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                                                                                мекемелерінің басшыларына 

 

        Елбасымыздың халыққа жолдауында «2019 жыл жастар жылы» 

тақырыбы аясында, Қайнар академиясының «Құқықтық пәндер» 

кафедрасының ұйымдастыруымен  

«Мемлекет, қоғам, құқық және жастар» атты оқушыларға арналған 

зияткерлік байқаудың  өтетіндігін хабарлаймыз. Байқау үш кезеңнен тұрады. 

І-кезең төмендегі тақырыптардың біріне «Эссе» жазу. 

1. «Менің түсінігімдегі әділеттілік» 

2. «Мен болашақ заңгер» 

3. «Адамға білім қалай ықпал етеді» 

4. «Қазақстан  қоғамының  «ұят» феномені» 

5. «Жасөспірімдер арасындағы өз-өзіне қол жұмсау» 

Бұл кезең №1 қосымшаға сәйкес 2019 жылдың 1-15 ақпаны аралығында, 

сағат 18.00-ге дейін  kaynar.yurfak@bk.ru электронды поштасына жолдау 

арқылы қабылданады.  

ІІ-кезең «Адам.Қоғам.Құқық.» пәні бойынша «Тестілеу». 

ІІІ-кезең «Құқықтық тәрбие, мәдениет және жастар» тақырыбы аясында 

ашық көзқарас, еркін пікір-сайыс. 

ІІ және ІІІ кезеңдер Қайнар академиясында бағдарлама бойынша  ақпанның 

28-жұлдызында өтеді. 

       Байқау жеңімпаздарына  

І-орын Қайнар академиясының арнайы «Құқықтану» мамандығына  

берілетін ГРАНТ 

ІІ-орын «Құқықтану» мамандығына 50% жеңілдік 

ІІІ-орын Арнаулы заттай сыйлық беріледі. 

           Осыған орай, Сіз басшылық жасап отырған мекемедегі 11-сынып 

оқитын жас дарындыларды осы ақпаратпен хабардар етуіңізді сұраймыз. 

Қосымша: №1 өтінім үлгісі 

Байланыс үшін: +7778 183 13 35 Жүнісқызы Мақпал. 

E-mail: kaynar.yurfak@bk.ru 

 

 

Кафедра меңгерушісі:                                       з.ғ.к.,асс.проф. Апахаев Н.Ж. 
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                                                                               Руководителям организаций 

образования  (школ) 

 

       В рамках Послания Главы государства народу Казахстана   

«2019 год – год молодежи», кафедра «Юридических дисциплин»  

Академия  Кайнар  объявляет о проведении интеллектуального конкурса 

среди учеников на тему:  «Государство, общество, право и молодежь».  

Конкурс состоит из трех этапов. 

І-этап. Эссе на темы, которые приведены ниже: 

1. «Справедливость - в моем понимании» 

2. «Как я вижу себя в профессии юриста» 

3. «Как образование влияет на человека» 

4. «Феномен «ұят» в казахстанском обществе» 

5. «Суицид среди подростков и  молодежи» 

Эссе принимается согласно приложению №1, с 1 по 15 февраля 2019 

года до 18.00-часов  по электронной почте: kaynar.yurfak@bk.ru.  

ІІ-этап Тестирование  по предмету «Человек.Общество.Право». 

ІІІ-этап открытая, свободная дискуссия на тему:  «Правовое 

воспитание, культура и молодежь»   

 

ІІ и ІІІ этапы проводятся по программе Академии Кайнар 28 февраля 

2019 года.   

Победители конкурса награждаются:  

І-место ГРАНТ на специальность  «Юриспруденция» 

 Академии Кайнар 

ІІ-место 50% скидка на специальность  «Юриспруденция»  

ІІІ-место памятные призы. 

 В связи с этим просим Вас донести эту информацию до ваших 

учеников 11 класса.   

Приложение: №1 образец  заявления 

Для контактов: +7778 183 13 35 Жүнісқызы Мақпал. 

E-mail: kaynar.yurfak@bk.ru 

 

 

Заведующий кафедрой:                                    к.ю.н.,асс.проф. Апахаев Н.Ж 
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