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Құрметті әріптестер! 

 

Сіздің қолыңызда Бас прокуратура жанындағы Құқық қорғау 

органдары академияның құрылу тарихына арналған кітап бар. Бұл оның 

қалыптасуының негізгі кезеңдерінің өзіндік құжаттық жылнамасы, ғылыми-

білім беру қызметінің нәтижелері, одан әрі даму перспективалары. 

Осы кітаптың басылымымен біз бірінші, ең маңызды үлкен және 

нәтижелі жұмыстың қорытындысын шығарамыз. Осы уақыт ішінде ұзақ 

мерзімді басымдықтарды іске асыруда елеулі жұмыстар жасалды. 

Құрылымдық өзгерістер жүргізілді, оқытуда жаңашылдық тәсілдер енгізілді. 

Өзекті жобалар іске асырылды. Қойылған міндеттерді табысты орындауға 

қабілетті ұжым құрылды. Бүгінде Академия өзінің қалыптасуымен қазірдің 

өзінде аяқта нық тұр. Жастығына қарамастан, ол қазірдің өзінде өзі туралы 

перспективалы және қарқынды дамып келе жатқан оған жүктелген миссияны 

табысты орындайтын оқу орны ретінде мәлімдеді. Алдағы уақытта Құқық 

қорғау органдары академиясы дарынды және сұранысқа ие, заманауи 

ойлайтын және өз ісіне адал жаңа буын кадрларын даярлау және тәрбиелеу 

жөніндегі басты ұста болады. Мұндай мамандарға біздің қоғам мұқтаж және 

біз түлектарімізді солай көргіміз келеді. Заң кадрларының лайықты ауысуын 

дайындау бойынша міндеттерді табысты іске асыруда Академия ұжымына 

жаңа шығармашылық жетістіктер тілеймін 



 

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау 

органдары академиясын құру туралы 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 15 Жарлығы. 

        Қазақстан Республикасының     

      Президенті мен Үкіметі актілерінің 

       жинағында жариялануға тиіс    

       ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

      1. "Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау 

органдары академиясы" мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Академия) құрылсын. 

      2. Академияға білім беру ұйымының ерекше мәртебесі берілсін. 

      3. Академия қызметінің негізгі бағыттары: 

      1) құқық қорғау органдары қызметкерлерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасы 

құқық қорғау органдары басшылығының президенттік резервінде тұрған 

қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру; 

      2) құқық қорғау қызметі саласында ведомствоаралық ғылыми үйлестіру және 

зерттеулерді жүргізу; 

      3. жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру болып 

айқындалсын. 

      4. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Академияның уәкілетті органы 

болып айқындалсын. 

      5. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы мен Қазақстан Республикасының 

Үкіметі бірлесіп заңнамада белгіленген тәртіпте: 

      1) "Қаржы полициясы академиясы" мемлекеттік мекемесінің және "С.Есқараев 

атындағы Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы жанындағы заңдылық, құқық 

тәртібі мәселелерін зерттеу және прокуратура органдары қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру институты" мемлекеттік мекемесінің таратылуын қамтамасыз етсін; 

      2) осы Жарлықтан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын. 

       6. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына 

енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін. 

      7. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің 

Әкімшілігіне жүктелсін. 

      8. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының 
 

 

Президенті                                                                          Н.Назарбаев 

  

 

  

Қазақстан Республикасы 

Президентінің 

2015 жылғы 4 мамырдағы 

№ 15 Жарлығымен 

БЕКІТІЛГЕН 

 



 

Атаулы  күндер 

 

2015 жылғы 4 мамыр - Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығымен Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы 

Құқық қорғау органдарының академиясы құрылды. 

 

2015 жылғы 3 шілде - Бас Прокурордың бұйрығымен Қазақстан 

Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы "Құқық қорғау органдары 

академиясы" мемлекеттік мекемесінің Жарғысы бекітілді. 

 

2015 жылғы 27 тамыз - Мемлекет басшысының өкімімен Ұлан Сапарұлы 

Байжанов Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық 

қорғау органдары академиясының ректоры болып тағайындалды. 

