные программы. В 2019 году – 3 

место. В 2020 году -14 из 74 ВУЗов РК.   

Во внутренних рейтингах университета кафедра «Финансы и 

менеджмент» в 2020 году заняла 3 место среди 25 кафедр вуза в номинации 

«Лучшая кафедра»; в номинации «Лучший преподаватель года-2019» - Фоот 

Ю. В. в разрезе факультета (ФИЭП), в 2020 году 4 преподавателя кафедры 

вошли в рейтинг «Топ 50 преподавателей»; «Лучшая учебная группа» - Фс-19 

по итогам 2019-2020 уч. года, «Лучший студент» - Джуманова Д., группа Фс-

18-к. Ежегодно студенты ОП «Финансы» и ОП «Менеджмент» получают 

внутренние гранты и стипендию президента (в текущем учебном году  - 5 

внутренних  грантов, 2 студента получили стипендию президента). 

В настоящее время заведует кафедрой магистр менеджмента, старший 

преподаватель Фоот Ю.В. 

Кафедра «Правовые дисциплины» образована в 2001 году вместе с 

созданным в Северо-Казахстанском университете юридическим 

факультетом, которая и по настоящее время ведет подготовку по 

специальности «Юриспруденция». 

Кафедра имеет большой профессорско-преподавательский состав, 

среди которых к.и.н. Баранова Н.К., к.ю.н. Жукова З.Б., к.ю.н. Мусабаева 

Г.Н. и т.д. 

Кафедрой «Правовые дисциплины» заключены Меморандумы о 

сотрудничестве и социальном партнерстве в области науки, высшего и 

послевузовского образования с НАО «Атырауским университетом им. 

Х.Досмухамбетова» и НАО «Кокшетауским университетом им. Ш. 
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Уалиханова. Деловыми партнерами, участвующими в реализации, ОП 

являются:  

1) Уральский государственный юридический университет (г.Екатеринбург, 

Российская Федерация); 

2) Институт экономики, управления и права (г.Казань, Российская 

Федерация); 

3) Лодзинский университет (г.Лодзь, Польша); 

4) Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (г.Омск, 

Российская Федерация); 

5) Омская гуманитарная академия (г. Омск, Российская Федерация). 

В 2018 году специальность 6В04201 (5В030100) «Юриспруденция» 

заняла 3 место в рейтинге НПП «Атамекен», в 2019 году – 2 место, в 2020 

году - 4 место из 64 ВУЗов РК.  

В настоящее время заведует кафедрой магистр юридических наук 

Кантарбаева Д.Е. 

Кафедра «Экономика и учет» была создана в 2016 году. Но имеет глубокие 

исторические корни. Так, история кафедры началась с 1981 года. Сначала она 

носила название «Экономика и организация машиностроительной 

промышленности», в 1991 году кафедра была переориентирована на 

обучение студентов по специальности «Экономика и правление 

производством», в 1996 году в связи с открытием новой специальности 

«Бухгалтерский учет и аудит» кафедра переименована в кафедру экономики 

и бухгалтерского учета, в 2002 году 2 кафедры «Экономика и менеджмент» и 

«Бухгалтерский учет и аудит» расформированы и образованы 3 кафедры - 

«Управление и бухгалтерский учет», «Экономика», «Финансы и кредит», в 

2014 году в результате реорганизации в вузе путем объединения кафедр 

«Экономика» и «Управление и бухгалтерский учет» образована кафедра 

«Экономика и бухгалтерский учет», в 2015 году вследствие реорганизации и 

передачи на кафедру специальности «Туризм» образована кафедра 

«Экономика, бухгалтерский учет и сервис». На кафедре работает 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, 

который передает свои знания и опыт студентам и молодым коллегам: 

кандидаты экономических наук Валиева М.М., Копылова О.В., Шайкин Д.Н., 

доктор PhD Байтенизов Д.Т. и т.д. 

