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Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық 

қаржыландыру конкурсына қатысуға  

ТАПСЫРЫС 

 

1. Аннотация 

 

Жобаның мақсаты: Террористік және экстремистік құқықбұзышылыққа қарсы іс-

қимыл саласындағы қабылданып жатырған шаралардың тиімділігін арттыруға көмектесетін 

ғылыми негізделген ұсыныстар мен тәжірибелік ұсынымдар дайындау арқылы кешенді 

жүйелі жұмыстың қажеттілігін негіздеу.  

Дегенмен, Террористік және діни экстремистік құқықбұзышылыққа қарсы іс-қимыл 

саласындағы саясаттың олқы жері – радикализм проблемасына ғылыми және сараптамалық 

түсінік беру болып қалады. Радикализм мен террористік қақтығыстардың ішкі тамырларын 

сараптауға арналған зерттеулер өте аз жүргізіледі. 

Террористік және экстремистік бағыттағы құқықбұзушылықтар қарсы тиімді 

шараларды дайындау ситуациялық жағынан қарауды пайдалану арқылы қолданбалы ғылыми 

зерттеулер жүргізу ұсынылады. Зерттеу барысында террористік және экстремистік 

ұйымдардың қызметінің нәтижесінде пайда болған негізгі қауіптерді ашу, теорроризм мен 

экстремизм мәселелері бойынша қолданыстағы заңнаманың жетіспеушілігін анықтау, сот 

тергеу тәжірбесін зерттеп ұйымдардың, бизнес құрылымдарының және халықтың 

террористік қауіп төнген кездегі құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету бойынша 

ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау көзделуде.   

Зерттеу, құқық қорғау органдарының қызметін нормативтік құқықтық қамтамасыз ету 

мазмұнын және олардың ланкестік және экстремистік шақыруларға қарсы іс-қимыл бойынша 

ұйымластыру деңгейін анықтауға бағытталған. Зерттеу пәндері террористік және 

экстремистік құқықбұзушылытар жасау себептері мен негізгі жағдайларын зерттеу, 

азаматтарды ланкестік қызметке енгізу себептерінің механизмдерін анықтау болып 

табылады. Зерттеу барысында басқа елдердің әжірибесін экстрополяциялау мүмкіндігі 

ретінде отандық және шетелдік заңнамаға салыстырмалы құқықтық сараптау жүргізу 

жоспаралнуда.    

Жоспарланып отырған зерттеулердің әдістемелік негізі пайда болатын жағдайлардың 

көпшілішіг зерттеуге, сонымен қатар типтеудің негзгі түрлерін бөліп алуға мүмкіндік беретін 

ситуациялық тәсілді пайдаланып, соның негізінде қазір туып отырған экстремистік 

радикалды ағымдардың таралуы және террористік акцияларды жасау мүмкіндігі жағдайында 

қоғамдық проблемаларды шешудің ұтымды жолдарын қалыптастыру болып табылады. 

Сонымен қатар ситуациялық тәсіл экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы 

тиімді механизмдерді қалыптастыру үшін типтік жағдайларды шешудің оңтайлы 

бағдарламаларын дайындау мүмкінідігін береді.    

Зерттеу барысында алынған ақпаратты жүйелеу және сараптау нәтижесінде, 

террористік және экстремистік құқық бұзушылықтардың алдын алу, жою және ашуға 

шоғырланған типтік қызметтердің  алгоритмін дайындау жоспарлануда. Сонымен бірге 

мүдделі органдар мен тұлғалардың өзара қатынасы бойынша қызметтерін ұйымдастыруға 

үлгілік көрсеткішті механизмін құру жоспарланып отыр.  

 Зерттеуден күтілетін нәтижелер: 

– террористік және экстремистік бағыттағы құқықбұзушылықтарға қарсы іс-қимылды 

ұйымдастыруды жетілдіру бойынша әдістемелік және тәжірибелік ұсынымдар кешенін 

дайыдау; 

-  терроризмнің алдын алу және тергеудің ақпараттық-құқықтық ситуациялық 

моделін, сонымен қатар террористік және экстремистік қызметке қарсы іс-қимылды 

ұйымдастыру типтік алгоритмын дайындау; 

- шетелдік тіжірибе, отандық менталитет және ел мен аумақтың әлеуметтік-

экономикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, дайындау қырсы іс-қимылдың негізгі 

элементтері кіретін Жалпы мемлекеттік кешенді бағдарлама жобасын дайындау. 
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2. Түсіндірме жазба 

 

1. Жалпы ақпарат 

1.1. Жоба тақырыбының атауы: «Террористік және экстремистік бағыттаңы 

құқықбұзушылықтар мен қылмыстарды қарсы іс-қимыл тиімділігін арттырудың 

ситуациялық тәсілі»  

1.2. Тапсырыс берілетін ғылым дамуының басым бағытының атауы. 6. Ғылыми 

негіздер «Мәңгілік ел» (XXI ғасыр білімі, гуманитарлық ғылым саласында іргелі және 

қолданбаллһы зерттеулер). 

1.3. Тапсырыс беріліп отырған арнайы ғылыми бағытының атауы, зерттеу түрі . 6.1 

Қоғамдық ғылымдар саласында іргелі, қолданбалы, пәнаралық зерттеулер. Қолданбалы 

ғылыми зерттеулер. 

1.4. Жобаның жоспарланып отырған басталу уақыты және ұзақтығы. 1 қазан 2020 

жыл, ұзақтығы - 27 ай (қазан 2020 ж. – желтоқсан 2022 ж.) 

1.5. Гранттық қаржыландыруға сұралатын сомасы: Жобаның барлық кезеңінде: 

52200606 теңге, с.і. жылдар бойынша: 2020 ж. – 11961788 теңге; 2021 ж. – 18651306 теңге; 

2022 ж. – 21587512 теңге. 

1.6. Кілт сөздер – терроризм, экстремизм, ситуациялық тәсіл, қарсы іс-қимыл, 

қылмыстық құқықбұзушылық, тергеу, ситуациялық –құқықтық модельдеу, ақпараттық 

қамтамасыз ету. 

 

2. Жобаның жалпы концепциясы  

 

2.1. Кіріспе бөлім 

Жоба  - террористік және экстремистік бағыттағы құқықбұзушылықтарға қарсы іс-

қимылдың тиімді шараларын дайындауда ситуациялық тәсілді пайдаланумен байланысты 

қолданбалы ғылыми зерттеуді білдіреді, сонымен бірге террористік қауіп туған кезде 

ұйымдардың, бизнес құрылымдарының және халықтың құқықтық және заңды мүдделерін 

қамтамасыз етуге бағытталған.   

Зерттеу барысында алынған ақпаратты жүйелеу және сараптау нәтижесінде 

террористік және экстремистік құқықбұзушылықтың алдын алу, ескерту және ашуға 

жұмылдырылған типтік қызметтердің алгоритмін дайындау жоспарланып отыр.   

2.2. Жобаның мақсаты: Террористік және экстремистік бағыттағы 

құқықбұзушылықтарға қарсы іс-қимылды іске асыру мәселелеріне жүйелі кешенді тәсіл 

қажеттілігін, осы салада қабылданатын шаралардың тиімділігін арттырауға себеп болатын 

ғылыми негізделген ұсыныстар мен тәжірибелік ұсынымдар дайындау арқылы  негіздеу. 

Сонымен қатар, экстремистік және террористік қылмыстардың алдын алу, ескерту, ашу 

жәнне тергеудің типтік жағдайларының құқықтық моделін жасау.    

2.3. Жобаның міндеті: 

1) террористік және экстремистік бағыттағы құқықбұзышылықтардың жағдайы, 

құрылымы және динамикасы туралы статистикалық мәліметтерді жинау, зерттеу және 

сараптауды жүргізу арқылы террористік және экстремистік қызметке қарсы іс-қимыл 

саласындағы мемлекеттік саясаттың ресми ережелерін айқындауға мүмкіндік береді; 

2) терроризм және экстремизммен күрестің тиімділігін реттейтін ұлттық заңнамалар, 

нормативтік-құқықтық актілер, тергеу және сот тәжірибесі кіретін институционалдық ортаға 

салыстырмалы-құқықтық сараптау жүргізеді; 

3) террористік және экстремистік құқықбұзышылқты жасаудың экономикалық, 

әлеуметтік, құқықтық, адамгершілік және басқа да себептері мен жағдайларын зерттеу, 

террористік қызмеке азаматтарды енгізу механизмін анықтау және сол себептер мен 

жағдайларға әсер ететін ғылыми негізделген ұсыныстар мен тұжырымдар дайындау; 

4) құрал-саймандар (сауалнама парақтары, анкеталар және т.б.) дайындау және 

терроризм және экстремизмге қарсы іс-қимыл жағдайы туралы экперттерге, құқық қорғау 



3 

органдарына және халыққа әлеуметтік сауал жүргізу және терроризмге қарсы қызметтің 

тиімділігін қамтамасыз ету бойынша шаралар ұсыну; 

5) басқа елдердің тәжірибесін экстрополяциялау мүмкіндігіне отандық және шетелдік 

заңнамаға салыстырмалы-құқықтық сараптама жүргізу және құқық қорғау қызметінің 

нормативтік-құқықтық регламенттеуді жетілдіру бойынша ұсыныста енгізу; 

6) алынған нәтижелерді ғылыми мақалаларда, конференцияларда, монографияларда, 

заңдарға түсініктемелерде және т.б. жариялау жолымен апробациялау; 

7) құқық қорғау органдарының қарсы іс-қимыл және құқықтық қамтуды ұйымдастыру 

жағдайын зерттеу жүргізу және террористік және экстремистік құқықбұзушылықтардың 

алдын алу, ашу және тергеу бойынша қарым қатынас тиімділігн арттыру бойынша 

ұсынымдар дайындау; 

8) сот-тергеу тәжірибесін, типтің тергеу жағдайларын, қылмыстық әдістеме мен 

тактиканы зерттеу негізінде терроризмді тергеудің ақпараттық-құқықтық жүйесін дайындау; 

9) террористік және экстремистік қызметке қарсы іс-қимыл тиімділігін арттыруға 

себеп болатын мүдделі құрылымдардың өзара қатынасын ұйымдастыратын типтік қылмысты 

ситуацилық моделін дайындау. 

