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Аты-Жөні: Рахимгулова Мәншүк Болатқызы 

Ғылыми дәрежесі: PhD докторы

Лауазымы: М .а., ЖҚжәнеАП кафедрасының 

меңгерушісі 

Оқытатын пәндері: Коммерциялық және өзге 

де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы 

қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралау 

мәселелері(магистратура), Салыстырмалы 

құқықтану, сот актілерін орындау, ҚР 

прокурорлық қадағалау, ҚР Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

Научные достижения и значимые 

публикации: 
1. Алқабилер соты сот жүйесін 

демократияландырудың элементі 

ретінде.Қарағанды университетінің хабаршысы. 

Серия Оң. -2018-№2(90)-C.59-69 

2. Алқабилер қарайтын іс жүргізуді реттеу және 

істердің соттылығы проблемалары. "ҒЫЛЫМ" 

Халықаралық ғылыми журналы , Қостанай. 

ҒЫЛЫМ, 2018, N 2С.131-136 

3. Испания мен Қазақстанның алқабилері 

қатысқан соттың салыстырмалы талдауы. 2018 

жылғы 10-12 сәуірдегі "Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы Қазақстан 

Республикасының заңнамасын жетілдірудің 

теориялық-құқықтық және құқық қолдану 

мәселелері" Халықаралық ғылыми-

практикалық on-line конференциясының 

материалдары. - Б. 236 

4. "Алқабилер сотының тағайындалуын 

көрсететін және алқабилер алқасын 

қалыптастыру тәртібін көрсететін рәсімдік 

мәселелер". "Achivement of high School" 

Халықаралық ғылыми конференция 

материалдары / 15-22 қараша 2018 ж. София 

5. "Сот алдында тұрған алқабилер 

міндеттерінің мәні және оның алқабилер 

сотының сот ісін жүргізу туралы нормалардың 

заңнамалық құрылымында көрінісі"/"ұлттық 

құқықтық сананы жаңғырту жағдайындағы 

Қазақстанның құқықтық жүйесі"халықаралық 

ғылыми - практикалық конференция 

материалдары/ҚарМУ им. Е. А. Букетова / 23-

24 қараша 2018 

6. "Қазақстан Республикасының қылмыстық іс 

жүргізу құқығы құрылымындағы алқабидің 

мінсіз бейнесі "/"ұлттық құқықтық сананы 



жаңғырту жағдайындағы Қазақстанның 

құқықтық жүйесі"халықаралық ғылыми -

практикалық конференция материалдары / 

ҚарМУ. Е. А. Букетова / 23-24 қараша 2018 

7.Монография / алқабилер соты және оның 

Қазақстанның сот жүйесін 

демократияландырудағы рөлі, ISBN 978-601-

235-450-8, Қарағанды, 2020, - 153 бет 

e-mail: m.adu805@mail.ru 

 

 

 

Аты-жөні.: Ханов Талгат Ахматдиевич  

Лауазымы: ҒЗИ директоры 

Ғылыми дәрежесі: з.ғ. д., профессор 

Оқытатын пәндері: ҚР Қылмыстық сот 

өндірісінде мүліктік құқықтарды қорғау 

(бакалавриат), құқықтық талдау әдіснамасы, 

кеден саласындағы құқықтық талдау 

әдіснамасы (магистратура); экономикалық 

қауіпсіздікті мемлекеттік басқару 

(докторонтура) 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1.Қазақстан Республикасында есірткінің 

заңсыз айналымына қарсы күрес саласындағы 

заңнамалық новеллалардың жалпы 

сипаттамасы / / Бүкілресейлік 

криминологиялық журнал. 2017. Т. 11. № 3. 

623-632 Б. 

2.Қылмыскердің жеке басы және ұрлықтың 

алдын-алудың кейбір мәселелері / / 

Халықаралық эксперименттік білім беру 

журналы. 2017. № 5. С. 104-108. 

ҚР Қылмыстық сот өндірісінде мүліктік 

құқықтарды қорғау "пәні бойынша жаппай 

ашық онлайн курсын (ЖАОК) әзірлеу» 

2018 жылғы 30 мамырдағы №1720 "заң 

терминдерінің орыс - қазақ–ағылшын–поляк 

сөздігі" авторлық құқық объектісіне авторлық 

куәлік (құрамдас туынды–сөздік), заң 

терминдерінің қазақ–орыс–ағылшын–поляк 

сөздігі, заң терминдерінің ағылшын–орыс–

қазақ–поляк сөздігі, заң терминдерінің поляк 

қазақ–орыс–ағылшын сөздігі". 