Кафедра «Экономика и учет» участвует в реализации двудипломной 

программы с Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Арктический государственный 

агротехнологический университет» (Россия, г. Якутск, по образовательной 

программе «Экономика в бизнесе» обучаются 3 студента).  

5 преподавателей из Италии, Польши, Египта и Литвы читали лекции 

студентам образовательных программ кафедры в рамках одного 
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академического семестра. Двое обучающихся прошли обучение в 

зарубежных вузах (Польша, один семестр).  

Заведующим кафедрой в настоящее время является к.э.н., профессор 

Шайкин Д.Н. 

Кафедра «Журналистика» образовалась 8 сентября 2016 года. Однако 

специальность «Журналистика» открыта еще в 1997 году на базе кафедры 

«Русский язык и литература» по инициативе д.ф.н., профессора 3.П. 

Табаковой. Первый набор журналистов по специальности «Журналистика» 

на государственном языке осуществлен в 2001 году по инициативе 

профессора Тайшыбая З.С. В штат кафедры входят 

высококвалифицированные преподаватели: к.ф.н., профессор Тайшыбай З.С., 

к.ф.н., доцент Шайкенова А.Ж., ст. преп. Морозова Т.А., преп. Пономаренко 

М.А. и т.д. 

В рейтинге НПП РК «Атамекен» в 2020 г. ОП - 6В03201 

«Журналистика» заняла 6 место, 2 место -  в 2019 г., 1 место - в 2018 г. В 

ноябре 2020 года 6В03201 (5В050400) «Журналистика» прошла 

реаккредитационный мониторинг и была аккредитована на 5 лет.  

В период с 2019 по 2020 гг. был реализован научный проект в рамках 

Центрально-азиатской программы «MediaCamp» при поддержке Агентства 

США по международному развитию (USAID).  

Получена именная стипендия от информационно-новостного сайта 

7152.kz.  на учебный год в виде ежемесячной выплаты в размере 26500 тысяч 

тенге. 

В 2020 году выигран и реализован грант в размере 100.000 тенге на 

написание учебно-методического пособия «Этика журналистка как залог 

успешной профессиональной деятельности». 

По итогам конкурса «Битва журфаков-2020», организованном Фондом 

Президентских грантов РФ. В конкурсе участвовали 30 вузов из России, 

Казахстана и Белоруссии, команда кафедры «Журналистика» вошла в 

пятёрку лучших ЕАЭС. 

Студент кафедры «Журналистика» Чинишлов В.  признан лучшим 

студентом ФИЭП и университета за 2020 г.  

Заведующей кафедрой в настоящее время является к.ф.н., доцент 

Шайкенова А.Ж. 

Традиционным стало участие студентов и преподавателей факультета в 

международных республиканских и региональных конференциях. Ежегодно 

проводимые «Козыбаевские чтения» стали заметными явлениями в научной 

жизни университета. 

Большую роль профессорско-преподавательский состав факультета 

играет в общественно-политической жизни Северо-Казахстанской области. 

Преподаватели принимают активное участие в конференциях, 
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социологических опросах, осуществляют сотрудничество со средствами 

массовой информации. 

Профессорско-преподавательский состав и студенчество факультета 

нацелены на выполнение больших задач, стоящих перед казахстанским 

обществом. Коллектив работает над внедрением современных 

педагогических технологий и новых методов обучения в учебно-

воспитательный процесс с целью активизации познавательной деятельности 

студентов. Существенное внимание уделяется вопросам организации и 

проведения самостоятельной работы студента, в том числе подготовке 

рефератов, докладов и сообщений по изучаемым темам, с вынесением 

лучших работ на последующую защиту в кафедральных, факультетских, 

общеуниверситетских студенческих научно-практических конференциях. 

Профессорско-преподавательским составом регулярно проводятся 

методические семинары, взаимопосещения лекционных и практических 

занятий, проведение открытых занятий с целью совершенствования 

профессиональных навыков и обмена опытом педагогической деятельности. 

