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Мы начинаем изменения...

LIGHT VERSION

Біз өзгерістерді бастаймыз... Changes are beginning….
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История 
Университета КАЗГЮУ 

Более подробно на:Толығырақ: For more details: 

https://kazguu.kz/ru/history/

История Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева начинается 14 марта 1994 года с Указа 
№1591 Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Об образовании Казахского 
государственного юридического института Министерства юстиции Республики Казахстан». В 
Указе определено: «В целях реализации правовой реформы и удовлетворения потребности 
республики в юридических кадрах, развития юридического образования и повышения его 
качества образовать Казахский государственный юридический институт и определить, что 
Казахский государственный юридический институт специализируется на подготовке юристов 
для органов государственной власти и управления, судебных и правоохранительных органов, 
хозяйствующих субъектов». 

КАЗГЮУ 
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ТАРИХЫ 
М.С. Нәрікбаев атындағы КАЗГЮУ Университетінің тарихы 1994 жылдың 14 наурызынан 
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінің Қазақ мемлекеттік заң иснтитутын құру туралы» №1591 Жарлығынан басталды.  
Жарлықта: «құқық реформасын жүзеге асыру және республиканың заң кадрлары жөніндегі 
қажетін қанағаттаныру, заң білімін дамыту мен оның сапасын арттыру мақсатында ашылған 
Қазақ мемлекеттік заң иснтитуты мемлекеттік өкімет пен басқару органдарына, шаруашылық 
жүргізуші обьектілерге заңгерлерді даярлауға мамандандырылады» деп анықталған. 

History 
of KAZGUU University
The history of M.Narikbayev KAZGUU University starts on 14 March 1994 from the decree of the 
President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev “On the formation of Kazakh State Law 
Institute of the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan” #1591. It is stated in the decree: “To 
establish Kazakh State Law Institute with the aim of implementing legal reforms and meeting 
staffing requirements for lawyers in the Republic and development of legal education and education 
quality improvement. Kazakh State Law Institute should specialize in preparation of lawyers for 
public authorities and management of legal, law-enforcement and economic entities”.
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Миссия
Миссия
Mission 

Кіріспе
Видение
Vision

Мы служим людям, предоставляя качественное и доступное образование.
Качественное образование – образование, соответствующее уровню 
международных стандартов, удовлетворяющее потребностям современного 
рынка труда.

Доступность образования – справедливая цена, складывающаяся из 
реальной себестоимости оказываемых образовательных услуг.

Cапалы және қолжетімді білім беру арқылы адамдарға қызмет ету!
Сапалы білім – халықаралық стандарттар деңгейіне сәйкес келетін, қазіргі 
таңдағы еңбек нарығы сұранысына жауап беретін білім. 

Білімнің қолжетімділігі – ұсынылатын білім беру қызметінің өзіндік құнынан 
құрылатын әділ баға. 

We serve people through providing high quality and affordable education 
Quality education – education which complies with the international educational 
standards satisfying modern labor market demands.

Affordable education – fair price for education determined by actual cost of 
educational services.

Содействовать созиданию честного и справедливого общества, чьё развитие 
определяется наукой, образованием, социальной ответственностью и 
духовно-нравственными ценностями.

Дамуы ғылыммен, біліммен, әлеуметтік жауапкершілікпен және 
рухани-адамгершілік құндылықтармен анықталатын адал және әділ қоғам 
құруға үлес қосу.

To contribute to the creation of an honest and just society, whose development is 
determined by science, education, social responsibility and moral values.
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Басымдықтарымыз / Наши приоритеты / Our priorities

К
Біз / Мы хотим / We aim to: 

Білім беру 
Образование 
Education 

Зерттеу
Исследования
Researches

Инновациялық орта қалыптастыру
Инновационная среда
Innovation environment

Интернационалдандыру
Интернационализация
Internationalization

Еліктіру
Вовлеченность
Involvement

Жұмысқа орналастыру
Трудоустройство
Employment

КАЗГЮУ-дан барлығын алып, халықаралық академиялық әлемді ашу үшін көрнекті 
академиялық әлеуеті бар студенттерді тартуды және қабылдауды

Привлекать и принимать студентов с выдающимся академическим потенциалом, 
чтобы они смогли взять все от КАЗГЮУ и открыть им международный академический 
мир

Attract and admit students with exceptional academic potential, so that they benefit from 
studying at KAZGUU and help them enter TO international academic world

Түлектеріміз табысты болу үшін сапалы білім мен тәжірибе ұсынуды

Предлагать качественное образование и опыт для того, чтобы наши выпускники были 
успешными

Offer quality education and experience for our alumni to be successful

Түлектерімізге дұрыс жол тауып, жұмысқа орналасуға көмектесуді

Помогать нашим выпускникам найти верную дорогу и обеспечить им трудоустройство

Help our alumni find their path and create employment opportunities

Ғылыми мектептерде өз зерттеулерін қалыптастырған зерттеушілерге орта құру

Создавать среду для исследователей, сформировавших свои исследования в научные 
Школы

Create environment for  researchers who have formed their studies in academic Schools 

Ең үздік жұмыс берушілердің бірі болуды қалаймыз

Стать одним из лучших работодателей 

Become one of the best employers



Академиялық сапаны қамтамасыз ету жүйесін дамыту
Развитие системы обеспечения академического качества 
Development of academic quality assurance system

Білім беру бағдарламаларының кәсіби қоғамдастықтар мен заманауи еңбек нарығы стандарттарына 
сәйкестігі   (ұлттық және халықаралық деңгей)
Соответствие образовательных программ стандартам профессиональных сообществ и 
современного рынка труда (национальный и международный уровень) 
Compliance of educational programs with the standards of professional communities and 
modern labor market (national and international levels)