2018 жылғы 19 шілдедегі №2399 "Кәсіпкерлік 

құқық" авторлық құқық объектісіне 

электрондық оқулыққа (ЭЕМ-ге арналған 

бағдарлама) авторлық куәлік. 

2018 жылғы 16 қарашадағы №576 "Протонды 

жартылай өткізгіштер мен диэлектриктер 

негізінде қатты материалдардағы Протонды-

релаксациялық поляризацияның сызықтық 

моделінің параметрлерін сандық есептеу 

бағдарламасы" авторлық құқық объектісіне 



авторлық куәлік (ЭЕМ-ге арналған 

бағдарлама). 

2018 жылғы 20 қарашадағы №596 "электр 

энергетикалық қондырғылар мен жүйелердің 

токты бұру элементтеріне арналған жұқа 

қабатты диэлектриктер негізінде қатты электр 

техникалық материалдардағы көлемдік 

зарядты поляризациялаудың және 

өткізгіштіктің сызықты емес физика-

математикалық моделін сандық есептеу 

бағдарламасы" авторлық құқық объектісіне 

авторлық куәлік (ЭЕМ-ге арналған 

бағдарлама). 

2018-2020 жылдарға арналған ҚР БҒМ ҒК 

ғылыми зерттеулерді гранттық 

қаржыландыру конкурсы аясында 

орындалатын "ҚР Жол қозғалысы 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

ұйымдастырушылық және қолданбалы 

мәселелері" тақырыбындағы ғылыми жобаға 

қатысу. 

e-mail: thanov@mail.ru 

 

 

Аты-Жөні: Бакишев Қайрат Алиханович 

Ғылыми дәрежесі: з.ғ. д., профессор 

Оқытатын пәндері: "Экономикалық қылмыс 

Қазақстан Республикасының ұлттық 

қауіпсіздігіне қауіп ретінде", " кеден ісі 

саласындағы құқық бұзушылықтар мен 

қылмыстар үшін жауапкершіліктің өзекті 

мәселелері» 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1. (Соңғы бес жылдағы ең маңыздысы, білім 

беру бағдарламалары мен оқытылатын 

пәндер бейіні бойынша бес жарияланымнан 

артық емес) – атауы, тең авторлары (бар 

болса), шығарылған/таныстырылған орны, 

күні. 

2. Автокөлік құқық бұзушылық 

механизміндегі жағдайдың, құралдардың 

(құралдардың) рөлі мен маңызы. ХХІ 

ғасырдағы заң ғылымы: тарих, теория, 

практика. Мат-лы Халықаралық. Ғылыми-

практ.конф. Белгород ынтымақтастық, 

экономика және құқық университетінің 40 

жылдығына арналған. Белгород, 28 наурыз 

2018 жыл. - Белгород, 2018. С. 15-26 

3. Жол-көлік оқиғасы механизміндегі 

жәбірленушінің рөлі. Қазіргі кезеңде 

Қазақстан Республикасының қылмыстық 

заңнамасын қолданудың өзекті мәселелері: 

теория және практика мәселелері. 



4. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 

ғылым және техника қайраткері, Қазақстан 

Республикасы ҒА академигі, заң 

ғылымдарының докторы, профессор Е. 

и.Қайыржановтың 85 жылдығына арналған 

халықаралық-практикалық конференция 

материалдары, 31 тамыз 2018ж. Алматы с. 13-

22 қазіргі кезеңде Қазақстан 

Республикасының қылмыстық заңнамасын 

қолданудың өзекті мәселелері: теория және 

практика мәселелері. 