Согласно учебным планам специальностей кафедр, студенты дневного и 

заочного отделения проходят профессиональные практики в музее, архиве, в 

школах, в детских лагерях, в археологической экспедиции, в 

правоохранительных органах, в департаменте юстиции, в таможенном 

управлении, прокуратуре и т.д. Данные практики направлены на закрепление 

знаний, полученных в процессе теоретического обучения, приобретения 
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практических навыков профессиональной и организаторской работы, 

освоения передового опыта. 

Научно-исследовательская работа на факультете осуществляется в 

соответствии с разработанным на 2020 - 2025 годы стратегическим планом 

развития университета по приоритетным направлениям, отвечающим 

интересам развития Республики, региона и ориентированным, в первую 

очередь, на совершенствование качества образовательного процесса, укреп-

ление научно-технического потенциала и внедрение передовых 

инновационных технологий. 

На кафедрах функционируют студенческие научные общества в форме 

дискуссионных клубов, юридическая клиника. Цель существования 

объединений - повышение интереса у студентов к учебным дисциплинам 

специализированного характера.  Работа СНО проводится в соответствии с 

планом в различных формах – круглый стол, диспут, конференция, семинар. 

Исследования студентов-участников общества являются основной 

составляющей студенческих работ, направляемых на республиканский 

конкурс.   

 
Наряду с плановыми мероприятиями, проводимыми в рамках вуза, 

факультет как структурная единица СКУ им. М. Козыбаева принимает 

активное участие в акциях областного, республиканского и международного 

значения.  

Активная общественно-политическая и культурная жизнь находит 

максимальный отклик у контингента студентов и преподавателей. Факультет 
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истории, экономики и права как одна большая семья готовится, 

организовывает, проводит и участвует в следующих мероприятиях и акциях: 

«День знаний», «День пожилого человека», «Дары осени», «День учителя», 

КВН, «Международный день студента», «День независимости», «День 

борьбы со СПИДом», «День республики», «Новый год», «Наурыз», «День 

открытых дверей», «День единства народа Казахстана», «День батыра» и 

«День победы», «Молодежь против наркотиков», «День молодежи» и другие.  

Настоящие акции способствуют развитию кругозора и креативности 

мышления студентов и преподавателей, сплоченности внутри группы, 

кафедры, факультета, университета, пропаганде здорового образа жизни, 

полноценной адаптации первокурсников, популяризации новых 

специальностей выпускающих кафедр, привлечению абитуриентов – 

воспитанию гуманного гражданина современного демократического 

общества. 

Наши выпускники работают в вузах и научно-исследовательских 

институтах, гимназиях и школах, архивах, музеях, в средствах массовой 

информации, пресс-службах, в издательствах и библиотеках. Выпускники 

юридических специальностей задействованы в аппаратах Акима разных 

уровней, прокуратуре, юстиции, финансовой полиции, уголовно-

исполнительных органах, комитете национальной безопасности РК, на 

государственной, в том числе и дипломатической службе. Многие 

выпускники являются предпринимателями в различных сферах 

экономической и финансовой деятельности. Другие продолжают в настоящее 

время послевузовское образование и являются магистрантами, докторантами, 

совмещая работу в сфере образования. 
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Тарих, экономика және құқық факультеті 2014 жылдың қаңтарында 

бұрын болған тарих және құқық факультеті мен экономика факультетінің 

бірігуі нәтижесінде құрылды. Факультет декандары әртүрлі уақытта болды: 

Черников В.С., Егоров Г.К., Калиев К.К., Синеруков О.Б., Холодков А.А., 

Сим Ф.А., Нурпеисов Ж.К., Мякшев А.П., Зайберт В.Ф., Заитов В.И., Ибраев 

С.И., Атыгаева К.М., Тайжанова М.М., Баранова Н.К., Ибраев С.И., Картова 

З.К., Валиева М.М.  Қазіргі уақытта факультет деканы тарих ғылымдарының 

кандидаты, доцент З. К. Картова. 