Зерттеуден күтілетін нәтижелер: 

– террористік және экстремистік бағыттағы құқықбұзушылықтарға қарсы іс-қимылды 

ұйымдастыруды жетілдіру бойынша әдістемелік және тәжірибелік ұсынымдар кешенін 

дайыдау; 

-  терроризмнің алдын алу және тергеудің ақпараттық-құқықтық ситуациялық 

моделін, сонымен қатар террористік және экстремистік қызметке қарсы іс-қимылды 

ұйымдастыру типтік алгоритмын дайындау; 

- шетелдік тіжірибе, отандық менталитет және ел мен аумақтың әлеуметтік-

экономикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, дайындау қырсы іс-қимылдың негізгі 

элементтері кіретін Жалпы мемлекеттік кешенді бағдарлама жобасын дайындау.  

 

3. Ғылыми жаңашылдық және жобаның маңыздылығы. 

Қазіргі заманның басты проблемасы террористік акцияларды және экстремистік 

баянадамаларды жасау қауіпі болып табылады. Терроризм мен экстремизм көптеген 

елдердің және олардың азаматтарының қауіпсізідігіне қауіп төндіреді, қомақты әлеуметтік-

экономикалық шығындарға келтіреді, халықтың жалпы массасына күшті психологиялық 

әсер тигізеді, ешқандай кінәсі жоқ адамдарың өміріне шын қауіп төндіреді. Осыған 

байланысты терроризм мен экстремизмге қарсы іс-қимылдың тиімділігін арттыруға 

бағытталған қолданбалы механизмдерді дайындау акуалды болып көрінеді.  

Қазақстанда терроризм мен экстремизмнің пайда болуына қарсы іс-қимыл бойынша 

белгілі жұмыстары жүргізілуде. Нормативтік-құқықтық база құрылды. 1999 жылғы 13 шілде 

күні «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» және 2005 жылғы 18 ақпан күні «Экстремизмге 

қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңдары қабылданды. Бұл нормативтік 

актілерде экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл және алдын алудың құқықтық 

негіздері бекітілген, осы бағытта мемлекеттік органдардың құзыреттері бөліп берілген. 

Кейіннен осы норматвтік-құқықтық актілерге экстремизм мен терроризмге қарсы кұрес 

механизмдерін күшейту мақсатында өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 

Осымен қатар стратегиялық бағдарламалық құжаттар қабылданды, 2013-2018 

жылдарға және 2018-2022 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының діни экстремизм 

мен терроризмге қарсы іс қимыл бойынша Мемлекеттік бағадарламалар бекітілді. Олардың 

басты мақсаты азаматтарды радикалдандыруды болдырмау және экстремистік идеяларға 

сенетін тұлғаларды кері радикалдандыру бойынша мемлекет пен қоғамның күшін біріктіру 

болды. Басым бағыт ретінде діни экстремизмнің күштеп көндіруі мен терроризм қаупінен 

адамды, қоғамды және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету белгіленген. Дегенмен, 

қабылданып жатырған шараларға қарамастан, жыл сайын экстремистік және террористік 

қызмет ұйымшыл болып бара жатыр және сондай топтардың қатарына жаңа тұлғалар 

енгізілуде. Экстремизм жақтастары жастар арасынан шығып жатырғаны өкінішті факт болып 

табылады.  



4 

Бүгінгі күні терроризм ұйымшыл, көпбейінді және мобильді болып кетті, тұрақты 

түрде террористік қызмет формалары мен әдістері, теракттерден бастап құқықбұзушылыққа 

бейім азаматтардың ой-өрісімен жұмыс жасауға дейін жетілдіруде. Көптеген 

зерттеушілердің көзқарасы бойынша терроризм  – терроризмнің құбылыстарына дұрыс және 

мақсатты кері іс-қимыл жасау мүмкін еместігін есептегенде, өзінің анықталған сипаттамасы 

мен мазмұны бар қарқынды дамып келе жатырған жүйе. [1, с. 142].  

Халықаралық террористің құрылымдар жастарға бейімделген пропагандалық 

акциялар үшін интернет алаңдарды кең пайдаланады [2; 3].. Көптеген зерттеушілер 

жастардың құқықтық сезімін төмен деңгейлігін белгілейді. Әсіресе, жастардың нақты 

өмірлік ұстанымдарының жоқтығы саяси шиеліністі, тұрақсыздықты күшейтеді және 

әлеуметтік саяси қақтығыстар негізі болып табылатын экстремистік бағыттағы қылмыстарға 

солардың көпшілігінің енгізілуі әлеуетті қауіп тудырады [4, с. 23; 5, с.19].  

Оң идеалдардың болмауы, әлеуметтік кепілдердің проблемалары, өзінің күштері 

сенімсіздік, қимылдары тек жеке басының әл-ауқатына бағытталуы экстремистік бағыттағы 

жастар бейресми бірлестіктерінің құрылуы үшін негіз болып табылады [6, с. 238]. 

Осыған байланысты, әлеуметтік экономикалық жағдайлар мен алғышарттарды ескере 

отырып, халықпен жұмыс істеудің қазіргі заманғы әдістері мен құралдарына негізделген, 

құқықбұзышылықтардың алдын алудың тиімді жүйесін дайындау қажет [7, с. 238], сондай-ақ 

аймақтық ерекшеліктер [8]. 

ҚР ұлттық қауіпсіздігі комитетінің бұқаралық қызметі тек терроризм мен экстремизм 

насихаты бар материалдарды блоктауға негізделген. Мысалы, ҚР ҰҚК мәліметі бойынша 

2018 жылы интернет пен әлеуметтік желілерде 620 мың материалдар блокталған (салыстыру 

үшін 2015 жылы- 150 мың, 2016 жылы-700 мың), бірақ бұл жұмыс ақпараттық топтамаға 

халықтың қызығушылығын төмендетпейді [9]. Сонымен бірге, ақпараттық желілерде 

жарияланған материалдардың мазмұнының сараптамасы жақсы теориялық өңделумен, 

пайдаланушыларға ақпараттық психологиялық әсер етудің ойластырылған жүйесімен, 

ресурстардың қорғалуымен ерекшеленеді және терроризм мен экстремизм идеологиясын 

жылжытуымен байланысты негізгі интернет-ресурстардың контенттерінің шабуылды, 

агрессивті сипаттары туралы куәландырады [10, с. 197]. 

Қазіргі уақытта терроризмді ақпараттық қоғамдастық дамуының ортасында қарап, 

ерекшелігін технологияларды пайдалану, интернет желісінің жылдам дамуы болып 

табылатын ерекшелігін ескеру керек. Дегенмен, бұл саладағы құқықық реттеу мемлекеттің 

нақты қажеттілігінен қалып қояды. Интернет желісінің жалпыға қолжетімділігі және оны 

пайдаланушылардың санының шапшаң көбеюін ескере отырып, интернет қатынастарын 

реттеуге бағытталған шешімдер, әсіресе жалпы желі мүмкіндіктерімен байланысты 

ерекшеліктерді шешу мәселелері бүгінгі күні өзекті болып табылады [11, с. 16].  

Экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы бар зерттеулер негізінен 

жалпы өткен әлеуметтік экономикалық өзгерістерді ескеремегенде, саяси немесе 

философиялық бағытты ұстанады [12; 13; 14; 15]. Заңгерлер өздерінің зерттеулерінің 

бағыттарын қылмыстық құқықтық немесе криминалдық проблемалармен 

байланыстырады[16; 17]. 

Соның арасында, қазіргі заманғы жаһандану уақытында, ұлтаралық және 

конфессияаралық қақтығыстарға асып кететін террористік қызметтің формалары мен 

әдістерінің жетілдірілуі жүріп жатырғанын ескеру керек [18]. Әр түрлі сепаратистік 

қозғалыстар өз мақсаттарында наркасауда,заңсыз қару бизнесімен және басқа салада 

мамандандырылған ұйымдастырылған қылмыстық құрылымдарды кеңінен пайдаланады, 

және мемлекеттердің тұрақтылығы мен ұлттық қауіпсіздігіне нақты қауіп төндіреді. Бүгінгі 

күні терроризм мен экстремизм барлық халықаралық қоғамға нақты қауіп тудырады. Осы 

саладағы бар проблемалардың өзектілігі туралы Нұр-Сұлтан қаласында өткен халықаралық 

конференция куәландырады [19]. 

