
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ  

БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫНЫҢ  

АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ 

2022 
ШІЛДЕ-

ҚЫРКҤЙЕК  

13 ШІЛДЕ  

Шығарылым 2022. VII «Құқық қорғау 

қызметі» және «Құқықтану» Білім беру 

бағдарламалары бойынша магистрлерді 

шығару. Магистратурада оқуды құқық 

қорғау органдарының 60 қызметкері 

аяқтады, оның ішінде 9-ы қашықтықтан 

оқыту бойынша.   

19 ТАМЫЗ  

2022 Академияның магистратурасы мен 

докторантурасына тҥсу емтиханы. Жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары 

бойынша оқуға прокуратураның, ІІМ, ҚММ, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің және 

ТЖМ 84 қызметкері түсті. Бейінді докторантура 

бағдарламасы бойынша, оның ішінде 

қашықтықтан оқыту форматын қолдана отырып, 

алғашқы қабылдау жүзеге асырылды. 

«Дағдарыстық жағдайларды басқару» біліктілікті 

арттыру курсына қатысушылар үшін «Ресми іс 

қағаздарының стилі ерекшеліктер» тақырыбында 

дәріс сабағы. Лектор - әлеуметтік-гуманитарлық 

пәндер кафедрасының аға оқытушысы З.Ж. 
Калмурзина. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫНЫҢ 

АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ  
2022 

шілде-қыркҥйек  

5 ҚЫРКҤЙЕК 

Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының 

оқытушылары Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институты мен «Қазақ тілі» халықаралық қоғамының 

Алматы бөлімшесі ұйымдастырған «Қазақ тілін 

шетелдік аудиторияда оқытудың әдістері мен 

технологиялары» республикалық онлайн-семинарға 

қатысты. 

Академия мен қылмыстық-атқару жүйесі 

департаменті арасындағы ынтымақтастық 

туралы меморандум аясында ҚАЖД 

психологтары арасында «Кәсіби деформация 

және эмоционалды күйіп қалу» тақырыбында 

семинар-тренинг.  

Арнайы заң пәндері 

кафедрасының 

доценті, з.ғ.к. А.М. 

Әлібекова (бірлесіп 

жазған) оқу құралы 

26 ТАМЫЗ  

Әлеуметтік-

гуманитарлық пәндер 

кафедрасының 

доценті, п.ғ.к. Б.Р. 

Есімсейітов академия 

қызметкерлеріне 

Ахмет Байтұрсынұлының 150 

жылдығына орай «Ахмет тағылымы» 

тақырыбында сабақ өткізілді. 

23 ҚЫРКҤЙЕК 

Ресей Федерациясының Бас прокуратурасы 

өкілдерінің Академиясына сапары аясында 

Институт студенттері үшін екілік сабақтар 

өткізілді, оған Ресей Федерациясының Бас 

прокуратурасының кәмелетке толмағандар 

мен жастар туралы заңнамасының 

орындалуын қадағалау бөлімінің прокуроры 

А.П. Фирсова, Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың 

орындалуын қадағалау басқармасының 

бастығы В.В. Балдина қатысты,,  

«Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық құқығы. Жалпы бөлім 

жарияланды 

халықаралық ынтымақтастық Бас басқармасы бастығының орынбасары С.В. 

Жаманова, бас сот басқармасының мемлекеттік айыптаушылар басқармасының 
үшінші бөлімінің прокуроры М.М. Долгиева. 
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Институттың білім алушылары мен 

оқытушылары Тұңғыш Президент 

кітапханасында өткен және тұңғыш 

Дүниежүзілік қазақтардың 30 жылдығына 

арналған «Қазақ елі:  өсіп-өркендеудің 

тұжырымдамалық негіздері және 

жаһанданған әлемге бейімделу» 

халықаралық мерейтойлық форумға 

қатысты 

28 ҚЫРКҤЙЕК 

Институт директорының орынбасары               

Р. Р. Нугманов академия өкілдерінің АҚШ 

Мемлекеттік департаментінің өкілі Лиза 

Джонсонмен және АҚШ Елшілігінің 

қызметкерлерімен кездесуіне қатысты. 

Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін 

даярлаудағы ынтымақтастық мәселелері 

талқыланды. 

Арнайы заң пәндері кафедрасының доценті, з.ғ к. Е.Е. 

Қаженов (бірлесіп жазған) оқу құралы «Меншікке қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтар» жарияланды. 