 

                    
Тарих, экономика және құқық факультеті ірі құрылымдық 

бөлімшелердің бірі болып табылады және университет факультеттері 

рейтингінде жетекші орын алады. Факультет күндізгі және сырттай оқу 

нысандары бойынша келесі мамандықтар бойынша мамандар дайындайды: 

Бакалавриат: 
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 6B01601 Тарих 

 6B02201 Тарих 

 6B03201 Журналистика 

 6B03202 PR-журналистика 

 6B04101 Экономика 

 6B04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару 

 6B04103 Менеджмент 

 6B04104 Қаржы 

 6B04105 Есеп және аудит 

 6B04106 Мемлекеттік әкімшілендіру 

 6B04107 Бизнестегі экономика 

 6B04201 Құқықтану 

 6B11102 Туризм 

Магистратура: 

 7M02201 Тарих 

 7M03201 Журналистика 

 7M03202 PR-журналистика 

 7M04101 Экономика 

 7M04103 Мемлекеттік және жергілікті басқару 

 7M04104 Менеджмент 

 7M04105 Қаржы 

 7M04106 Мемлекеттік әкімшілендіру 

 7M04107 Бизнестегі экономика 

 7M04108 Қаржылық аналитика 

 7M04108 Қаржылық аналитика (бейіндік бағыт) 

 7M04201 Заңтану 

Докторантура: 

 8D04101 Экономика 

Тарих, экономика және құқық факультеті бүгінде 90-ға жуық 

оқытушылар мен қызметкерлерді біріктіреді. Онда шамамен 1400 білім 

алушылар оқиды: студенттер, магистранттар, докторанттар. Бұл ғылымға 

деген берілгендікпен, М.Қозыбаев атындағы СҚУ дәстүрлеріне адалдықпен 

біріктірілген адамдардың үлкен ұжымы. Студенттер мен оқытушылар 

бірлескен зерттеулер жүргізеді, ғылыми конференцияларға, этнографиялық 

экспедицияларға, археологиялық қазбаларға, қоғамдық тәртіпке қатысады. 

Тарих, археология, құқықтану, саясаттану, философия және мәдениеттану, 

экономика және есеп негіздері, қаржы және менеджмент, журналистік дағды. 

 

 

 

 

 

https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1070
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=990
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=984
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1024
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=980
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=997
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1019
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1013
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1095
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1026
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1012
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1038
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1034
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1093
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1058
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1083
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1086
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1060
https://www.nkzu.kz/educationalProgram/passport?id=1065


ТАРИХ, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ  

 

 3 

 

 

 
Факультеттің құрамына бес кафедр кіреді: Қазақстан тарихы және 

әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасы, қаржы және менеджмент 

кафедрасы, құқық пәндері кафедрасы, экономика және есеп кафедрасы, 

журналистика кафедрасы. 

«Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» 
кафедрасы 2011 жылы «Дүниежүзілік тарих және саясаттану» және 

«Қазақстан тарихы және философия» кафедраларын біріктіру арқылы 

құрылды, олардың әрқайсысының өзіндік бай даму жолы бар. Қазіргі уақытта 

кафедраны т.ғ.к., доцент Абуов Н.А. басқарады. 

Кафедра өзінің жоғары білікті оқытушылар құрамымен мақтан тұтады. 

Кафедрада бірегей тұлға және керемет оқытушы, философия ғылымдарының 

докторы, профессор А.В. Никифоров, сондай-ақ өз тәжірибелерімен жас 

әріптестерімен және студенттермен бөлісетін тәжірибелі оқытушылар 

Канаева Т.М., Бимаканова З.Ш., Плешаков А.А. жұмыс істейді. 