5. Жол жүрісі қауіпсіздігі саласындағы 

заңнаманы үйлестіру. "Ғылым" Журналы 

2018. №. 3. c.31-36 

6. Көлік құралдарын жүргізу құқығынан 

айырылған, алкогольден, есірткіден және 

(немесе) уытқұмарлықтан масаң күйдегі 

адамның көлік құралын басқарғаны, сол 

сияқты көлік құралын осындай адамға 

бергені немесе осындай адамның көлік 

құралын басқаруына жол бергені үшін 

жауаптылық (ҚР ҚК 346-Б.). "Ғылым" 

Журналы 2018. №. 2 (57), маусым. ISSN 2306-

451 x C. 22-27 

7. Analysis and prediction of the state of road 

accidents and transport crimes in the Republic of 

Kazakhstan. Journal of Advanced Research in 

Law and Economics. Volume VIII, Issue 5(27), 

Fall 2017. C.1456-1466 

8. 2018-2020 жылдарға арналған ҚР БҒМ ҒК 

ғылыми зерттеулерді гранттық 

қаржыландыру конкурсы аясында 

орындалатын "ҚР Жол қозғалысы 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

ұйымдастырушылық және қолданбалы 

мәселелері" тақырыбындағы ғылыми 

жобаның жетекшісі. 



 

Т. А. Ә.: Корякин Илья Петрович 

Ғылыми дәрежесі: заң ғылымдарының 

докторы 

Оқытатын пәндері: ҚР Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1. 01.01.2017 ж. - 31.12.2019 ж. - "ҚР кеден 

заңнамасын жаңғырту: теория және 

практика" кафедралық тақырыбына қатысу" 

2. 01.03.2017 ж. - 01.03.2020 ж.-"ҚР діни 

бірлестіктер қызметін реттеудің теориялық-

құқықтық аспектілері" атты кафедралық 

тақырыпқа қатысу" 

e-mail: pikovy@yandex.ru  

 

 

 

Аты-жөні: Момышева Фархия Саутбековна 

ғылыми дәрежесі: з.ғ. к., профессор 

Қызметі: Бизнес,құқық және технология  

факультетінің деканы 

Оқытатын пәндері: Мемлекет және құқық 

теориясының мәселелері, салыстырмалы 

құқықтану, мемлекет және құқық теориясы 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1. қазақстандық электрондық үкімет моделі, 

и. Ф. РИНЦ-1,022, РФ "Конституциялық және 

муниципалдық құқық" журналы, № 9, 2019ж., 

Б. 73-75 

2.  ҚР-дағы әлеуметтік саясат және 

әлеуметтік мемлекеттің моделі, "Ғылым және 

Қазақстанның өмірі". // Халықаралық ғылыми 

журнал. – Астана, - № 5(63), 2019, 66-69 б. 

3. мемлекеттік қызметшілердің құқықтық 

мәдениеті құқықтық мемлекет құрудың 

факторы ретінде, Халықаралық ғылыми 

журнал . "ҒЫЛЫМ-ҒЫЛЫМ". 2019. № 3(62). 

Б. 45-51 
4 Қазақстандағы қоғамды түсінудің теориялық 

және конституциялық-құқықтық тәсілдері, 

Қазақстан Республикасының Конституциясы-

азаматтық қоғам мен мемлекеттілік 

тұрақтылығының құқықтық негізі: Қазақстан 

Республикасының Конституциясы күніне 

арналған халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары, 2019 жылғы 4 

қыркүйек. – Қарағанды, ҚҚЭУ баспасы, 2019. - С. 

37-45 



e-mail: farhij@mail.ru 

 

Аты-Жөні: Нурпеисова Алма Кабикешовна 

Ғылыми дәрежесі: заң ғылымдарының 

кандидаты 

Ғылыми, академиялық атағы: Доцент 

Лауазымы: ЖҚ және АП кафедрасының 

доценті 

Оқытатын пәндері: Адвокатура, ақпараттық 

құқық, ҚР Қылмыстық құқығы. Жалпы бөлім, 

Ақпараттық құқық 

Ғылыми жетістіктері және маңызды 

жарияланымдары: кандидаттық 

диссертациясының тақырыбы: "компьютерлік 

қылмыстың қылмыстық-құқықтық және 

криминологиялық аспектілері", бірқатар 

ғылыми жарияланымдары бар:" 

компьютерлік қылмыстың қылмыстық-

құқықтық және криминологиялық 

мәселелері"," адвокаттың жеке адамның 

құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз 

ету және жасалған қылмыстың мән-жайын 

анықтау жөніндегі қызметі " (бірлескен 

авторлықта); ҚР, алыс және жақын 

шетелдерде жарияланған 70-тен астам 

ғылыми мақалалары; 5 оқу құралы: "сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрестің құқықтық 

