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Қазақстан Республикасы ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай 

академиясы 2021 жылғы 13 қазанда offline/online форматында Нельсон Мандела 

атындағы Ғылыми-білім беру орталығын ашуға арналған «Нельсон Мандела 

ережелері: ҚАЖ қызметкерлерін даярлау және ғылыми ұғыну мәселелері» 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізеді. 

Келесі секциялардың жұмысы жоспарлануда: 

Секция 1. Пенитенциарлық жүйе персоналын кәсіби даярлаудың 

басымдығы ретінде сотталғандардың құқықтарын қамтамасыз ету. 

Секция 2. Сотталғандардың конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету: 

ғылыми көзқарас және заңнаманы дамыту. 

Секция 3. Сотталғандардың құқықтарын қамтамасыз ету контексінде бас 

бостандығынан айыру орындарында экстремизмді алдын алу. 

Конференция қорытындысы бойынша жинақ басылымын шығару 

жоспарлануда. 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын. 

Конференция жұмысына қатысу үшін 2021 жылдың 30 қыркүйегінен 

кешіктірмей келесіні ұсыну қажет: 

- қатысуға өтінім (үлгісі төменде көрсетілген); 

- ғылыми мақалалар мен баяндамаларды электрондық форматта 

электрондық мекенжайға жіберу: ualiyeva@kostacademy.gov.kz; 

- ғылыми дәрежесі жоқ авторлар үшін – ғылыми мақаланы талқылаған 

кафедра (орталық) отырысының хаттамасынан үзінді. 

Ұйымдастыру комитеті жариялау үшін ұсынылатын материалдарды іріктеу 

құқығын өзіне қалдырады. Бұрын басқа баспа басылымдарында жарияланған, 

талаптарға сәйкес келмейтін, сондай-ақ ҚБПҮ, құпия белгісі бар материалдарды 

редакция қарамайды және қайтармайды. Әр автор мақаланың мазмұнына жеке 

жауапты. 

 

Ғылыми баяндамаларды ресімдеуге қойылатын талаптар: 

Баяндама көлемі - А4 форматындағы 5-8 бет; 

қаріп - Times New Roman, кегль 14; 

жоларалық интервал - 1,5; 

азат жол - 1,25 см, жолдар - 2 см. 

Жоғарғы оң жақ бұрышында (толық және нақты) автор туралы мәліметтер 

(аты-жөні, лауазымы, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, арнайы атағы, ЖОО-ның, 

ұйымның атауы, автордың e-mail) көрсетіледі. 

Ортасында баяндама атауы (бас әріппен, жартылай қалың қаріппен). 

Андатпа (5-10 жол) (орыс және ағылшын тілдерінде). 

Түйін сөздер (8-10 сөз) (орыс және ағылшын тілдерінде). 

Баяндама мәтіні ені бойынша туралансын. 

Сілтемелер мәтінде тік жақшада мақала соңында орналастырылған 

пайдаланылған әдебиеттер тізімі бойынша нөмірі және дәйексөз беттері 

көрсетіле отырып ресімделеді, мысалы, [11], [11, 45 б.]. 



Мақала құрылымы міндетті түрде келесі элементтерді қамтуы керек: 

заңнаманы одан әрі жетілдіру және ғылыми, практикалық мәселелерді шешу 

бойынша ұсыныстар. 

Хатты электрондық пошта арқылы жіберген кезде «тақырып» бағанасында 

«конференцияға 13.10.2021» деп көрсетіңіз. Файл атауында - автордың 

(авторлардың) тегін жазу. 

Конференцияны ұйымдастыру бойынша ақпарат пен анықтамаларды мына 
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жазаны орындауды ұйымдастыру кафедрасының оқытушысы полиция майоры 

Уалиева Анара Жанатқызы. 
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СОТТАЛҒАН АДАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІНІҢ КЕЙБІР 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

В статье рассматриваются аспекты правового статуса осужденных при 

отбывании наказания в виде лишения свободы в учреждении минимальной 

безопасности. Сделана попытка раскрыть особенности правового положения 

осужденных через принцип прогрессивной системы отбывания наказания. Также 

обозначены спорные моменты при реализации прогрессивной системы в 

учреждениях минимальной безопасности. 

The article deals with aspects of the legal status of convicted persons while 

serving a sentence of imprisonment in a minimum security institution. An attempt is 

made to reveal the features of the legal status of convicts through the principle of a 

progressive system of serving sentences. There are also points of contention in the 

implementation of the progressive system in minimum security institutions. 

Ключевые слова: правовое положение осужденных, правовой статус, 

учреждение минимальной безопасности, прогрессивная система отбывания 

наказания, условия отбывания наказания. 

Keywords: legal status of convicts, legal status, minimum security institutions, 

progressive system of serving sentences, conditions of serving sentences. 

