
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ  
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қыркҥйек-

желтоқсан  

23 ҚЫРКҤЙЕК  

А.И. Герцен атындағы Ресей мемлекеттік 

педагогикалық университетінің қылмыстық 

құқық кафедрасының профессоры, з.ғ.д., 

профессор Я.И. Гилинский «Қылмыс: Бұл 

не, неге, не істеу керек" тақырыбында 

Академияның білім алушылары мен 

қызметкерлері үшін қонақ онлайн дәрісі. 

29 ҚЫРКҤЙЕК  

3-Институттың магистранттары, 

докторанттары және 1-институттың 

алғашқы даярлау курстарының 

тыңдаушылары арасында Қазақстан 

Республикасы халықтарының тілдері 

күніне арналған мемлекеттік, орыс және 

ағылшын тілдерін білуге "Тіл шебері" 

конкурсы. 

4 ҚАЗАН  

Беларусь мемлекеттік университетінің 

криминалистика кафедрасының меңгерушісі, з.ғ.д., 

профессор В. Б. Шабановтың «Ұйымдасқан қылмыстық 

топтарға қарсы іс-қимылды криминалистикалық 

қамтамасыз ету» тақырыбындағы з.ғ.д., профессор Е. 

Н. Бегалиевтің «Қазіргі заманғы криминалистикадағы 

новеллалар" пәні шеңберінде қонақ онлайн-дәрісі. 



Профессором кафедры 
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7 ОКТЯБРЯ  

«Заңнамалық тетіктер – 2021 жыл: 

квазимемлекеттік сектордың жекелеген 

субъектілерін сатып алу туралы» тақырыбында 

мемлекеттік сатып алу бойынша сарапшы-практик, 

«Барлық сатып алу» ЖШС оқу орталығы  басшысы 

Н.А. Худайбергенованың қатысуымен бейіндік 

бағыттағы магистранттар үшін екілік сабақ. 

Нұр-сұлтан қ. 

мамандандырылған 

ауданаралық әкімшілік сотының 

медиаторлары мен судьясының 

қатысуымен «Медиация – 

азаматтық құқықтарды қорғау 

жүйесінің элементі» 

тақырыбындағы ғылыми 

семинар.  

8 ҚАЗАН  

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігінің Нұр-сұлтан қаласы бойынша 

департаменті превенция және парасаттылық 

басқармасының бас маманы Д.И. Райымбаевтың 

қатысуымен «Қазақстан Республикасындағы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің құқық 

қорғау қызметі» тақырыбында екілік сабақ. 

19 ҚАЗАН  

О.Е. Кутафин атындағы Мәскеу мемлекеттік заң 

университетінің «Сот және прокурорлық-тергеу қызметін 

ұйымдастыру» кафедрасының меңгерушісі, з.ғ.д., 

профессор Т.И. Отческая «Ресей Федерациясындағы 

азаматтық, төрелік және әкімшілік істерді соттардың 

қарауына прокурордың қатысуы» тақырыбында қонақ 

онлайн дәрісі. 

20 ҚАЗАН  

ҚР ІІМ ҚАЖК орынбасары з.ғ.к., құқық доценті, 

әділет полковнигі Е. А. Саламатовтың «Жоғары 

қонақ» бағдарламасы аясында «Қазақ қалпына 

келтіру сот төрелігі» тақырыбы бойынша                    

қонақ дәрісі. 



25 ҚАЗАН  

Нұр-сұлтан Қ. ҚАЖД Есіл ауданы пробация 

қызметінің бастығы С.Ж. Қалдыбаевтың 

қатысуымен "Қазақстан Республикасында 

пробация институтын қолдану практикасы" пәні 

бойынша «Пробация қызметінің негізгі бағыттары 

және оның түрлері» екілік сабақ 

2 ҚАРАША  

Магистранттарға арналған «Ғылыми зерттеулердің әдіснамалық 

негіздері мен әдістері» тақырыбындағы ғылыми семинар. 

3 ҚАРАША  

«Жинаудың құқықтық 

алғышарттары, 

негіздері мен тәртібі, 

қылмыстық істерді 

дәлелдеуде 

цифрлық 

«Қоғамдық пікір» зерттеу институтының 

сарапшылары А. Мәжитова мен Г. 

Ашкенованың қатысуымен магистранттарға 

арналған "магистрлік диссертация жазу 

кезінде социологиялық әдістерді қолдану" 

тақырыбындағы ғылыми семинар. 

5 ҚАРАША  

Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған 

«Кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігін 

құқықтық қорғау» тақырыбында ғылыми-білім беру 

қоғамдастығының сарапшылары мен құқық қорғау 

органдары өкілдерінің қатысуымен дөңгелек ҥстел. 

9 ҚАРША  

Қиыршығыс федералды университетінің ьзаң мектебінің 

қылмыстық құқық және криминология кафедрасының 

меңгерушісі, заң ғылымдарының докторы, профессор, Ресей 

Федерациясының еңбек сіңірген ғылым қайраткері А.И. 

Коробеевтің «Қазіргі Ресейдің қылмыстық-құқықтық 

саясаты: даму тенденциялары мен перспективалары» 

тақырыбындағы онлайн-қонақ дәрісі. 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫНЫҢ 
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қыркҥйек-желтоқсан   

ақпаратты бекіту және бағалау және 

«предикаттық істерді«»тергеу кезінде 

цифрлық дәлелдемелерді бекітудің іс 

жүргізу ерекшеліктері» магистранттар 

үшін ғылыми-практикалық семинар  

 



10 НОЯБРЯ   

«Қылмыстық заңнаманы дамыту перспективалары» 

тақырыбындағы ғылыми семинар. 