Осыған байланысты терооризм мен экстремизмге қарсы іс-қимыл жүйесіне тәсілдерді 

қайта ойлау қажет, ал ол үшін тек әлеуметтік құқықтық емес, ақпараттық техникалық 

жетілдіру мүмкіндіктерін пайдалану арқылы қарсы іс-қимылдың тиімді механизмдерін 

дайындауға бағытталған кешенді қолданбалы зерттеулер жүргізу қажет.  
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Өкінішке орай, Қазақстанда аз ғана басылымдар бұл мәселеге арналған [20; 21], 

терроризм мен экстремизмнің көріністеріне қарсы тұру проблемаларын байыпты зерттеу 

жүргізілмеді, ал Қазақстанда одан да ауқымды зерттеулер жүргізілмеді. 

Жүргізілген зерттеулер, терроризмді насиахттау мен экстремизмның басқа да 

көріністерімен күресте бұқаралық ақпарат құралдарының рөлінің күшею қажеттілігі 

көрсетілген. Құқық қорғау органдары мен ғылыми қоғамдастық бұқаралық ақпарат 

құралдары арқылы қабыладнып жатырған коншаралар туралы халыққа  тек ақпарат беірп 

қоймай, экстрремизм мен оның шеттен шыққан формасы-терроризмның адамзатқа қарсы 

бағыты түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. Сонымен бірге, экстремистік акциялардың  

ұйымдастырушылары мен орындаушыларының халықты тікелей айналдыру әрекеттерін 

блоктап, медиапедагогика ресурстарының мазмұнын жастар арасында сынайтын, өзіндік 

ойлауды, медиатексттерді сараптай білуді дамытуға бағыттау қажет [22, с. 271]. 

Жұмыстың осы бағытын күшейту үшін, экстремистік насихатты жою және заңсыз 

әрекеттердің алдын алу бойынша ғылыми-негізделген ұсыныстарды жіне әдістемелік 

ұсынымдарды дайындау мақсатты көрінеді. Соның ішінде 2000 жылы құрылған Тәуелсіз 

Мемлекеттер Достастығы қатысушыларының мемлекеттердің Терроризмге қарсы 

орталығының атқарымдары мен ұсыныстарын пайдалану ұсынылады [23, с. 13]. 

Әсіресе, 2007 жылы 5 қазанда ТМД қатысушыларымен қылмыстық табыстарды 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы 

келісім шартқа қол қойылды, ол терроризмді қаржыландырумен күрес туралы халықаралық 

құқық нормаларына ұлттық заңнамалары сәйкестендіру қажеттілігін айқындайды. Осы 

ережелерді орындау үшін 2009 жылы 28 тамызда Қазақстан сәйкес ұлттық норматвитік 

құқықтық акт қабылдады. Бұл заңда қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыруға 

(жылыстатуға)  және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдың кешенді аспектілерін 

анықталған, қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ҚР уәкілетті және басқа да 

мемлекеттік органдарының, қаржылық мониоринг субъектілерінің құқықтық қатынастары 

регламенттелген [24]. 

Дегенмен, қылмыстық жолмен алынған табыстарды заңдастыру (жылыстату)  және  

терроризмді қаржыландыру мәселелерін тәжірибелік іске асыру, құқықтық негіз бола тұра, 

мемлекеттік органдарда нақты қиындықтар тудырады. Пайда болатын проблемаларды одан 

әрі зеррһттеу қажет, және де оларды жеңу дің тиімді шараларын дайындау бойынша кешенді 

іздеулер жүргізілу керек.   

Терроризмге қарсы қызметтің маңызды аспекті террористік және экстремистік 

құқық бұзушылықтарды табу, алдын алу, ашу және тергеу болып табылады. Бұл бағыт 

құқық қорғау органдарына ж.ктелген және оларды ұйымдастыруға жоғары деңгейдегі 

талаптар қажет етеді. Тергеу тиімділігі тергеу бөлімшелерінің, анықтау огандарының 

қызметкерінің,мемлекеттік мекемелердің лауазымды тұлғаларының және бизнес 

құрылымдарының арасындағы өзара қатынасты дұрыс ұйымдастыруға және олардың 

келісіоген қызметіне байланысты [25, с.104; 26, с.16; 27, с.48; 28, с. 50]. Мұнда жетістікке 

жету жасалған немесе дайындалып жатырған террористік немесе экстремистік қылмыс 

туралы толық көлемде ақпаратты уақытында алу болып табылады. Алынған және жүйелі 

өңделген ақпарат негізінде тергеу алгоритмін құра алатын ситуациялық құқықтық модель 

құрастыру және мүдделі органдардың өзара қатынасының ұйымдастырушылық әдістемелік 

жүйесін құру мүмкіндігі бар.    

Осыған байланысты, ғылыми негізделген ұсынымдарды дайындау және мүдделі 

бөлімшелердің қызметін үйлестіруге және террористік және экстремистік бағыттағы 

құқықбұзушылықтарға қарсы іс-қимыл дағдыларын қалыптастыруға бағытталған типтік 

тергеу жағдайларын модельдеу өзекті болып көрінеді. Өкінішке орай, бұл бағытта тек кейбір 

мақалалар ғана бар [29; 30].  

Экстремистік және террористік бағыттағы қылмыстарды тергеу әдісі мен тактикасына 

аса көңіл бөлу қажет. Осы мақсатта тергеуді этаптауға негізделген және осы түрдегі 

қылмыстардың алдын алу және ашудың негізгі элементтерін құруға негізделген жүйе 

қалыптастыру керек. Тергеу және оперативтік бөлімшелердің қызметінің тиімділігін 
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арттыруға себеп болатын маңызды ақпаратты табуға бағытталған тергеудің дайындық және 

негізгі этаптарын модельдеу қажет [31; 32]. 

Аталған ерекшеліктерді есептеу аталған қылмыс түрін тергеу әдістемесінің негізіне 

салыну керек. Мұндай әдіс тергеудің тиімділігін едәуір арттыруы мүмкін. Бірақ, құқық 

қорғау органдары қызметкерлерінің дайындық деңгейінің төмендігіне байланысты тергеу 

қимыладрын өндіру сапасымен, оперативті іздеу шараларының нәтижілілігінде, олардың 

өзара қарым қатынасының тиімділігінде проблемалар пайда болады. Сондықтан, осы 

қылмыс түрін тергеу әдісі мен тәсілі бойынша негізделген ұсынымдар дайындалу қажет. 

Өкінішке орай, бұл бағыттағы жұмыстар әлі жеткіліксіз [33, с. 25]. 

Қазіргі заманғы жағдайда терроризм мен эксремизмге қарсы іс-қимыл саласындағы 

зерттеулердің тәжірибелік маңыздылығымен қатар, ғылыми өзектілігін атап өту керек. Осы 

қорытындыны шетелдік ғалымдар да айтады [34; 35; 36]. 

Экстремизм мен терроризмге қарсы іс қимыл тиімділігін арттырудың маңызды шарты 

саяси, әлеуметтік, экономикалық, идеологиялық және насихаттық аспектілермен қатар, типі, 

дайындау және жүргізу формасын есепке алып, террористік акциялардың дамуына себеп 

болатын жағдайларды жою бойынша аспектілер кіретін жалпы мемлекеттік кешенді 

бағдарламаны, сонымен қатар терроризмнің ағымды жағдайы мен жобалануы мониторигін 

дайындау болып табылады.  

Жобаның ұлттық масштабтағы маңыздылығы қоғамдық дамудың жалпы әлемдік 

тенденциясымен, сонымен қатар мемлеке басшылығы өзінің баяндамаларында, өкімдерінде 

және бағдарламалық құжаттарында жақын арадағы даму перспективасына берілген 

стратегиялық бағыттармен негізделген.   

Өткізілген зерттеулер нәтижесі діни экстремизмге қарсы іс-қимылда конфессия 

аралық келісімді күшейтуге оң  әсер етеді, терроризмнің алдын алу саласындағы негізделген 

тәсілдерді ойласытруға себеп болады. Зерттеу барысында дайындалуы жоспарланған 

процесстік қимылдардфң алгоритм моделі пайда болатын жағдайға байланысты аталған 

қылмыс түрлерін тергеудің тиімділігін арттыруға маңызды көмек көрсетуі мүмкін.  

Жоспарланып отырған зерттеулердің қолданыстағы сондай жобалардан ерекшелігі 

кешенді, пәнаралық жүйелі тәсілінде болып табылады. Терроризм мен экстремизмге қарсы 

іс-қимыл саласындағы бұрын өткізілген зерттеулер негізінен әлеуметтік саяси, қылмыстық 

және идеологиялық бағыттағы мәселелерді қарады.Қылмыстық-процессуаллдық, 

криминалистік және оперативті тергеу аспектілері кешенді пәнаралық зерттеуге жатпады, 

және де бейтарап және ішкі ведомстволық сипатта болды. Нормативтік-құқықтық актілерді 

жүйелі сараптау жолымен, қолданыстағы құқық қабылдау тәжірибесін, шетелдік тәжірибені 

және республиканың әлеуметтік экономикалық жағдайын зерттеу барысында отандық 

заңнаманы жетілдіру бойынша ғылыми негізделген ұсынымдар дайындалып, оның қолдану 

тәжірибесі қалыптастырылады.      