шаралары" (бірлескен авторлықта), "құқық 

негіздері", "Компьютерлік ақпаратқа заңсыз 

қол жеткізу», "Ақпараттық құқық"," ҚР 

Адвокатура және Адвокаттық қызмет 

"пәндері бойынша электрондық оқулықтар;" 

Мемлекеттік қызмет және басқару"," 

Адвокатура "пәндері бойынша электрондық 

оқулықтар;" құқық негіздері "схемаларының 

альбомы;" Адвокатура"," ақпараттық 

құқық"," ҚР Қылмыстық құқығы (Жалпы 

бөлім)", " ҚР Қылмыстық құқығы 

(айрықша.Б.)» 

e-mail:almanur@mail.ru 



 

Аты-Жөні: Кәкімжанов Мұрат Тұрсынбайұлы 

Ғылыми дәрежесі: заң ғылымдарының 

кандидаты 

Ғылыми атағы: Профессор 

Лауазымы: ЖҚ және АП  кафедрасының 

профессоры 

Оқытатын пәндері: ҚР әкімшілік құқығы, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл.Құқықтық және экономикалық 

аспектілер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл негіздері 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: Қазақстан 

Республикасында және жақын және алыс 

шетелдерде 100 П. Л. астам ғылыми 

мақалалар; Қазақстан Республикасында және 

Ресей Федерациясында шығарылған 120 П. Л. 

оқулықтар, оқу және оқу-практикалық 

құралдар, сондай-ақ монографиялар 

e-mail: kakimjanov@mail.ru 

 

Аты-Жөні:Байкенжина Күлбағила 

Әлиақпарқызы 

Ғылыми дәрежесі: заң ғылымдарының 

кандидаты. 

Ғылыми, академиялық атағы: Доцент 

Лауазымы: ЖҚ және АП кафедрасының 

доценті 

Оқытылатын пәндер: Экономикалық 

қызмет саласындағы қылмыстар үшін жаза 

тағайындау ерекшеліктері (магистратура) 

Қазақстан Республикасындағы прокурорлық 

қадағалау, ҚР Қылмыстық құқығы, ҚР 

Қылмыстық іс жүргізу құқығы 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1. ҚР БҒМ грифімен жазылған "Қазақстан 

Республикасының қылмыстық іс жүргізу 

құқығы" оқулығы және БҒСБК 

журналдарындағы 8 мақала 

2.Қазақстан Республикасының ақпараттық 

құқығы. Электрондық оқу құралы. ЭЕМ 

арналған бағдарлама 

3.қылмыстық процестің сотқа дейінгі 

сатысында шығарылатын іс жүргізу 

құжаттарының үлгілері. Электрондық оқу 

құралы. ЭЕМ арналған бағдарлама 

e-mail: baikenzhina.kulbagila@mail.ru 

 



 
 

 

Т. А. Ә.: Балғымбеков Дәурен Үкебайұлы 

Ғылыми дәрежесі заң ғылымдарының 

кандидаты. 

Ғылыми атағы: Құқықтану мамандығы 

бойынша қауымдастырылған профессор 

(доцент). 

Лауазымы: ЖҚ және АП кафедрасының 

профессоры 

Оқытатын пәндері: Криминология, 

экономикалық қылмыстарды тергеу 

біліктілігінің негіздері, Экономикалық 

криминология негіздері, Кеден ісі 

саласындағы криминалистика және анықтау, 

ҚР кеден саласындағы Криминалистика, 

экономикалық қылмыстар бойынша сотқа 

дейінгі тергеп-тексеру өндірісі 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1. Еңбек қызметі кезеңінде ҚР Президентінің, 

ҚР ІІМ және халықаралық ұйымдар мен шет 

елдердің марапаттары, медальдары мен 

көтермелеулері бар. Ол 15-тен астам 

монография, оқу және оқу-практикалық 

құралдар, 100-ден астам ғылыми мақалалар, 

тезистер мен баяндамалар дайындады және 

жариялады.(оның ішінде Скопус-2, нөлдік 

емес импакт факторы бар РИНЦ - 6, ККСОН - 

7 баптары) 

2. Экономикалық қылмыстарды саралау және 

тергеу негіздері. Электрондық оқу құралы. 