15 ҚАРАША  

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫНЫҢ 

АҚПАРАТТЫҚ БЮЛЛЕТЕНІ  
2021 

қыркҥйек-желтоқсан  

13 ҚАРАША  

3-Институттың білім алушылары мен 

оқытушылары қатысқан «Ғылыми зерттеу 

жүргізу әдістемесі» тақырыбындағы ғылыми 

семинар. Семинардың белсенді 

қатысушылары ғылыми жұмысты ынталандыру 

мақсатында Заманауи әдебиеттермен 

марапатталды. 

18 ҚАРАША  

ҒЗО бас ғылыми қызметкерінің 

(криминологиялық проблемаларды зерттеу, 

қылмысты болжау, ішкі істер органдарының 

қызметі туралы қоғамдық пікірді зерттеу 

бойынша) Ресей Федерациясының еңбек 

сіңірген ғылым қайраткері, заң ғылымдарының 

докторы, профессор Ю.М. Антонян Ресей ІІМ 

ҒЗИ № 1 «Қылмыскердің тұлғасы» 

тақырыбында қонақ онлайн дәрісі. 

Психология ғылымдарының докторы, 

Мәскеу қ. МҚПУ профессоры, Ресей 

Федерациясы В.Т. Кудрявцевтің 

докторанттарға арналған «Ғылыми 

қызметті жобалау» пәні бойынша 

«Құқықтық зерттеулердегі психологияның 

түсіндірме теориялары» тақырыбындағы 

онлайн-қонақ дәрісі. 

Психология ғылымдарының докторы, 

полиция полковнигі, Ресей Федерациясы 

ІІМ басқару академиясының доценті В.В. 

Вахнинамен Тапенова А.Р. бірге «Еңбекті 

ынталандыру» тақырыбында «Басқару 

психологиясы» және «Менеджмент» 

пәндері бойынша екілік сабақ. 
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22 ҚАРАША  

Психология саласындағы PhD докторы, HR Fijie компаниялар 

тобының директоры, (Мәскеу қ.) Н.Н. Хон бейіндік бағыттағы 

магистранттарға арналған «Басқару психологиясы» пәні бойынша 

«Кадрларды іріктеу мен орналастырудың психологиялық 

аспектілері» тақырыбында қонақ онлайн дәрісі 

2 ЖЕЛТОҚСАН  

Ведомствоаралық оқыту бойынша ғылыми семинар (онлайн) 

«Отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу 

субъектілерінің өзара іс-қимыл мәселелері. Кәмелетке 

толмағандардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету». 

Арнайы заң 

пәндері 

кафедрасының 

профессоры, з.ғ. 

д., профессор 

Е.Н. Бегалиев 

«Шет 

мемлекеттердің 

сот жүйелері» оқу 

құралын 

(бірлескен 

авторлықта) 

жариялады. 

29 ҚАРАША  

«Ғылыми қызметті 

жобалау» және 

«Зерттеу семинары» 

пәндері бойынша: 

«Зерттеу кезеңдері мен әдістері. Ғылыми 

зерттеу этикасы». стратегиялық даму, зерттеу 

жұмысы және халықаралық әріптестік 

жөніндегі Вице-ректор, э.ғ.д., ҚР Президенті 

жанындағы Мемлекеттік басқару 

академиясының доценті А.Б. Көшербаевамен 

бірлесіп екілік сабақ . 

3 ЖЕЛТОҚСАН  

2021 жылғы 8 қараша мен 3 желтоқсан аралығында 

3-ші оқу жылының докторанттары Өзбекстан 

Республикасы Бас прокуратурасының 

академиясында шетелдік тағылымдамадан өтті. 

Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияларға, дөңгелек үстелдерге Академия 

докторанттары Өзбекстан прокуратурасы 

органдарының қызметкерлері үшін зерттеу 

тақырыптары бойынша арнайы сабақтар өткізді. 
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ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған магистранттар мен 

докторанттардың ғылыми мақалалар байқауы. Қатысушылар-

ҚР ҚК АП, Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ., ҚР ІІМ Акдемия ат. Ш. 

Қабылбаева, ҚР ІІМ Академия ат. Б. Бейсенова. 

Құқық қорғау қызметі үшін 

кадрларды кәсіби даярлау және 

ғылыми зерттеулер саласындағы 

ағымдағы реформаларды, үрдістер 

мен трендтерді шолуға және 

талдауға, сондай-ақ озық 

тәжірибелермен және тиімді 

тәжірибелермен алмасуға арналған 

«Ғылым және білім беру арқылы 

Құқық қорғау қызметін дамытудың 

тұжырымдамалық негіздері» 

тақырыбындағы дөңгелек ҥстел. 

10 ЖЕЛТОҚСАН  

13-14 ЖЕЛТОҚСАН  

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына арналған Академия 

қызметкерлері мен білім алушыларының 

қатысуымен өтетін футбол турнирі. 

20 ЖЕЛТОҚСАН  
«Жоғары қонақ» жобасы аясында заң ғылымдарының 

докторы, профессор, академик, «Астана» Халықаралық 

университетінің қылмыстық-құқықтық және қылмыстық іс 

жүргізу мәселелерін зерттеу институтының директоры И.Ш. 

Борчашвилидің «Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

кодексіне түсініктеме: жалпы және Ерекше бөлім» атты 

презентациясы өтті. 