 

2015 жылғы 30 қыркүйек - Заңдылықты, құқықтық тәртіпті және қылмысқа 

қарсы күрестің заңдылығын қамтамасыз ету бойынша Үйлестіру кеңесінің 

отырысында Академия Дамуының стратегиясы (тұжырымдамасы)" 

мақұлданды. 

 

2015 жылдың 26 тамыз - "Құқық қорғау қызметі" және "Юриспруденция" 

мамандықтары бойынша магистратура және докторантура 

бағдарламаларында білім беру қызметін жүргізу құқығына лицензия алынды. 

 

2015 жылғы 10 қыркүйек -  Қазақстан Республикасы Үкіметінің «17 шілде 

2015 жылғы  Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар, сондай-ақ 

республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымдарында 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар мамандар 

даярлауға 2014-2015 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру 

тапсырысын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің үкіміне  

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» үкімі қабылданды. 

 

2015 жылғы  27 қыркүйек - 27 магистрант және 3 докторант іріктеліп, 

академияға оқуға жіберілді. 

 

2015 жылғы 6 қазан -  Академияның Ғылыми кеңесі құрылды. 

 

2015 жылғы 23 қазан - Ғылыми-зерттеу және редакциялық-баспа кеңесі 

құрылды. 

 



2015 жылғы 2 қараша – Академия ғылыми-техникалық қызмет субьектісі 

ретінде куәлік алды. 

 

2015 жылғы желтоқсан - әзірленген әдіснамалық тәсілдер негізінде 

Академияда жобалық басқарудың (Project Management) негізгі элементтері 

енгізілді. 

 

2015 жылғы 10 желтоқсан - Академия Білім және ғылым министрлігінің 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Республикалық оқу-

әдістемелік кеңесінің шешімімен "Құқық қорғау қызметі"мамандығы 

бойынша базалық оқу орны болып танылды. 

 

2015 жылғы 10 желтоқсан –"Құқық қорғау қызметі" мамандығы бойынша 

Республикалық оқу-әдістемелік бірлестік құрылды. 

 

2015 жылғы 24-28 желтоқсан - Бас Прокурордың, Қаржы министрінің, 

Мемлекеттік қызмет істері министрінің, Ішкі істер министрінің «Қазақстан 

Республикасы құқық қорғау органдары қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру, қайта даярлау, кәсіптік дайындық ережелері мен құрылымын бекіту 

туралы" бірлескен бұйрығы» 

 

2015 жылғы 28 желтоқсан –Бас Прокурордың бұйрығымен Академияның 

Ғылыми-әдістемелік кеңесі құрылды. 

 

2016 жылғы 17 ақпан - Ғылыми-әдістемелік кеңестің бірінші отырысы өтті. 

 

2016 жылғы наурыз - Академияда оқудан өтетін қызметкерлер үшін 

құзыреттілік паспорты бекітілді. 

 

2016 жылғы 31 наурыз – Академияда жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беруді іске асыру шеңберінде білім беру процесін регламенттейтін 10 

бұйрыққа Бас Прокурордың қолы қойылды. 

 

2016 жылғы 4-29 сәуір аралығы – Президенттік резервте тұрған 

қызметкерлер үшін алғашқы курстар өтті. 

 

2016 жылғы 22 сәуір – «Қазақстан Республикасы Президентінің 

бағдарламасын іске асыру аясында заңнаманы, құқық қорғау және құқық 

қолдану қызметін жетілдіру» Республикалық ғылыми-практикалық 

конференция өткізілді. 



 

2016 жылғы сәуір - "Құқық қорғау органдары академиясының хабаршысы" 

журналының бірінші нөмірі шықты. 

 

2016 жылғы сәуір - "Құқық қорғау органдары академияның хабаршысы" 

журналын Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму министрлігінің 

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде тіркелді. 

 

2016 жылғы 30 сәуір – философия докторы (PhD) дәрежесін беру үшін 

докторлық диссертацияларды қорғау бойынша Диссертациялық кеңес 

ашылды. 

 

2016 жылғы 18 шілде - Қазақстан Республикасы Үкіметінің  «2016-2017 оқу 

жылына республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік білім 

беру тапсырысын, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білімі беруді бекіту туралы" қаулысы қабылданды.  