ЭЕМ арналған бағдарлама 

3. "INLs Anti-Trafficking in Persona Program", 

D8-19091122014, АҚШ Мемлекеттік 

департаменті / ҚР АҚШ Елшілігі; 

ҚР ІІМ 

e-mail:balgimbekovdy@mail.ru 



 

Аты-Жөні: Қаржасов Гульдана Батырбаевна 

Ғылыми дәрежесі: PhD докторы 

Оқытатын пәндері: экономикалық 

қылмыстарды саралау мәселелері құқық 

негіздері Мемлекеттік қызмет және басқару, 

ҚР Азаматтық құқығы Ерекше бөлім 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1.Экономикалық құқық бұзушылық саласында 

салық төлеуден жалтару қылмыстарының 

экономикалық-құқықтық мәселелері 978-601-

235-422-5/// Қазақстан тұтынушылар одағы. 

Қарағанды: ҚЭУК, 2020. -105 Б. 

2. Қазақстан Республикасындағы есірткіге 

қарсы іс-қимыл: тарихы мен қазіргі 

жағдайы//978-601-235-433-1// Қарағанды: 

"Гласир"баспасы. 2020.294 Б. 

3. құқық негіздері (практикалық нұсқаулық) / 

978-601-235-437-9 / / Қарағанды: ҚҚЭУ 

баспасы, 2020. -96 Б. 

e-mail: gkb@mail.ru 

 

Т. А. Ә.: Ау Татьяна Ивановна 

Ғылыми дәрежесі: PhD докторы 

Оқытатын пәндері: Халықаралық жеке құқық, 

СЭҚ құқықтық және кедендік-тарифтік реттеу, 

Қаржы нарығы саласындағы инвестицияларды 

құқықтық реттеу 

Ғылыми жетістіктері мен маңызды 

Жарияланымдары:  

1. Отбасы құқығы " пәні бойынша жаппай ашық 

онлайн курсын (ЖАОК) әзірлеу» 

Авторлық куәлік: 

Кәсіпкерлік құқық. Авторлық құқық объектісіне 

құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 

2399ОТ 19.07.2018 ж. ИС3606 

1. Экономикалық қылмыстарды саралау және 

тергеу негіздері. Электрондық оқу құралы. ЭЕМ-

ге арналған бағдарлама (авторлық куәліктер) 

2. Экономикалық қылмыстарды саралау және 

тергеу негіздері / 978-601-235-405-8 / Қарағанды: 

ҚҚЭУ баспасы. 2019. 130С. 

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл: 

құқықтық және экономикалық аспектілер (ағылш. 

яз.) / 978-601-235-428-7 / Қарағанды: ҚҚЭУ 

баспасы. 2020. 154 б. 

4. Қазақстан Республикасындағы сайлау 

процесінің конституциялық негіздері мен 

халықаралық стандарттары/ и.Ф. РИНЦ – 1,022// 

Конституциялық және муниципалдық құқық, - М., 

баспа тобы "Юрист" 2019, №8. Б.70-74. 

5. "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 

Қазақстан Республикасының Конституциялық 

заңындағы бақылаушылардың құқықтық 



мәртебесін жетілдіру/ и.Ф. РИНЦ – 1,022// 

Конституциялық және муниципалдық құқық, - М., 

"Юрист" баспа тобы, 2019, №11, 71-75 б. 

e-mail: tansher25@yandex.ru 

 
 

 

Аты-Жөні: Ахметова Каргаш Саматовна 

Ғылыми дәрежесі заң ғылымдарының 

кандидаты, PhD докторы 

Лауазымы: ЖҚ және АП кафедрасының 

доценті 

Оқытатын пәндері: Құқық негіздері, 

Қазақстан Республикасы азаматтарының 

мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 

саласындағы істерін басқаруына қатысу 

нысандары, ҚР прокурорлық қадағалау, ҚР 

құқыққорғау органдары. 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1. Қазақстан Республикасының әкімшілік 

құқығы. Сызбалар түріндегі оқу құралы / 978-

601-235-427-0 / Қарағанды: ҚҚЭУ баспасы, 

2020.-137 бет 

2. Қазақстан Республикасы азаматтарының 

мемлекет ісін басқаруға қатысу мақсаттары / 

978-601-235-397-6 / Караганды, КЭУК, 

2019г., 117с. 