 

4. Зерттеу әдістері мен этикалық мәселелер   

 

Жоспарланып отырған зерттеудің әдістемелік негізі ситуациялық тәсіл болып 

табылады, ол көптеген пайда болатын жағдайларды жүйелі және жан-жақты зерттеуге, 

сонымен қатар типтеудің негізгі себептерін бөлуге және соның негізінде экстремистік 

радикалдық ағымдардың таралуы және террористік акция жасау мүкіндігі бар жағдайларда 

қоғамдық проблемаларды шешудің аса рационалды жолдарын қалыптастыруға мүкіндік 

береді. Осымен қатар, ситуациялық тәсіл экстремизм мен терроризмке қарсы іс-қимыл 

саласында тиімді механизмдерді қалыптастыру үшін типтік жағдайларды шешудің 

оптималды бғдарлаламарын дайындауға мүмкіндік береді.  

Зертеу барысында объективті қызметті танудың жалпы және жеке әдістерін пайдалану 

болып жоспарлануда. Эмпирикалық әдістер ретіне бақылау, салыстыру, өлшеу, эксперимент 

пайаланылады. Теориялық зерттеу негізін келесі әдістер: ғылыми әдебиетті үйрену, 

абстракциялау, сараптама мен синтез, индукция мен дедукция, абстрациядан нақтыға жету 

және басқалар құрайды. 

Жүргізілетін зерттеу ерекшеліктері юолып пәнаралық ситуациялық тәсілді пайдалану 
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арқылы терроризм мен экстремизмге қарсы іс қимыл проблемаларын кешенді қарастыру 

болып табылады. Қолданыстағы салалық заңнама ережелерін корреляциялау  арқылы құқық 

қорғау органдарының қызметін ұйымдастыратын тиімді механизмдерді дайындау және 

алдын алу, ашу  және осы құқық бұзушылықтарды тергеу процесстерін құқықтық реттеуді 

жетілдіру жоспарлануда.   

Тәжірибелік бөлімін іске асыру үшін келесі әдістерді қолдану жоспарланып отыр: 

сауал салу, интервью беру, эксперттік сауал, аналогия, экономикалық статистикалық және 

салыстырмалы құқықтық сараптау, сапалы және сандық сараптама, әлеуметтік эксперимент, 

қоғамдық үдерістерді математикалық модельдеу әдісі. Осы әдістерді пайдалану күшті 

репрезантативті материал алып, оның көмегімен құқық қорғау және басқа да мүдделі 

органдардың қызметін нәтижелілігі жағдайын бағалау жүргізуге, аса проблемалық 

аспектілерді анықтауға және заңнаманы жетілдіру мен оны пайдалану тәжірибесінің ең 

негізгі бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді.     

Құқық қорғау құрылымының экстремизма және терроризмге қарсы іс-қимыл 

жағдайын және деңгейін зерттеу кезінде, сонымен қатар осы қызметтің нәтижелілігін е 

халықтың қатынасы мәселелерә бойынш анкеталау кезінде әлеуметтік сауал, эксперттік 

сауал және интервью жинау падаланылады.   

Осы міндетті шешу кезінде респондеттердің тәжірибесі жоқтығымен, жалпы 

әкімшілік барьерлерге сілтеме, қойылған сұрақтарға респонденттердің шын жауап бермеуі 

қиындық туғызуы мүмкін. Балама шешім болып бұрын берілген ғылыми зерттеулердің, 

соның ішінде Қазақстан жұмыс атқаратн тәуелсіз халықаралық ұйымдардың мәліметтері 

болуы мүмкін. Сонымен қатар, ақпарат бұқаралық ақпарат құралдарынан, ресми статистика 

материалдарынан, ғылыми көпшілік көздерінен ақпарат алынуы мүмкін.   

Зерттеулер барысында респонденттерден нақты ақпарат алу, сонымен қатар 

статистикалық есеп мәліметтері мен оперативті тергеу қызметінің нәтижелерін алу бойынша 

проблемалар пайда болуы мүмкін. Балама ретінде ғылыми мақалалар мн қылмыстық құқық, 

криминалистика және оперативті тергеу қызметі саласындағы мамандардың сыни пікірлерін, 

сонымен қатар отандық және шетелдік ғалымдардың жарияланған және осындай зерттеулер 

жүргізілген кезде алған нәтижелерін алуға болады.   

Құқықбұзушылықтарды ашу және тергеу кезінде қарым қатынасты ұйымдастыруды 

жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындалған уақытта қолданыстағы заңнаманың шектеулігі 

және ондай қарым қатынастың формалары мен әдістері туралы объекивтік ақпараттың толық 

болмауы мүмкін. Балама ретінде қоғамдық қатынастардың басқа салаларындағы мемлекеттік 

реттеу механизмін сәйкестендіру, қарым қатынастардың ескі формаларын қайта қарау және 

ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы тергеу процесстерін оңтайландыру болуы 

мүмкін. 

Қолданыстағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіруге байланысты міндеттерді 

шешудің сынақ нүктесі қажетті көлемдегі репрезентативті материалдың болмауымен 

байланысты. Балама болып мемлекеттік құқықтық статистика мәліметтері, 

құқықбұзушылытардың алдын алу және ескерту бойынша қолжетімді ақпараттық ресурстар, 

заңнаманы жетілдірумен айналысатын ғалымдардың ашық көздердегі ғылыми мақалалары 

табылады.     

Терроризм және экстремизммен күрестің халықаралық тәжірибесін зерттеу, сонымен 

қатар құқық қорғау органдарының қызметінің тиімділігін арттыру жүйесін дайындау кезінде 

салыстыру-құқықтық және сыни сараптау әдістері, аналогиялар, сапалы және сандық 

сараптау пайдаланылатын болады. Нәтижесінде қажетті көлемдегі ақпарат алу және оның 

нақтылығы туралы сұрақтар тууы мүмкін. Балама ретінде ресми құқықтық статистика 

мәліметтері, ғылыми өңдеулер мен зерттеулердің жарияланған материалдары алынуы 

мүмкін. Ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы қылмыстарды ашу және тергеумен 

байланысты үдерістерді оңтайландыру жүргізілуі мүмкін.   

Терроризмді тергеуудің ақпараттық құқықтық жүйесін дайындау үдерісінде алғашқы 

ақпаратты бағалаудың ақпараттық және құқықтық әдістері пайдаланылатын болады. Зерттеу 

барысында сәйкес ақпараттың болмауы проблема болуы мүмкін. Балама шешім ретінде сот 

пен тергеу бөлімшелерінің архивтік материалдарын пайдалану, сонымен қатар заң көздері 
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мен сот-тергеу тәжірибесіне шолуды зерттеу болуы мүмкін.  

Мүдделі құрылымдардың қарым қатынасын ұйымдастырудың ситуациялық моделін 

дайындау үдерісінде ақпараттық және математикалық модельдеу әдістері пайдаланылуы 

мүмкін. Зерттеу барысында сәйксес біліктілігі бар бағдарламашылардың және сәйкес 

жиынтықты компьютерлік техниканың болмауы мүмкін. Балама шешім болып қосымша 

оқыту курстарын өткізе отырып, бағдарламашыға оқып жатырған студенттер мен 

магистранттардың әлеуеті, сонымен қатар грант қаражаты арқылы компьютерлік техника 

мен бағдарламалық қамтамасыз ету алу шығады.  

Жобаны іске асыру барысында зерттеу тобы ҚР Конституциясына, ҚР «Авторлық 

құқық және сабақтас құқықтар туралы», ҚР «Қазақстан Ресупбликасының кейбір заңнамалық 

актілеріне зияткерлік меншік саласын құқықтық реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 7 сәуірдегі заңы, заңгер мен социологтың кәсіби 

кодексі негізге алынады.  

Осы жобаны іске асыру шегінде ғылыми этика принциптері, яғни басқарудың 

этикалық формалары қамтамасыз етіледі және сақталады. Соның ішінде зияткерлік 

адалдықтың жоғары стандарттары қолданылады және ғылыми мәліметтерді фабрикациялау, 

фальсификаци, плагиат, өтірік автор болу, басқа қатысушылармен келісімсіз зерттеу 

нәтижелері мен мәліметтерін ұжымдық зерттеудің бөлек қатысушыларымен пайдалану 

болдырылмайды.  

Зерттеу нәтижесінің зияткерлік меншігіне негізгі құқығы ҚР ҰБМ ғылым комитетіне 

беріледі. Зияткерлік меншікті қорғау әдісі мен алынатын материалдарды сілтемесіз 

пайдаланудың кепілі болып зерттеу тобының мақалаларын «Антиплагиат» жүйесінде 

тексеру болып табылады. 

Егер грант беруші зерттеу тобын толық қаржыландырмаған қауіпі нәтиіжесінде 

зерттеу тобы толық жинақталмаған кезде зерттеу тобының негізгі мүшелерінің тәжірибесі 

мен біліктілігі функцяиларды қайта бөлуге және қосылмағандардың қызметіне өздері 

атқаруға мүмкіндік береді.   