«Атамекен» ҚР ҰКП рейтингісінде 2020 жылы ББ - 6В01601 «Тарих» 1 

орынды, 4 орынды - 2019 жылы, 2 орынды - 2018 жылы иеленді. 2020 

жылдан бастап кафедра 12 айдағы Қазақстан Республикасының ҚР Білім 

және ғылым министрлігінің грантын жүзеге асырып келеді (ЖТН 

AR08956286 «Алтын Орда және Алтын Ордадан кейінгі мемлекеттердің хан 

белгілері мен алғыс хаттарын аңықтау (эвристика) және классификациясы») 

(т.ғ.к. Картова З.К. жетекшісі). 
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«Қаржы және менеджмент» кафедрасы өзінің тарихи жолын 1999 

жылы бастады. Сол уақыттта экономика факультетінде қайта құру арқылы 

екі дербес кафедра құрылды («Экономика және менеджмент» және «Қаржы 

және бухгалтерлік есеп»). 2002 жылы ол «Қаржы және несие» деген атпен 

атала бастады, 2016 жылдан бастап «Қаржы және менеджмент» кафедрасы 

болып өзгертілді. Кафедра өзінің жоғары білікті оқытушылар құрамымен 

мақтанады: э.ғ.к. Кендюх Е.И., магистрлері Бақтыбаева Д.С., Баймағамбетов 

А.А., Карипова А.М. және т.б. 

2020 жылдың қарашасында 6В04104 (5В050900) «Қаржы» және 

7М04105 (6М050900) қайта аккредиттеу мониторингінен өтті және 5 жылға 

аккредиттелді. 7M04105 (6M050700) «Менеджмент» ББ 2017 жылы 5 жылға 

аккредиттелген. 

2014 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы өткізген мамандықтар 

рейтингісінің нәтижелері бойынша 5В050900 «Қаржы» білім беру 

бағдарламасы 5 орынға ие болды. 

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының рейтингісінде «Қаржы» 

ББ ұқсас білім беру бағдарламаларын іске асыратын 80-нен астам жоғары оқу 

орындарының арасында тұрақты 3-орынды алады. 2019 жылы - 3 орын. 2020 

жылы - Қазақстан Республикасының 74 жоғары оқу орнының 14-і. 

Университеттің ішкі рейтингінде «Қаржы және менеджмент» 

кафедрасы 2020 жылы университеттің 25 кафедрасы арасында «Үздік 

кафедра» номинациясы бойынша 3 орынға ие болды; факультет арасында 

«Жылдың үздік оқытушысы-2019» номинациясы бойынша - Ю.В. Фоот 

(ТжЭҚФ), 2020 жылы кафедраның 4 оқытушысы «Үздік 50 оқытушы» 

рейтингіне кірді; «Үздік оқу тобы» - 2019-2020 оқу жылы қорытындысы 

бойынша Фс-19, «Үздік студент» - Д. Джуманова, Фс-18-к тобы. 

Қазіргі уақытта кафедра меңгерушісі менеджмент магистрі, аға 

оқытушы Фоот Ю.В. 

«Құқық пәндері» кафедрасы 2001 жылы Солтүстік Қазақстан 

университетінде құрылған заң факультетімен бірге құрылды, ол әлі күнге 

дейін «Құқықтану» мамандығы бойынша дайындық өткізеді. 

Кафедрада үлкен профессорлық-оқытушылар құрамы бар, оның ішінде 

т.ғ.к. Баранова Н.К., з.ғ.к., Жукова З.Б., з.ғ.к., Мұсабаева Г.Н. және т.б. 

«Құқық пәндері» кафедрасы «Х. Досмұхамбетов атындағы Атырау 

университеті» КЕАҚ және  «Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау 

университеті»  КЕАҚ  ғылым, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім саласындағы ынтымақтастық және әлеуметтік серіктестік туралы 

Меморандумдар жасалған. ББ  іске асыруға қатысатын іскерлік серіктестер: 

1) Орал мемлекеттік заң университеті (Екатеринбург қ., Ресей 

Федерациясы); 
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2) Экономика, басқару және құқық институты (Қазан қ,, Ресей 

Федерациясы); 

3) Лодзь университеті (Лодзь қ., Польша); 

4) Ф.М. Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университеті. (Омбы 

қ., Ресей Федерациясы); 

5) Омбы гуманитарлық академиясы (Омбы қ., Ресей Федерациясы). 