3. Қазақстан Республикасында тікелей 

демократия институттарын конституциялық-

құқықтық реттеу және іске асыру практикасы 

(Ресей Федерациясымен салыстыру 

контекстінде). Монография / Жауапт. ред. 

з.ғ.д., профессор Авакьян С.А. – Қарағанды:  

Изд-во I-tip (Идиллия tip), 2018. 

4. Қазақстан Республикасында құқықтық 

мемлекетті қалыптастыру процесінде 

Қоғамдық кеңестер туралы заңнаманың 

қалыптасуы мен дамуы/ Қазақстан 

Конституциясына жиырма бес жыл: 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 

25 жылдығына арналған халықаралық 

ғылыми-практикалық форумның 

материалдары, 2020 жылғы 29 мамыр. – 

Қарағанды, ҚЭУК, с. 51-54 

5.Жария тыңдаулар институты: Қазақстан 

Республикасындағы құқықтық табиғат, 

құқықтық реттеу және іске асыру мәселелері. 

// Конституциялық және муниципалды құқық. 

- № 1. - 2017. - С. 66-70. 

6. Қазақстан Республикасындағы экология 

саласындағы мемлекеттік басқару 

мәселелерін шешуге халықтың Қатысу 

нысаны ретінде қоғамдық тыңдауларды 

құқықтық регламенттеу проблемалары // 



мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі 

басқару. - № 3. - 2017. - Б.37-43. 

e-mail: kargash_73@mail.ru 

 
 

 

Т. А. Ә.: Филин Владимир Владимирович 

Ғылыми дәрежесі: заң ғылымдарының 

кандидаты 

Ғылыми, академиялық атағы: Доцент 

Лауазымы: ЖҚ және АП  кафедрасының 

доценті 

Оқытатын пәндері: ҚР әкімшілік құқығы, 

пәнаралық курс (ҚР Еңбек құқығы және ҚР 

мемлекеттік қызметі), кедендік 

әкімшілендірудің құқықтық негіздері 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

Қазақстан Республикасының әкімшілік-

деликтілік құқығы және заңнамасы: тарих, 

даму, салыстыру және келешектегі 

перспективалар / / әкімшілік-құқықтық 

реттеудің өзекті мәселелері ("Коренев 

оқулары"): ғылыми еңбектер жинағы 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі 

халықаралық ұйымдар / ғылыми жинақ.трдв. 

"Қазіргі қоғамның экономикалық жүйесі: 

экономика және басқару" ХҒПК, 

Новосибирск қ., 12 Қаңтар 2018 ж., 235-241 

бет, РИНЦ, (бірлескен авторлықта). 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі 

халықаралық ұйымдар / ғылыми жинақ.трдв. 

"Қазіргі қоғамның экономикалық жүйесі: 

экономика және басқару" ХҒПК, 

Новосибирск қ., 12 Қаңтар 2018 ж., 235-241 

бет, РИНЦ, (бірлескен авторлықта). 

ҚР кеден ісі саласындағы әкімшілік 

жауапкершілік / 978-601-235-371-6 / / 

Қарағанды, 2019ж., 217с. 

Қазақстан Республикасында әкімшілік 

жауапкершілік институттарын және 

мемлекеттік қызметті дамытудың кейбір 

мәселелері туралы / Муждунар. ғылыми. 

"Ғылым және Қазақстан өмірі" журналы. 

№11/2 2019, 99-107 бет 

Аbout a concept of crimes of the sphere of 

economic activity / Муждунар. ғылыми. 

"Ғылым және Қазақстан өмірі" журналы. 

№12/2 . 2019, 27-30 б. 

Қамтамасыз етудің құқықтық тетігін дамыту 

Қазақстандағы әскери қызметтің баламалары 

/ "Ғылым және Қазақстанның өмірі". // 

Халықаралық ғылыми журнал. – Астана, - № 

9(2), 2019, 53-58 Б. 

Subjective signs of commercial bribery / 



"Қазақстан ғылымы мен өмірі". // 

Халықаралық ғылыми журнал. – Астана, - № 

9(2), 2019, 63-69 Б. 