 

Бұл мақсатқа жетудің ең жақсы нұсқасы сотталушының жеке басының 

түбегейлі өзгеруі деп танылуы керек. Бұл жағдайда прогрессивті жүйе баға 

жетпес көмек көрсете алады, бұл адамның белгілі бір мінез-құлық стилін саналы 

түрде таңдап, өзінің болашақ тағдырына қалай әсер ететінін нақты көрсетуге 

мүмкіндік береді [1]. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени 

Шракбека Кабылбаева, 13 октября 2021 года проводит в offline/online формате 

Международную научно-практическую конференцию, посвященную открытию 

научно-образовательного центра имени Нельсона Манделы «Правила Нельсона 

Манделы: подготовка сотрудников УИ и научного осмысления». 

Планируется работа следующих секций: 

Секция 1. Обеспечение прав осужденных как приоритет 

профессиональной подготовки персонала пенитенциарнорй системы. 

Секция 2. Обеспечение конституционных прав осужденных: научный 

взгляд и развитие законодательства. 

Секция 3. Профилактика экстремизма в местах лишения свободы в 

контексте обеспечения прав осужденных. 

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов 

конференции. 

Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский. 

Для участия в работе конференции необходимо не позднее 30 сентября 

2021 года представить: 

- заявку на участие (образец прилагается); 

- научные статьи и доклады в электронном формате направить на 

электронный адрес: ualiyeva@kostacademy.gov.kz; 

- для авторов без ученой степени - выписку из протокола заседания 

кафедры (центра) на котором обсуждалась статья. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора предлагаемых для 

опубликования материалов. Материалы, ранее опубликованные в других 

печатных изданиях, несоответствующие требованиям, а также имеющие гриф 

секретности, ДСП, редакцией не рассматривается и не возвращаются. Каждый 

автор несёт персональную ответственность за содержание статьи. 

 

Требования к оформлению научных докладов: 

Объем доклада – 5-8 стр. формата А4; 

шрифт - Times New Roman, кегль 14; 

межстрочный интервал – 1,5; 

абзацный отступ – 1,25 см, поля – по 2 см. 

В правом верхнем углу указать сведения (полные и точные) об авторе 

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание, 

наименование вуза, организации, e-mail автора). 

По центру название доклада (прописным, полужирным шрифтом). 

Аннотация (5-10 строк) (на русском и английском языке). 

Ключевые слова (8-10 слов) (на русском и английском языке). 

Текст доклада выровнить по ширине. 

Ссылки оформляются в тексте в прямых скобках с указанием номера по 

списку использованных источников, помещённому в конце статьи, и 

цитируемых страниц, например, [11], [11, с. 45]. 



Структура статьи должна включать в себя обязательно следующие 

элементы: предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства 

и решению научных и практических проблем. 

При отправлении письма по электронной почте в графе «Тема» указать 

«На конференцию. 13.10.2021». Название файла – фамилия автора (авторов). 

Информацию и справки по организации конференции можно получить по 

телефонам: 

8 (7142) 26-02-80 (вн. 209, 204) – рабочий, +77010790919 – начальник 

кафедры уголовного права и организации исполнения наказания полковник 

полиции Амангельдиев Дархан Амангельдиевич, +77079120277 – преподаватель 

кафедры уголовного права и организации исполнения наказания майор полиции 

Уалиева Анара Жанатовна. 

Адрес: 110005, Республика Казахстан, г.Костанай, пр.Абая, 11, 

Костанайская академия МВД Республики Казахстан имени Шракбека 

Кабылбаева. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ОСУЖДЕННОГО 

 

В статье рассматриваются аспекты правового статуса осужденных при 

отбывании наказания в виде лишения свободы в учреждении минимальной 

безопасности. Сделана попытка раскрыть особенности правового положения 

осужденных через принцип прогрессивной системы отбывания наказания. Также 

обозначены спорные моменты при реализации прогрессивной системы в 

учреждениях минимальной безопасности. 

The article deals with aspects of the legal status of convicted persons while 

serving a sentence of imprisonment in a minimum security institution. An attempt is 

made to reveal the features of the legal status of convicts through the principle of a 

progressive system of serving sentences. There are also points of contention in the 

implementation of the progressive system in minimum security institutions. 

Ключевые слова: правовое положение осужденных, правовой статус, 

учреждение минимальной безопасности, прогрессивная система отбывания 

наказания, условия отбывания наказания. 

Keywords: legal status of convicts, legal status, minimum security institutions, 

progressive system of serving sentences, conditions of serving sentences. 

 

Оптимальным вариантом достижения данной цели следует признать 

коренное изменение личности осужденного. Неоценимую помощь в этом 

способна оказать именно прогрессивная система, позволяющая наглядно 

продемонстрировать, как человек может сам повлиять на свою дальнейшую 

судьбу, осознанно избрав определенный стиль поведения [1]. 
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