2018 жылы 6В04201 (5В030100) «Құқықтану» мамандығы «Атамекен» 

ҰКП рейтингінде 3 орын, 2019 жылы - 2 орын, 2020 жылы - Қазақстан 

Республикасының 64 жоғары оқу орындарының ішінде 4 орын. 

Қазіргі уақытта кафедра меңгерушісі болып заң ғылымдарының 

магистрі Кантарбаева Д.Е. 

           «Экономика және есеп» кафедрасы 2016 жылы құрылды. Бірақ 

кафедраның тарихы 1981 жылы басталды. Алдымен ол «Экономика және 

машина жасау өнеркәсібін ұйымдастыру» деп аталды, 1991 жылы кафедра 

«Экономика және өндірісті басқару» мамандығы бойынша студенттерді 

оқытуға қайта бағдарланды, 1996 жылы «Бухгалтерлік есеп және аудит» жаңа 

мамандығының ашылуына байланысты кафедра «Экономика және 

бухгалтерлік есеп» кафедрасы болып өзгертілді, 2002 жылы «Экономика 

және менеджмент» және «Бухгалтерлік есеп және аудит» 2 кафедралары 

таратылып, 3 кафедра құрылды – «Басқару және бухгалтерлік есеп», 

«Экономика», «Қаржы және несие», 2014 жылы ЖОО-да «Экономика» және 

«Басқару және бухгалтерлік есеп» кафедраларын біріктіру жолымен қайта 

ұйымдастыру нәтижесінде «Экономика және бухгалтерлік есеп» кафедрасы 

құрылды. 2015 жылы «Туризм» мамандығын қайта құру және кафедраға беру 

нәтижесінде «Экономика, бухгалтерлік есеп және сервисі» кафедрасы 

құрылды. Кафедрада жоғары білікті профессорлық-оқытушылар құрамы 

жұмыс істейді, олар өз білімдері мен тәжірибелерін студенттер мен жас 

әріптестеріне береді: экономика ғылымдарының кандидаттары Валиева М. 

М., Копылова О. В., Шайкин Д. Н., PhD докторы Байтенизов Д. Т. және т. б. 

«Экономика және есеп» кафедрасы «Арктика Мемлекеттік 

Агротехнологиялық Университеті» Федералды Мемлекеттік бюджеттік 

жоғары оқу орнымен екі деңгейлі бағдарламаны жүзеге асыруға қатысады 

(Ресей, Якутск қ., 3 студент «Бизнестегі экономика» білім беру бағдарламасы 

бойынша оқиды). 

Италия, Польша, Мысыр және Литвадан келген 5 оқытушы бір 

академиялық семестрде кафедраның білім беру бағдарламаларының 

студенттеріне дәріс оқыды. Екі білім алушылар шетелдік университеттерде 

оқыды (Польша, бір семестр). 

Кафедра меңгерушісі қазіргі кезде э.ғ.к., профессор Д.Н. Шайкин 

болып отыр. 

«Журналистика» кафедрасы 2016 жылдың 8 қыркүйегінде құрылды. 

Алайда «Журналистика» мамандығы сонау 1997 жылы «Орыс тілі мен 
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әдебиеті» кафедрасы негізінде ф.ғ.д., профессор З.П. Табакова бастамасымен 

ашылды. Мемлекеттік тілде «Журналистика» мамандығы бойынша 

журналистерді алғашқы қабылдау 2001 жылы профессор З.С.Тайшыбайдың 

бастамасымен жүзеге асырылды. Кафедра құрамына жоғары білікті 

оқытушылар кіреді: т.ғ.д., профессор Тайшыбай З.С., ф.ғ.к., доцент 

Шайкенова А.Ж.,  аға оқытушылар Морозова Т.А., оқытушы Пономаренко 

М.А. және т.б. 