Университет қызметтері мен әлеуметтік-маңызды өнімдеріне қолжетімділікті арттыру
Повышение доступности социально-значимых продуктов и услуг университета 
Increasing access to socially significant products and services of the university

Кәсіби мамандардың   білім деңгейін көтеру мен дамыту үшін мүмкіндіктер мен формаларды түрлендіру
Разнообразие форм и возможностей для повышения уровня знаний и развития профессионалов
Diversity of methods and opportunities for increasing professionals’ level of knowledge and development 

Орта білім беру жүйесін дамытуға үлес қосу
Внесение вклада в развитие системы среднего образования
Contribution to the development of secondary education system

«Өмір бойы сапалы білім беру»  
«Качественное образование на протяжении всей жизни»
«Life long learning»
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1-стратегиялық тақырып / Стратегическая тема 1 / Strategic goal 1

1

2



“Teaching & research university моделіндегі “teaching (applied) university” моделін дамыту
Развитие модели “teaching (applied) university” в модель “teaching&research university”
Transition from the “teaching (applied) university” model to teaching & research university” model

5

Ғылыми білім сабақтастығын қамтамасыз ету
Обеспечение преемственности научных знаний
Ensuring the continuity of scientific knowledge

Қоғамды дамытуға ықпал ететін инновациялық зерттеулерді дамыту
Развитие инновационных исследований, способствующих развитию общества 
Development of innovative research contributing to the society development

Зерттеу сапасын бақылау жүйесін дамыту
Развитие системы контроля качества исследований 
Development of research quality control system

Зерттеу қызметін интернационалдандыру
Интернационализация исследовательской деятельности
Internationalization of research 

«Инновациялық ғылыми-зерттеу  қызметі»  
«Инновационная научно-исследовательская деятельность»
«Innovation research activity»
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2-стратегиялық тақырып / Стратегическая тема 2 / Strategic goal 2
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Дескриптивті және предиктивті талдауды әзірлеу және үдерістерді диджитализациялау
Диджитализация процессов и разработка дескриптивной и предиктивной аналитики 
Digitalization of processes and development of descriptive and predictive analytics

Әрбір қызметкер, оқытушы және білім алушының бойынан бастамшылық, өнімділік пен креативтілікті 
анықтап, қолдау және ынталандыру 
Выявление, стимулирование и поддержка инициативности, продуктивности и креативности в каждом 
сотруднике, преподавателе и обучающемся 
Identifying, motivating and supporting proactiveness, productivity and creativity in every employee, 
faculty member and student

Абстракциялық ойлау дағдыларын тұрақты дамыту
Постоянное развитие навыков абстрактного мышления 
Continuous development of abstract thinking skills

Кампуста (*S-mart, C-omfortable, E-fficient, N-etworking)  SCEN*- ортасын құру
Создание SCEN*-среды в кампусе (*S-mart, C-omfortable, E-fficient, N-etworking)
Creation of SCEN*-environment on campus (*S-mart, C-omfortable, E-fficient, N-etworking)

«Инновациялық орта құру»  
«Создание инновационной среды»
«Innovation environment development»

3

4

Білім беру ұйымын басқарудың инновациялық моделін дамыту
Развитие инновационной модели управления организацией образования 
Development of an innovative management model of an educational organization

5

3-стратегиялық тақырып / Стратегическая тема 3 / Strategic goal 3
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Білім алушылардың, оқытушылар мен қызметкерлердің тілдік және коммуникативтік құзыреттіліктерін дамыту
Развитие языковых и коммуникативных компетенций обучающихся, преподавателей и сотрудников 
Development of language and communication skills of students, faculty and staff

4

Өңірлік әріптестікті күшейту және ықпал ету (ТМД елдері және Орталық Азия)
Усиление регионального партнерства и влияния (страны СНГ и Центральной Азии) 
Strengthening regional partnership and impact (CIS countries and Central Asia)

5

Университеттің халықаралық беделін өсіру
Повышение международной репутации университета
Enhancing the university international reputation

Академиялық ұтқырлықты дамыту және халықаралық студенттерді, оқытушылар  мен қызметкерлерді тарту
Развитие академической мобильности и привлечение международных студентов, 
преподавателей и сотрудников
Development of academic mobility and recruitment of international students, faculty and staff

Халықаралық әріптестермен бірлескен жобаларды имплементациялау
Имплементация совместных проектов с международными партнерами 
Implementation of joint projects with international partners

«Интернационалдандыру және аймақтық әсер»  
«Интернационализация и региональное воздействие»
«Internationalization and regional impact»

3

4-стратегиялық тақырып / Стратегическая тема 4 / Strategic goal 4
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Білім алушыларды, оқытушылар мен қызметкерлерді академиялық және әкімшілік қолдауды жақсарту
Улучшение административной и академической поддержки обучающихся, преподавателей и сотрудников 
Improvement of administrative and academic support for students, faculty and staff

Білім алушыларды, оқытушылар мен қызметкерлерді  қаржылық жағынан қолдауды жақсарту
Улучшение финансовой поддержки обучающихся, преподавателей и сотрудников  
Improvement of financial aid for students, faculty and staff

Студенттік клубтар мен ұйымдардың қызметін қолдау
Поддержка деятельности студенческих клубов и организаций
Support of student clubs and organizations

«Білім алушылардың, оқытушылар мен қызметкерлердің қанағаттануы»  
«Удовлетворенность обучающихся, преподавателей и сотрудников»
«Student, faculty and staff satisfaction»

3
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КОНТАКТЫ

kazguu.kz kazguukz @kazguuKZ

Университет 
КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева

M.S.Narıkbaev atyndaġy 
KAZGUU Unıversıteti

M.Narikbayev 
KAZGUU University
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