 

2016 жылғы 29 маусым - "Заңтану" мамандығы бойынша магистрлердің 

алғашқы түлектері бітірді. 

 

2016 жылғы 1-26 тамыз аралығында Президенттік резервте тұрған 

қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттырудың екінші курстары өткізілді. 

 

2016 жылғы тамыз – 40 магистрант және 10 докторанттар оқуға 

қабылданды. 

 

2016 жылғы 23 қыркүйек – Астана қаласы Қ. Мұңайтпасов стадионында 

құқық қорғау және арнайы органдар қызметкерлері арасында Құқық қорғау 

органдары академиясының Ректорының кубогына мини-футболдан бірінші 

турнир өткізілді. 

 

2016 жылғы 31 қазан мен 24 қараша -  Президенттік резервте тұрған 

қызметкерлерге кәсіби деңгейді арттыруға арналған үшінші курс өтті.  

 

2016 жылғы 9 қараша – «Қосшыдағы пікір алмасу» алғашқы 

криминологиялық форум өтті 

 

2016 жылғы 17 қараша - Бас прокуратурамен бірлесіп "Заң кадрларын 

даярлаудың, құқық қорғау қызметінде іріктеу мен жылжытудың өзекті 

мәселелері" тақырыбында халықаралық дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 



 

2016 жылғы 21 қараша - "Қазақстандағы жол қозғалысы қауіпсіздігінің 

өзекті мәселелері" тақырыбындағы халықаралық дөңгелек үстелде Академия 

әзірлеген Жол қозғалысы қауіпсіздігінің ұлттық тұжырымдамасының жобасы 

таныстырылды. 

 

2016 жылғы 25 қараша - "құқық қорғау қызметі" мамандығы бойынша оқу - 

әдістемелік бірлестік аясында "үздік оқулық (оқу құралы)","Үздік 

монография", "Үздік жыл профессоры", "Үздік жыл доценті", "Үздік жыл 

оқытушысы", "Үздік жыл ғалымы"номинациялары бойынша бірінші конкурс 

өткізілді. 

 

2016 жылғы  30 қараша - Академия мен КазГЮУ арасында ынтымақтастық 

туралы Меморандумға қол қойылды 

 

2016 жылғы қараша-желтоқсан - "Құқық қорғау органдары академиясының 

хабаршысы"журналының екінші нөмірін шығарылды. 

 

2016 жылғы 13 желтоқсан - Орталық коммуникациялар қызметінде "100 

прокурор кеңесі" кітабының тұсаукесері өтті. 

 

2016 жылғы желтоқсан -  "2017-2021 жылдарға арналған Академияның 

даму стратегиясын әзірлеу бойынша негізгі әдіснамалық тәсілдер" әзірленді. 

 

2017 жылдың қаңтарынан бастап академия қызметкерлерінің нәтижелілігі 

мен еңбек тиімділігін бағалаудың кешенді жүйесі (KPI) енгізілді. 

 

2017 жылғы 30 қаңтар мен 24 ақпан аралығында Президенттік резервте 

тұрған қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттырудың төртінші курстары 

өткізілді. 

 

2017 жылғы 14 ақпан - Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен 

"жоғары оқу орындарының ерекше мәртебесі туралы ереже"бекітілді. 

 

2017 жылғы 28 ақпан - жаһандық қауіп-қатерлерге қарсы іс-қимыл 

бойынша Өңірлік хаб құру шеңберінде Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан 

және Тәжікстан құқық қорғау және уәкілетті органдарының қызметкерлері 

үшін терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өңірлік тренинг 

ұйымдастырылды.  

 



2017 жылғы 3 наурыз – "Қосшыдағы пікір алмасу-Қосшы пікірталас" атты 

екінші криминологиялық форум өтті. 

 

2017 жылдың наурыз айында Бас прокурор Ж. Асанов Академия әзірлеген 

"Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасында жобалық басқаруды 

енгізудің негізгі тәсілдері" (презентациялық материал және баяндама) оқу-

әдістемелік материалдарын мақұлдады және прокуратура органдарының 

барлық құрылымдық бөлімшелерін жұмысқа зерделеу және пайдалану үшін 

жіберілді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