«Атамекен» ҚР ҰКП рейтингісінде 2020 жылы ББ - 6B03201 

«Журналистика» 6 орынға, 2 орын - 2019 жылы, 1 орын - 2018 жылы. 2020 

жылдың қарашасында 6В03201 (5В050400) «Журналистика» қайта 

аккредиттеу мониторингінен өтті және 5 жылға аккредитациядан өтті. 

2019 және 2020 жылдар аралығында АҚШ-тың Халықаралық даму 

агенттігінің (USAID) қолдауымен «MediaCamp» Ортаазиялық бағдарламасы 

аясында ғылыми жоба жүзеге асырылды. 

7152.kz ақпараттық және жаңалықтар сайтынан оқу жылы үшін ай 

сайынғы төлем түрінде 26 500 мың теңге жеке стипендия алынды. 2020 жылы 

«Журналист этикасы - табысты кәсіби қызметтің кепілі ретінде» оқу-

әдістемелік құралын жазу үшін 100 000 теңге көлеміндегі грант ұтып 

алынып, іске асырылды. Ресей Федерациясы Президентінің Гранттық қоры 

ұйымдастырған «Журналистика факультетінің шайқасы-2020» байқауының 

қорытындысы бойынша «Журналистика» кафедрасының командасы үздік 

бестікке енді. 

Кафедра меңгерушісі қазіргі уақытта ф.ғ.к., доцент А.Ж.Шайкенова 

болып отыр. 

Факультеттің профессорлық-оқытушылық құрамы мен студенттер 

құрамы қазақстандық қоғам алдында тұрған үлкен міндеттерді орындауға 

бағытталған. Ұжым студенттердің танымдық қызметін жандандыру 

мақсатында оқу-тәрбие процесіне заманауи педагогикалық технологиялар 

мен оқытудың жаңа әдістерін енгізу бойынша жұмыс істейді. Студенттің 

өзіндік жұмысын ұйымдастыру және жүргізу мәселелеріне, соның ішінде 

оқытылатын тақырыптар бойынша рефераттар, баяндамалар мен 

хабарламалар дайындауға, кафедралық, факультеттік, жалпы университеттік 

студенттік ғылыми-практикалық конференцияларда кейінгі қорғауға 

арналған ең жақсы жұмыстарды шығаруға көп көңіл бөлінеді. 

Профессорлық-оқытушылық құрам үнемі әдістемелік семинарлар, дәріс және 

практикалық сабақтарға өзара қатысу, кәсіби дағдыларды жетілдіру және 

педагогикалық қызметте тәжірибе алмасу мақсатында ашық сабақтар 

өткізеді. 
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Кафедра мамандықтарының оқу жоспарларына сәйкес күндізгі және 

сырттай оқу бөлімінің студенттері мұражайда, мұрағатта, мектептерде, 

балалар лагерлерінде, археологиялық экспедицияда, құқық қорғау 

органдарында, Әділет департаментінде, кеден басқармасында, прокуратурада 

және т.б. кәсіптік тәжірибелерден өтеді. Бұл тәжірибелер теориялық оқыту 

процесінде алған білімдерін бекітуге, кәсіби және ұйымдастырушылық 

жұмыста тәжірибелік дағдыларды алуға, озық тәжірибені игеруге 

бағытталған. 

Факультеттегі ғылыми-зерттеу жұмысы 2020-2025 жылдарға арналған 

университеттің стратегиялық даму жоспарына сәйкес республиканың, 

аймақтың даму мүдделеріне жауап беретін және бірінші кезекте білім беру 

процесінің сапасын жетілдіруге, ғылыми-техникалық әлеуетті нығайтуға 

және озық инновациялық технологияларды енгізуге бағытталған басым 

бағыттар бойынша жүзеге асырылады. 