 

5. Зерттеу тобы және жобаны басқару. 
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жарияланымдары бар, Scopus базасы бойынша Хирша индексі 2-ге тең,   

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56275926800&zone= 

Зерттеу бағыты бойынша келесі мақалалары жарияланған:  
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punishment for careless transport crimes // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 

2019. № 10(1), с. 41-51 DOI: 10.14505/jarle.v10.1(39). (Квартиль 2, процентиль 70) 

https://www2.scopus.com/sourceid/21100286923?origin=resultslist 
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transfer system "Hawala" as a segment of the shadow economy: social impact assessment and 

framework for combating // American Journal of Applied Sciences. 2015. Т. 12. № 12. С. 931-937. 
DOI: 10.3844/ajassp.2015.931.937  

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=6400153122&tip=sid&clean=0 
4. Nurgaliyev B., Ualiyev K., Simonovich B. Police corruption in Kazakhstan: the 

preliminary results of the study // Review of European Studies. 2015. Т. 7. № 3. С. 140-148. 

https://www2.scopus.com/sourceid/21100228751?origin=resultslist 

5. Nurgaliyev B.M., Boretsky A.V. Resistance to investigation of crimes, related to human 

trafficking: The forms, methods and ways to overcoming // Mediterranean Journal of Social 

https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56275926800&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57195920656&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56627084000&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=56286011800&zone=
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57215027524&zone=
https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079701475&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=dad7cbc988947ffa3d38db19bacce7d5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856286011800%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079701475&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=dad7cbc988947ffa3d38db19bacce7d5&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856286011800%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www2.scopus.com/sourceid/21100286923?origin=resultslist
https://www2.scopus.com/sourceid/21100286923?origin=resultslist
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27838191
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27838191
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34363203
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34363203&selid=27838191
https://www2.scopus.com/sourceid/16500154707?origin=resultslist
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27942664
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27942664
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27942664
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34274483
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34274483&selid=27942664
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=6400153122&tip=sid&clean=0
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27935060
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27935060
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34060047
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34060047&selid=27935060
https://www2.scopus.com/sourceid/21100228751?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/21100283701?origin=recordpage
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SciencesVolume 6, Issue 3, 2015, Pages 86-93. DOI: 10.5901/mjss.2015.v6n3s1p86 

https://www.scopus.com/sourceid/21100283701?origin=recordpage 

6. Nurgaliyev B.M., Syzdyk B.K., Boretsky A.V. The realities and patterns of crime in 

Kazakhstan: some approaches to its analysis // The Social Sciences (Pakistan). 2016. Т. 11. № 6. С. 

1069-1078. DOI: 10.14505/jarle.v10.1(39).06 

https://www2.scopus.com/sourceid/21100212600?origin=resultslist   

7. Nurgaliyev B., Lakbaev K. The minimization of social impacts (cost) of organized crime 

under the criminal legislation of the Republic of Kazakhstan // Science and Education in Australia, 

America and Eurasia: Fundamental and Applied Science(Аustralia, Melbourne, 25 June 2014) The 

1st International Academic Conference с.475-479. 

8. Karpov A.S., Babesin M.A., Gerasina O.N., Gerasina J.A., Nurgaliyev B.M. Improving the 

professional training of future economists in kazakhstan based on the experience of the USA 

Espacios. 2017. Т. 38. № 56. С. 22. 

9. Нургалиев Б.М., Лакбаев К.С., Кусаинова А.К. Проблемы правоприменительной 

практики негласных следственных действий в казахстане // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Право. 2019. Т. 10. № 3. С. 577-585. 

DOI: 10.21638/spbu14.2019.312. https://elibrary.ru/item.asp?id=41167357 

Жобадағы ролі: зерттеу тобы мүшелерінің қызметін үйлестіру, зерттеуді 

ұйымдастыру, нәтижелерді талдау және қорыту. Эмпирикалық материалдарды жинақтау 

үшін ғылыми іссапарларды жүзеге асыру. Мақалалар, монографияларды дайындау. Дөңгелек 

үстелдер, ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыру және өткізу. Терроризм 

мен экстремизмге қарсы іс-қимыл тактикасы мен әдістемесін жетілдіру бойынша 

ұсыныстарды әзірлеу.   

2. Бас ғылыми қызметкер (шетелдік ғалым): Волчецкая Татьяна Станиславовна, 

заң ғылымдарының докторы, профессор, И. Кант атындағы Балтық федералдық 

университетінде жұмыс жасайды, заң институтының қылмыстық процесс, криминалистика 

және құқықтық информатика кафедрасының меңгерушісі, РФ жоғары мектебінің еңбегі 

сіңген қызметкері, Халықаралық криминалистер ассоциациясының Вице-президенті. 270-тен 

астам еңбектері жарияланған. Тағылымдаманы Упсала қ. (Швеция), Турку қ. (Финляндия), 

Берген қ. (Норвегия), Грайфсвальд және Гамбург (Германия)  қалаларында, сонымен қатар 

Кембридж университеті (Ұлыбритания) мен АҚШ, Канада университеттерінде  өткен. Web 

of Sciences халықаралық базаларында жарияланымдары бар, РҒДИ базасы бойынша Хирша 

индексі 15-ке тең. 

Т.С. Волчецкая ситуациялық тәсілдеме және криминалистік ситуалогия туралы оқу 

әзірлеушісі, қызығушылық аясы криминалистикадағы ситуациялық моделдеу, тұлғаны 

криминалистік зерттеу, экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимылдағы ситуациялық 

тәсілдеме, сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет, экологиялық қылмыс мәселелері, сот 

сараптама мәселелері болып табылады. Заңгерлерді оқытудағы заманауи инновациялық 

тәсілдемелер. Т.С. Волчецкаяға жобаның мақсатқа жетуі мен күтілетін нәтижелері бойынша 

негізгі рол беріледі, ол кеңес беру мен әдістемелік құрамдас бөлікті үйлестіру, зерттеу 

бағытын жүзеге асырады.  

3. Бас ғылыми қызметкер: Ханов Талгат Ахматзиевич заң ғылымдарының докторы, 

профессор, 1986  жылдан бастап ішкі істер органында тәжірибелік қызмет өтілі бар, 1995 

жылдан 2010 жылға дейінгі кезеңде ҚР ІІМ Қарағанды Академиясында ғылыми-зерттеушілік 

және оқытушылық жұмыс атқарған, 2010 жылдан бері Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті экономикалық және құқықтық зерттеулер ғылыми-зерттеу 

институтының директоры. Зерттеу бағыттары қылмыстық сот ісін жүргізуге 

қатысушылардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету, экономикалық 

қатынастарды құқықтық реттеу, заңгерлік білім беру жүйесіндегі инновацияның дамуы 

мәселелерімен байланысты. Жоспарланған зерттеу ғылыми-зерттеу қызметінің жалғасы 

болып табылады және ішінара бұрынырақ жүргізілген зерттеулермен, соның ішінде 

қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашу мен тергеу және құқық қорғау органдарының сотқа 

дейінгі қызметін ұйымдастыру, сол сияқты түрлі санаттағы қылмыстардың алдын алу 

сұрақтарымен байланысты. 

https://www.scopus.com/sourceid/21100283701?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100283701?origin=recordpage
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27898574
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27898574
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34317555
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34317555&selid=27898574
https://doi.org/10.14505/jarle.v10.1(39).06
https://www2.scopus.com/sourceid/21100212600?origin=resultslist
https://elibrary.ru/item.asp?id=35509978
https://elibrary.ru/item.asp?id=35509978
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34648050
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34648050&selid=35509978
https://elibrary.ru/item.asp?id=41167357
https://elibrary.ru/item.asp?id=41167357
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41167337
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41167337
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41167337&selid=41167357
https://doi.org/10.21638/spbu14.2019.312
https://elibrary.ru/item.asp?id=41167357
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Жобадағы негізгі ролі зерттеу тобы мүшелерінің қызметін ұйымдастыру және 

үйлестіру, нәтижелерді жинақтау. Материалдар мен әлеуметтік сауалнамаларды жинақтау 

үшін ғылыми іссапарларды жүзеге асыру. Мақалалар мен монографиялар дайындау. 

Дөңгелек үстелдер, ғылыми-практикалық конференцияларды ұйымдастыру және өткізу. 

Тәжірибелік нәтижелерді талдау, ағымдағы заңнаманы және оны қолдану практикасын 

жетілдіру бойынша ұсыныстарды дайындау.  

4. Жетекші ғылыми қызметкер: Біржанов Қайрат Капарұлы, заң ғылымдарының 

кандидаты, қылмыстық құқық және процесс, криминалистика және жедел-іздестіру қызметі 

саласындағы маман. Жоба статистикалық және эмпирикалық мәліметтерді жинайды және 

өңдейді, зерттеудің теориялық және әдіснамалық базасына талдау жасайды, техникалық 

сипаттағы материалдарды іздейді және қарастырады, құқықтық жағдайлық модель 

дайындайды және жасайды. Сондай-ақ, практикалық нәтижелерге талдау, қолданыстағы 

заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау жүзеге асырылады.  