Social partnership: transformation issues and 

legal aspect./ Халықаралық ғылыми журнал 

"ҒЫЛЫМ-ҒЫЛЫМ". 2020. № 1(64), 56-61 Б. 

e-mail: vlad-filin@mail.ru  

 
 

 

Т. А. Ә.: Фетқұлов Аликжан Халелұлы 

Ғылыми дәрежесі: заң ғылымдарының 

кандидаты 

Оқытатын пәндері: Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық құқығы 

(Жалпы және Ерекше бөлім) 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1). Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Сотының нормативтік қаулылар жинағы / / 

Қарағанды: ҚҚЭУ баспасы. 2017. (ISBN 978-

601-235-262-7) (авторлары: Орынбеков а.с., 

Шатиришвили Н. Т.); 

2). Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

құқығы бойынша міндеттер жинағы / / 

Қарағанды: ҚҚЭУ баспасы. 2017. (ISBN978-

601-235-263-4) (бірлескен авторлар: 

Нурпеисова А. К., Шатиришвили Н.Т.); 

3). Қазақстан Республикасындағы кәмелетке 

толмағандардың қылмыстық жауаптылығы 

мен жазасының ерекшеліктері // Қарағанды: 

ҚҚЭУ баспасы. 2016. (ISBN 978-601-235-078-

4) (авторлары: Интыкбаев М. К.); 

4). Экономикалық қызмет саласындағы 

қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеуді 

ұйымдастыру / / Қарағанды: ҚҚЭУ баспасы. 

2018. (ISBN 978-601-235-316-8) (авторлары: 

Сейтхожин Б. У., Сәрсембаев Б. Ш.); 

5). Сыбайлас жемқорлық қылмыстарының 

біліктілігі: қолдану теориясы мен практикасы 

// Қарағанды: ҚҚЭУ баспасы. бас. 2-ші, қайта 

өңдеу және қосымша, 2018. (ISBN 978-601-

235-317-5) (авторлары: Сейтхожин Б.У., 

Сәрсембаев Б. Ш.). 

(Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық 

әзірлемелердің қысқаша тізбесі, ғылыми 

немесе тәжірибелік-конструкторлық 

әзірлемелердегі авторлық немесе тең 

авторлық): 

"Қазақстан Республикасында есірткі 

құралдарының, психотроптық заттардың, 

олардың аналогтарының заңсыз айналымына 

қарсы тұрудың қылмыстық-құқықтық және 

криминологиялық проблемалары" 

тақырыбындағы ғылыми жобаның жетекшісі 



(2018-2020 жж.). 

 
 

Т. А. Ә.: Шарипов Сергей Равильевич 

Ғылыми дәрежесі: заң ғылымдарының 

кандидаты 

Ғылыми, академиялық атағы: Доцент 

Лауазымы: ЖҚжәне АП кафедрасының 

доценті 

Оқытатын пәндері: Криминалистика, сот 

сараптамасы 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1. Криминалистика криминалистикалық 

техника бойынша анықтамалық құрал 

Қарағанды 2014 Шарипов С. Р., Жунусова А. 

Ж. 

2. Тергеушінің анықтамалық кітабы оқу-

тәжірибелік құрал Қарағанды, 2015 Шарипов 

С. Р., Еленюк А. Г., Жунусова А. Ж. 

3. Ауызша портрет оқу-практикалық құрал 

Қарағанды, 2016 ОА ІІМ им.Б. Бейсенова 

Шәріпов С. Р., Жунусова А. Ж. 

4. Құжаттардың техникалық-

криминалистикалық сараптамасын зерттеудің 

кейбір аспектілері. Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Алматы.27.10.2016. Шарипов С. Р., 

Қаржасова Г. Б.. 

e-mail: shar_@mail.ru 

 
 

 

Т. А. Ә.: Сәрсенбаев Болат Шайменұлы 

Ғылыми дәрежесі: химия ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Оқытатын пәндері: 
Криминалистика.Саласындағы сот 

сараптамасы, Криминалистика және анықтау 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1. Байкенжина к.а., Сәрсембаев Б. Ш., 

Жақсыбаева г. м. Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық процестік 

құқығы (Жалпы бөлім) Учебник с грифом 

МОН РК. Алматы: "Book Print"ЖШС 

баспасы. 2017. 272 б. 17,1 б. т. 