Факультет студенттері мен оқытушыларының халықаралық 

республикалық және аймақтық конференцияларға қатысуы дәстүрге 

айналды. Жыл сайын өткізілетін «Қозыбаев оқулары» республика мен 

университеттің ғылыми өміріндегі маңызды іс-шараға айналды. 

Кафедраларда студенттік ғылыми қоғамдар пікірталас клубтары, Заң 

клиникасы түрінде жұмыс істейді. Бірлестіктердің мақсаты - студенттердің 

мамандандырылған сипаттағы оқу пәндеріне қызығушылығын арттыру.  СҒҚ 

жұмысы жоспарға сәйкес әртүрлі нысандарда жүргізіледі – дөңгелек үстел, 

диспут, конференция, семинар. Қоғамға қатысушы студенттердің зерттеулері 



ТАРИХ, ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ФАКУЛЬТЕТІ  

 

 8 

республикалық конкурсқа жіберілетін студенттік жұмыстардың негізгі 

құрамдас бөлігі болып табылады.  

  
ЖОО аясында өткізілетін жоспарлы іс-шаралармен қатар факультет 

М.Қозыбаев атындағы СҚУ құрылымдық бірлігі ретінде облыстық, 

республикалық және халықаралық маңызы бар акцияларға белсенді 

қатысады. Факультеттің профессорлық-оқытушылық құрамы Солтүстік 

Қазақстан облысының қоғамдық-саяси өмірінде үлкен рөл атқарады. 

Оқытушылар конференцияларға, әлеуметтік сауалнамаларға белсенді 

қатысады, бұқаралық ақпарат құралдарымен ынтымақтастықты жүзеге 

асырады. 

Белсенді қоғамдық-саяси және мәдени өмір студенттер мен 

оқытушылар контингентінен максималды қолдау табады. Тарих, экономика 

және құқық факультеті бірыңғай корпоративтік команда ретінде келесі іс-

шаралар мен науқандарды ұйымдастырады, өткізеді және қатысады: «Білім 

күні», «Қарттар күні», «Күз сыйы», «Мұғалімдер күні», КТК, «Халықаралық 

студенттер күні», «Тәуелсіздік күні», «ЖИТС-пен күрес күні», «Республика 

күні», «Жаңа жыл», «Наурыз», «Ашық есік күні», «Қазақстан халқының 

бірлігі күні», «Батыр күні» және «Жеңіс күні», «Жастар есірткіге қарсы», 

«Жастар күні» және т.б.  

Осы акциялар студенттер мен оқытушылардың ой–өрісін және ойлау 

креативтілігін дамытуға, топ, кафедра, факультет, университет ішіндегі 

ұйымшылдыққа, салауатты өмір салтын насихаттауға, бірінші курс 

студенттерін толыққанды бейімдеуге, шығарушы кафедралардың жаңа 
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мамандықтарын танымал етуге, талапкерлерді қазіргі демократиялық 

қоғамның адамгершілікті азаматын тәрбиелеуге тартуға ықпал етеді. 

Біздің түлектер жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу 

институттарында, гимназиялар мен мектептерде, мұрағаттарда, 

мұражайларда, бұқаралық ақпарат құралдарында, баспасөз қызметтерінде, 

баспалар мен кітапханаларда жұмыс істейді. Заң мамандықтарының 

түлектері әртүрлі деңгейдегі әкімдіктер аппараттарында, прокуратура, әділет, 

қаржы полициясы, қылмыстық-атқару органдарында, ҚР Ұлттық қауіпсіздік 

комитетінде, мемлекеттік, оның ішінде дипломатиялық қызметінде іске 

қосылған. Көптеген түлектер экономикалық және қаржылық қызметтің 

әртүрлі салаларында кәсіпкерлер болып табылады. Басқалары қазіргі уақытта 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді жалғастыруда және білім беру 

саласындағы жұмысты біріктіре отырып, магистранттар, докторанттар болып 

отыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 