5. Жетекші ғылыми қызметкер: Ау Татьяна Ивановна, заң ғылымдарының 

кандидаты, PhD докторы, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті Жалпы 

заңгерлік және арнайы пәндер кафедрасының меңгерушісі, әлеуметтік-құқықтық қатынастар 

саласының маманы болып табылады. Жобада терроризмге қарсы әрекет аясындағы 

әлеуметтік құқықтық аспектілерді талдау және пысықтауды жүзеге асырады. Ғылыми-

практикалық конференцияларды, ғылыми мақалалар, монографияларды дайындау мен 

жариялауға қатысады.  Терроризм мен экстремизмге қарсы іс-қимылдағы әлеуметтік-

құқықтық шараларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлейді. Жоба бойынша зерттеу 

нәтижелерін жинақтау. Практикалық нәтижелерді талдау, ағымдағы заңнаманы жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды дайындауды жүзеге асырады.  

6. Аға ғылыми қызметкер: Рахимгулова Маншук Болатовна, PhD докторы, 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті Жалпы заңгерлік және арнайы 

пәндер кафедрасының аға оқытушысы. Жоғары заңгерлік білімі бар, Қарағанды «Болашақ» 

университеті жанындағы ғылыми-педагогикалық магистратураны үздік аяқтаған, 

Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ докторантурасын «6D030100 – Құқықтану» мамандығы 

бойынша тәмамдаған. Жобада статистикалық және эмпирикалық деректерді жинақтау және 

өңдеуді жүзеге асырады, мақалалар, монография дайындауға қатысады. Дөңгелек үстелдер, 

ғылыми-практикалық конференцияларды өткізуге қатысады, ағымдағы заңнаманы жетілдіру 

бойынша ұсыныстарды дайындайды.  

7. Ғылыми қызметкер: Пупышева Татьяна Николаевна, екі жоғары білімі бар: 

әлеуметтанушы, әлеуметтану мұғалімі және бухгалтерлік есеп және аудит бакалавры, 

экономика магистрі, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің 

экономикалық және құқықтық зерттеулер ҒЗИ кіші ғылыми қызметкері, эмпирикалық 

зерттеулер жүргізуге, алынған мәліметтерді жинауға және өңдеуге көмектеседі. деректер, 

әлеуметтік-құқықтық статистикалық деректерді талдау және қорытындылау. Экстремистік 

және террористік идеялардың таралуына әсер ететін әлеуметтік-экономикалық 

проблемаларды зерттеу және жалпылау. 

8. Қосымша персонал: Кіші ғылыми қызметкер: Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті 7М04201 «Құқықтану» мамандығы магистранты. Эмпирикалық 

зерттеулерді жүргізуге, алынған  деректерді жинақтау мен өңдеуге жәрдемдеседі, құқықтық 

статистиканы талдау мен пысықтауды жүргізеді. Зерттеу нәтижелеріне апробация жүргізеді.  

9. Қосымша персонал: Кіші ғылыми қызметкер: Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университеті 7М06101 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы магистранты - 

зерттеу нәжижелерін апробациялау. 

10. Қосымша персонал: Жобаға қаржылық-экономикалық көмек көрсететін және 

түрлі есептеулерді жүргізу мен зерттеудің қаржылық аспектілерін жинақтауға жәрдемдесетін 

экономист маман.  

Жоба бағыты бойынша зерттеу тобының негізгі персоналының 

жарияланымдары туралы мәліметтер:  



11 

1. Volchetskaya T.S., Makarenko I.A., Aminev F.G., Seitenov K.K. Genomic registration 

issues in Eurasia and ways of their solution // Журнал Сибирского федерального университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2018. Т. 11. № 12. С. 2078-2088. DOI: 10.17516/1997-1370-0374. 

2. Dubonosov E.S., Bugaevskaya N.V., Volchetskaia T.S., Vlasenko V.N. The problems of 

perfecting of anticorruption legislation and activity of law-enforcement agencies on struggle with 

corrupt practice in the regions of Siberia and the central Russia // Журнал Сибирского 

федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2019. Т. 12. № 6. С. 918-924. 

DOI: 10.17516/1997-1370-0429 

3. Volchetskaya T.S., Malevski H.M., Rener N.A. The amber industry: development 

сhallenges and combating amber trafficking in the Baltic region // Baltic Region. 2017. Т. 9. № 4. 

С. 87-96. DOI: 10.5922/2074-9848-2017-4-6 

4. Au T.I. Veselskaya N., Au T.I., Karzhasova G., Filin V.V., Baikenzhina K.A., 

Akhmetova K.S.Functional Analysis of the Modern Civil Society through the Lens of Welfare State 

// Journal of Politics and Law. – July 17, 2019 – Vol.12 No.3. 53 – 61. DOI:10.5539/jpl.v12n3p61 

5. Balgimbekov D., Veselskaya N., Au T., Nurpeisova A., Karzhasova G. Scientific 

researches of counteraction of illegal i business in the sphere of human traffic king in the Republic 

of Kazakhstan // The Social Sciences (Pakistan). 2016. Т. 11. № 15. С. 3721-3727. 

DOI: 10.3923/sscience.2016.3721.3727 

6. Togaibaeva S.S., Togaibaev A.I., Khanov T.A., Sikhimbayev M.R., Rustemova G.R. 

Criminal Liability for Illegal Actions Concerning Insider Information in the Republic of 

Kazakhstan // International journal of environmental & science education 2016, Vol. 11, №. 17, 

10197-10209. https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-

84994718820&origin=resultslist&sort=plf-

f&src=s&sid=022229020a6fe551a543920c4813f077&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-

ID%2856627084000%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm= 

7. Togaibayeva S.S.; Yelyubayev M.S.; Aikumbeckov N.;  Togaibayev A.I; Khanov  T.A. 

Features of the Commission of Fraud, Coupled with the Failure to Comply with the Provisions of a 

Civil Contrac // Journal of Politics and Law Vol. 12, No. 3 (2019). Р.69-79. 

DOI:10.5539/jpl.v12n3p69. 

8. Kozhakhmetov G., Rakhimgulova M.B. Some aspects of the formation and development 

of the jury in foreign countries and in Kazakhstan // Journal of Advanced Research in Law and 

Economics. – 2017. – Vol. 8. - Iss. 2. – P. 485-489. DOI: 10.14505/jarle.v8.2(24).18 

9. Ханов Т.А., Сихимбаев М.Р., Биржанов Б.К., Биржанов К.К. Геномная регистрация 

как универсальный идентификатор личности: исследование и перспективы // Всероссийский 

криминологический журнал. - 2016. – Т.10. - № 3. - С. 544–553. DOI: 10.17150/2500-

4255.2016.10(3).544-553. 

10. Ханов Т.А., Садвакасова А.Т. Состояние мер противодействия правонарушениям 

террористической и экстремистской направленности в Республике Казахстан // Актуальные 

проблемы современности:– 2017. - № 4 (18). – С.17-25. 

 

6. Зерттеу ортасы  

Бөлмесі жалға алынатын университеттің материалдық-техникалық базасы зерттеудің 

сапалы орындалу талаптарына жауап береді.  

- аумағы 110 шаршы метр болатын «Достық» коворкинг орталығы болады; 

- университеттің кітапхана қоры бар (периодикалық басылымдардың 24 атауы, 

статистикалық жинақтар, монографиялар, оқулықтар мен оқу құралдары, диссертациялар 

мен авторефераттар банкі – барлығы 6000 бірліктен астам);  

- Интернет желісіне қосылған компьютерлер, сонымен қатар түрлі кеңсе техникасы 

бар; 

- зерттеу тобының мүшелерінің компьютерде жұмыс жасау дағдысы бар 
 

р/б №  Жабдық түрі Моделі және 

шығарылған жылы 

Бірлік саны Жағдайы (жаңа, жақсы, 

нашар) 

Жеке меншік, жалға 

алынған (кімнен) 

1 Компьютер HP Pro 3300 3 нашар жеке меншік 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36651246
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36651246
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36651235
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36651235
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36651235&selid=36651246
https://doi.org/10.17516/1997-1370-0374
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38525900
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38525900
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38525900
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38525899
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38525899
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38525899&selid=38525900
https://doi.org/10.17516/1997-1370-0429
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32314561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32314561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32314561
https://doi.org/10.5922/2074-9848-2017-4-6
https://doi.org/10.5539/jpl.v12n3p69
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34341968
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34341968&selid=27843949
https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994718820&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=022229020a6fe551a543920c4813f077&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856627084000%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994718820&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=022229020a6fe551a543920c4813f077&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856627084000%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994718820&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=022229020a6fe551a543920c4813f077&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856627084000%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84994718820&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=022229020a6fe551a543920c4813f077&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2856627084000%29&relpos=5&citeCnt=0&searchTerm=
https://publons.com/publon/27130567/
https://publons.com/publon/27130567/
https://doi.org/10.5539/jpl.v12n3p69
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077269&selid=18257764
https://doi.org/10.17150/2500-4255.2016.10(3).544-553
https://doi.org/10.17150/2500-4255.2016.10(3).544-553
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Отандық және шетелдік зерттеу инфақұрылымдарын (зертханаларын) 

пайдалану, тиімділігін түсіндіру: 

Өтініш беруші серіктестік туралы келісімшарт жасасқан келесі шетелдік ғылыми 

орталықтардың бірін шетелдік тағылымдамадан өту үшін пайдалану жоспарланған, олар: 

Мәскеу мемлекеттік университеті (Мәскеу қ.), И.Кант атындағы Балтық федералдық 

университеті (Калининград қ.); Санкт-Петербург мемлекеттік экономика және қаржы 

университеті (Санкт-Петербург); Инновациялық менеджмент институты (Германия, Берлин). 

Шетелдік ғылыми тағылымдамадан өту шет елдердегі террористік қауіпке қарсы іс-қимылды  

жүзеге асыру және алдын алу, шетелдегі терроризм мен экстремизмді ашу және тергеу 

тәжірибелерін зерделеуге мүмкіндік береді. 

Топтың ғылыми жетекшісі мен зерттеу тобы келесі ғылыми-зерттеу және білім беру 

мекемелерімен байланыс орнатқан: ҚР БҒМ Экономика институты (Алматы қ.), Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті (Алматы қ.), Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университеті (Нұр-сұлтан қ.); Қырғыз-Ресей Славян университеті (Бішкек қ.). Аталған ЖОО 

ғалымдары зерттеу үшін маңызды ақпараттарды іздеуге көмек көрсете алады, сол сияқты 

жоспарланған конференцияларға қатысып, зерттеу нәтижелерін апробациялау жасай алады. 

Негізгі шетелдік серіктес болып И.Кант атындағы Балтық федералдық университеті  

(Ресей Федерациясы, Калининград қ.) болып табылады. Аталған ЖОО заң институтының 

қылмыстық процесс, криминалистика және құқықтық информатика кафедрасының 

қызметкерлері ұсынылатын жобаға қатысып, мәлімделген зерттеуді жүзеге асырудағы 

ситуациялық тәсілдемені пайдалану сұрақтары бойынша кеңестік және әдістемелік көмек 

көрсетеді. Сол сияқты Калиниград облысының экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл 

жөніндегі құқық қорғау бөлімшелерінің қызмет тәжірибесі зерделенеді. 

Зерттеу жобасына PhD докторы Рахимгулова Маншук Болатовна, Ау Татьяна 

Ивановна қатысады, 7М04201 «Құқықтану» мамандығы және 7М06101 (Ақпараттық 

жүйелер» мамандығы магистранттарын қатыстыру жоспарлануда. 

Мобилділік негіздемесі: 

а) зерттеу барысындағы жоспарланған іссапарлар мен тағылымдамалар жобаны 

жүзеге асыру барысы мен сәтті өтуіне оң әсерін береді. Халықаралық ғылыми 

конференцияларға қатысу, Қазақстандағы және шетелдегі дөңгелек үстелдер, семинарлар, 

кеңестер - терроризм мен діни экстремизмге қарсы іс-қимыл,  олардың алдын алу және 

тексеру аясындағы өзара әрекеттің тиімділігін қамтамасыз ету механизімін жетілдіруге 

бағытталған идеялар мен ақпараттық-құқықтық ситуациялық моделдерді апробациялауға 

мүмкіндік береді. Сонымен бірге аталған құқық бұзушылықтарды ашу мен алдын алу 

жөніндегі шет елдер тәжірибесін зерделеуге, түрлі эксперттердің түзетушілік ескертулерін 

алуға мүмкіндік береді.  

G620/2GB/500GB/hpC

DDVDWTS-H653T 

(2013) 

2 Компьютер Acer Extensa 2509-

P1AT (2014) 

1 жақсы жеке меншік 

3 Компьютер Lenovo G570A1 

i7414G750B 

(2016) 

1 жақсы жеке меншік 

4 Компьютер Lenovo G570 

i5414G750B 

(2016) 

1 жақсы жеке меншік 

5 Компьютер ASUS X751LX-

T4161T 90NB08E1-

M02580 (2016) 

1 жақсы жеке меншік 

6 Компьютер HP Pavilion 17 

f152nr (2017) 

1 жақсы жеке меншік 

7 Принтер (түрлі 

түсті) 

Epson L800 

B412C(2014) 

1 жақсы жеке меншік 

8 Сканер HP SacnJet 2400 (2010) 1 нашар жеке меншік 

9 МФУ Canon i-SENSYS 

MF4320d (2011) 

1 нашар жеке меншік 

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
https://www.notebook-center.ru/catalog_acer_24455.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_acer_24455.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_lenovo_12896.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_lenovo_12896.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_lenovo_12886.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_lenovo_12886.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_hp_25051.html
https://www.notebook-center.ru/catalog_hp_25051.html
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б) жоба бойынша ғылыми зерттеу жүргізу басқа ғылыми ұйымдар мен елдер 

орындаушыларының жұмысына кері әсері болмайды, керісінше, зерттеу тақырыбын одан да 

тереңірек пысықтауға мүмкіндік береді. 

 

7. Сұратылған қаржыландыру негіздемесі. 

Жоба (бюджет) бойынша еркін есеп 

Жобаның жалпы бюджеті жылдарға бөлгенде 52200606 теңгені құрады, 2020 жылы – 

11961788 теңге, 2021 жылы – 18651306  теңге, 2022 жылы – 21587512 теңге. Барлық 

шығындарды жоба жетекшісі жұмыс жоспарына сәйкес үлестірді және олар белгілі 

конкурстық құжаттамалардан аспайды. 

«Еңбекақы төлеуге» қатысты шығындар жобаның зерттеу тобы мүшелерінің еңбегі 

үшін сыйақы төлеуге бағытталған. Барлық кезең бойынша еңбекақы төлемінің жалпы көлемі 

23862276  теңге мөлшерінде жоспарланған, жылдар бойынша 2020 жылы – 2651364 теңге, 

2021 жылы – 10605456 теңге, 2021 жылы – 10605456  теңгені құрайды. Мұның ішінде 

магистранттар, сонымен қатар қаржылық-экономикалық сүйемелдеуді жүзеге асыратын 

тұлғалар да бар. Жобаны жүзеге асырудағы зерттеу тобының мүшесі ретінде шетелдік ғалым 

қатысады, оның қатысуына кететін шығын жоспарланған жүктемеде ескеріле отырып 

көрсетілген. 

Еңбекақы төлеуді есептеу «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты 

есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың 

қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 

жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы басшылыққа алына отырып жүргізіледі. 

Қазақстан Республикасының аумағында және ел аумағынан тыс жерлердегі 

іссапарларға қатысты қызметтік іссапарлар жоспарлануда. Қазақстан бойынша іссапар 

жалпы сомасы 4040787 теңгеге жоспарланған, іссапарлар эмпирикалық материал жинау 

үшін, сол сияқты конференциялар, семинарлар мен симпозиумдарға қатысу үшін негізінен 

Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында жүзеге асырылмақ. Жүргізіліп жатқан зерттеу 

міндеттерін орындау үшін серіктес ЖОО-на олардың инфрақұрылымын пайдалану 

мақсатында бару жүзеге асырылады. 

Жалпы сомасы 15010912 теңге болатын Қазақстан Республикасының аумағынан тыс 

жерлерге іссапарлар жоспарланған. Жүргізіліп жатқан зерттеудегі ситуациялық тәсілдемені 

пайдалану сұрақтарын пысықтау, оқыту семинарларын, зерттеу тақырыбы бойынша біріккен 

конференция өткізу үшін Ресей Федерациясының Калининград қаласына сапар, сонымен 

қатар зерттеу міндеттеріне жету үшін И.Кант атындағы Балтық федералдық университеті 

инфрақұрылымын пайдалану жоспарланған. Эмипирикалық материалдар жинақтау және 

Калининград облысы құқық қорғау органдары тәжірибелік бөлімшелерінің экстремизм мен 

терроризмге қарсы іс-қимыл тәжірибесін  зерттеу жоспарланған.  

Мәскеу қ., Санкт-Петербург қ. (Ресей Федерациясы) мен Берлин қ. (Германия) 

іссапарлар жоспарланған, ондағы мақсат экстремизм мен терроризм көріністеріне қарсы іс-

қимылдардың шетелдік тәжірибесін зерттеу, эмпирикалық материал жинақтау. Зерттеу 

нәтижелерін апробациялау үшін зерттеу тақырыбына байланысты өткізілетін 

конференциялар немесе басқа да іс-шараларға қатысу жоспарлануда. Мәскеу мемлекеттік 

университеті (Мәскеу қ.), И.Кант атындағы Балтық федералдық университеті (Калининград) 

немесе Инновациялық менеджмент институтында (Германия, Берлин) шетелдік ғылыми 

тағылымдамадан өту жоспарлануда.  

Іссапар шығындарын өтеу сомаларын есептеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428 Қаулысымен бекітілген «Мемлекеттiк бюджеттiң 

есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан 

Республикасының Парламенті депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi 

қызметтiк iссапарлары туралы ереже» және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 

11 мамырдағы № 256 Қаулысымен бекітілген «Бюджет қаражаты есебінен қызметтік 

іссапарларға, оның ішінде шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға арналған шығыстарды 

өтеу қағидаларына» сәйкес жүргізілді.  

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=826
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Жалпы сомасы 2025900 теңге болатын басқа да қызметтер мен жұмыстар 

жоспарланды, олар есептерді аудару қызметтеріне кететін жоспарлы шығындар, сол сияқты 

терроризм және радикалды экстремизмнің алдын алу мәселелері жөніндегі сапалы 

әлеуметтік сауалнамаларды жүргізу шығындарымен байланысты. Мұндай зерттеу 

нәтижелері  тәуелсіз сараптамалық бағалау мен жоба мақсатына жету үшін қажет.  Бұдан 

басқа конференциялар, семинарлар, симпозиумдарға қатысудағы ұйымдық жарна және 

шетелде ғылыми тағылымдамаларға байланысты қызметтерді төлеу жоспарлануда.  

Жүргізілетін зерттеу барысында жоба мақсатына жету үшін қажетті қосымша 

материалдар алу жоспарланбаған.  

Жобаның сәтті жүзеге асуы үшін жалпы сомасы 4806250 теңге болатын құрылғылар 

сатып алу жоспарлануда, атап айтсақ зерттеу тобы мүшелерінің мобилділігі үшін төрт дербес 

компьютер (ноутбуктер), зерттеу жүргізуге арналған материалдарды сканерлеу, басып 

шығару және тираждау үшін  бір КАҚ (көп атқарымдық құрылғы), жобаның сапалы жұмысы 

және мақсатына жету үшін қажетті лицензиялық бағдарламалық жасақтама қамтылған.  

Ғылыми-ұйымдастырушылық сүйемелдеуге кететін шығындар 1500000 теңге 

сомасында жоспарланған, онда жүргізілген зерттеу нәтижелері көрініс табатын екі 

монография шығарумен байланысты. Ғылыми нәтижелерді патенттеу жоспарда жоқ. 

Бөлме, құрылғылар мен техниканы жалға алу, пайдалану шығыны жоспарда жоқ. 

Әлеуметтік салық, әлеуметтік сақтандыру және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдерді төлеуге байланысты салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер 

жоспарланды, олар жоба жұмысының барлық кезеңін қамтиды, жалпы сомасы 

3954484теңгені құрайды. Есептеулер 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VІ ҚРЗ «Салық 

және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан 

Республикасының Кодексіне сәйкес ұсынылды. 

 

8. Жобаны жүзеге асыру жоспары 

Жобаны жүзеге асыру 27 айға көзделген, бірінші жылы үш ай көлемінде зерттеу 

тақырыбын егжей-тегжейлі пысықтау, зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми және әдістемелік 

әдебиетті зерттеу, зерттеудің негізгі бағыты мен зерттеу тобының мүмкіндіктерін анықтау, 

Статистикалық ақпаратты зерттеу және талдау, Жүргізілетін зерттеудегі ситуациялық 

тәсілдемені пайдаланудың мақсатқа сәйкес мүмкіндігі үшін алынған материалдарды 

жинақтау болжануда.  

Жұмыстың екінші жылында бір ай көлемінде пилотажды зерттеу өткізу үшін 

аспаптарды әзірлеуді бастау жоспарлануда. Пилотажды зерттеу зерттеу тақырыбымен 

байланысты сұрақтар мазмұны мен проблемалық аспектілерді анықтау үшін қажет. Сонымен 

бірге ұлттық заңнамадағы экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимылдың тиімділігін 

зерттеу мен талдау қажет. Аталған құқық бұзушылық санаты бойынша тергеу және сот 

тәжірибесі материалдарын зерделеу қажет. Аталған ережені жүзеге асыру үшін Қазақстан 

Республикасынан тыс жерге іссапар жоспарлануда. Қазақстан аумағындағы 

конференцияларға қатысу, сол сияқты  оқыту семинарлары мен сараптамалық сауалнамалар 

жүргізу үшін Калининград қаласына бару да жоспарда. 

Аспаптарды дайындағаннан кейін аздаған респондеттердің қатысуымен пилотаждық 

зерттеуді өткізу қажет. Сарапшылар, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, халық 

арасында, сонымен бірге жастардан эстремизм мен терроризмге қатысты сауалнама жүргізу 

керек.  

Параллельді түрде терроризм мен діни экстремизмнің таралуына қатысы бар 

экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, адамгершілік және басқа да себептер мен жағдайларды 

зерттеуді бастау қажет. Жүргізілген зерттеулер қорытындысы бойынша зерттеу тобы 

мүшелері ғылыми мақала жариялайды. 

2021 жылдығң соңына қарай қысқаша қорытынды шығарып, нәтижелерді жинақтау, 

аралық есеп дайындау керек. 

2022 жылы жақын және алыс шет елдердің озық тәжірибелеріне талдау жасап, 

эмпирикалық материалды жинақтауға арналған аспаптарды соңына дейін аяқтау,  Жақын 

және алыс шет елдерге ғылыми тағылымдамадан өту және зерттеу тақырыбы бойынша 
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қосымша материалдарды алу үшін жоспарлы іссапарлар  жасау, Сарапшылар, құқық қорғау 

органдарының қызметкерлері арасында эстремистік және террористік шақыруларға қарсы іс-

қимыл мәселелерін анықтау үшін сауалнама жүргізу қажет.  

Осы кезеңде зерттеу мәселесі бойынша дөңгелек үстелдер, ғылыми-практикалық 

конференциялар ұйымдастыру және өткізу, сол сияқты серіктес жоо-да өткізілетін тікелей 

және сырттай форматтағы конференцияларға қатысу жоспарлануда.  

Алынған зерттеу материалдарын жинақтау қорытындысы бойынша монография 

дайындау, сонымен бірге халықаралық рейтингілік журналдарға зерттеу материалдарын 

дайындап, жариялау жоспарда бар. 

2022 жылдың сәуір айынан бастап терроризмді тергеуді қамтамасыз етудің 

ақпараттық-құқықтық үлгісін дайындау, діни экстремизм көріністерін бейтараптандыру 

жөніндегі іс-әрекет агоритмдері жоспралануда. Осы мақсатта нақты жағдайлардағы 

имтациялық компьютерлік үлгі қызметін құру болжануда. 

Зерттеуді қорытындылай келе Экстремистік және террористік қауіп-қатерге қарсы іс-

қимылдың жалпы мемлекеттік кешенді жобасын жасау, экстремистік көріністерді 

бейтараптандыру бойынша дәйекті ұсыныстар әзірлеу, террористік құқық бұзушылықтарды 

ескерту,  алдын алу және тергеу жөніндегі тиімді шараларды дайындау жоспарлануда. 

 

9. Күтілетін нәтижелер  

Шетелдік рецензияланған журналдарда жариялану: жоба шеңберінде өткізілген 

ғылыми зерттеулер нәтижелері болжалды түрде шетелдік рецензияланатын журналдарда 

жарияланбақ:  

1. Social Science Citation Index  қорына енетін және құқық санаты бойынша 43-ке тең 

Scopus базасындағы CiteScore бойынша процентильге ие «Journal of Advanced Research in 

Law and Economics» журналында бір мақала.   

2. Импакт-факторы нөлдік емес отандық басылымдарда (БҒССҚК ұсынған) не болмаса 

РҒДИ базасына кіретін шетелдік рецензияланатын ғылыми журналдарда үш мақала. 

Монографиялар жариялау: Зерттеу қорытындылары бойынша шетелдік және отандық 

баспадан ұжымдық монография басып шығару жлоспарлануда. 

Ғылыми және әлеуметтік-экономикалық әсері: Зерттеу нәтижелері ағымдағы 

ғылыми қордың жетілуіне, ұлттық мәдениет пен халық санасының жоғарылауына, 

Қазақстанның ұлттық қызығушылықтарының жалпылай артуына  оң әсерін береді. Аса 

елеулі әрі түбегейлі өзгерістерге зерттеулердің пәнаралық бағытының дамуы; радикалды 

экстремизм мен терроризм қауіптеріне қарсы іс-қимыл жөніндегі мүдделі органдар қызметін 

одан да тиімдірек ұйымдастыру механизмдерін енгізу жатады; экстремистік және 

террористік сипаттағы қылмыстардың алдын алу, ашу және тергеуді қамтамасыз ететін 

әрекеттер алгоритмінің ақпараттық-құқықтық үлгісін енгізу болжануда. 

Ғылыми нәтижелердің жарамдылығы: Зерттеу нәтижелері мемлекеттік басқару 

органдары, халық, коммерциялық құрылымдардың практикалық қызметіне енгізу 

мақсатында әзірленетін болады. Жалпымемлекеттік кешенді бағдарлама жобасын дайындау 

ұйғарылуда, ол экстремизм мен терроризмге қарсы іс-иқимылдың негізгі элементтерін 

қамтымақ. Зерттеу нәтижелері әдістемелік және практикалық ұсыныстар, монографиялар 

мен ғылыми есептер түрінде рәсімделеді. Аталған ұсыныстарды енгізу тиімділігі зерттеудің 

кешенді сипаттамасымен шартталмақ, бұл оларды қолданудан максималды әсер алуға 

мүмкіндік бермек. 

Алынған нәтижелердің мақсатты қолданушылары: Білім және ғылым министрлігі; 

ҚР ішкі істер органдары министрлігі; Әділет министрлігі; азаматтық қоғам институттары, 

коммерциялық ұйымдар, халық. 

Әлеуетті пайдаланушылар арасында нәтижелерді тарату журналдарда, конференция 

жинақтарында, БАҚ арқылы, конференция, семинарлар, дөңгелек үстелдерге қатысу және 

Университет сайтына жариялау арқылы жүзеге асырылады. 
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