2. Сарсембаев Б.Ш., Сейтхожин Б. У., 

Сарсембаева А. Ш. Қылмысты тергеуде 

маңызы бар ақпаратты алудың дәстүрлі емес 

әдістері. Мақала (Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитетінің тізбесі 

бойынша Журнал) Қазақстан Республикасы 

//Халықаралық ғылыми журнал "Ғылым-

наука". Қостанай: ҚР ІІМ Қостанай 

академиясы баспасы. Ш.Қабылбаева. (ҚР 

БҒМ БҒСБК). 2017. № 3 (58) 0,7 б.т. (37-41 



 б.). 

1. Никель ұнтағын электролиттік алу тәсілі 

ҚР патенті 02.10.2017 ж. №32458 

өнертабысқа Ибишев к. с., Ким С. В., 

Байкенов М. и., Югай Н. В 

e-mail: bolat_s@mail.ru 

 
 

 

Аты-Жөні: Әділбекова Құралай 

Құралсынқызы 

Ғылыми дәрежесі: құқықтану магистрі 

Лауазымы: ЖҚ және АП кафедрасының аға 

оқытушысы 

Оқытатын пәндері: Мемлекет және құқық 

теориясы, Құқық негіздері, салыстырмалы 

құқықтану, кафедрааралық курс (шет 

елдердің тарихы), кафедрааралық курс(ҚР 

Еңбек құқығы және ҚР мемлекеттік қызметі), 

Мемлекет және құқық теориясы. 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

Қазақстандық құқық негіздері, Қарағанды: 

Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық 

Университетінің баспасы, - 2015. ISBN 978-

601-233-269-82. 

Студенттерді заңгерлік даярлау жүйесіндегі 

тәжірибеге бағытталған тәсілдер туралы " 

қазақстандық бірліктің негізі-азаматтық 

құқықтар мен бостандықтардың теңдігі 

"Облыстық ғылыми – практикалық 

конференциясы. – Қарағанды: "Magzhan" 

Баспасы, 2017. 

Парақорлықтың сыбайлас жемқорлық 

қылмыс ретіндегі үлесі болу тарихы./ Materiły 

XVI międzynarodowej naukowipraktycznej 

konferencji naukowa myśl informacyjnej 

Powieki .Прага. – 2020. 07 - 15 marca 2020 

roku. 3 т.40-46 бб. 

Қазақстан Республикасы конституциясы 

бойынша адам мен азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын шектеудің кейбір 

мәселелері/ Конституция Республики 

Казахстан – правовой основы стабильности 

гражданского общества и государственности: 

Материалы международной научно-

практической конференции, посвященной 

Дню Конституции Республики Казахстан, 4 

сентября 2019 года. – Қарағанды, ҚҚЭУ 

баспасы, 2019. - С. 27-32 

e-mail: 73kuralai@mail.ru 



 

Аты-Жөні: Жақсыбаева Гүлнар Маутхановна 

Ғылыми дәрежесі: құқықтану магистрі 

Лауазымы: ЖҚжәне АП кафедрасының аға 

оқытушысы 

Оқытатын пәндері: құқықтық 

конфликтология, Мемлекет және құқық 

теориясы, кафедрааралық курс (шет елдердің 

мемлекет және құқық тарихы), қылмыстық 

процесс, мемлекет және құқық теориясының 

мәселелері. 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

2017ж. - ҚР БҒМ ұсынған" Қазақстан 

Республикасының қылмыстық процестік 

құқығы " оқулығы 

"әлемдік ғылым: мәселелер мен 

инновациялар: с.XVIII МНПК мақалалары. 2 

бөлікте. –РФ. Пенза: "Ғылым және ағарту".-

2018.-183-187с. 

- Мемлекет және құқық тарихын оқыту 

әдістемесі туралы. "Педагогикалық 

ғылымның аспектілері мен үрдістері" ІІІ 

ҒКХК материалдар жинағы (Санкт-

Петербург, желтоқсан 2017ж.). 165-167с. 

Оқулықтар мен оқу құралдары: 

- Қазақстан Республикасының қылмыстық 

процестік құқығы. Оқулық астында грифпен 

ҚР БҒМ. Қазақстан Республикасының 

қылмыстық процестік құқығы. Жалпы бөлім. 

Оқу. – Алматы, 2017.-273бет 

- Мемлекет және құқық теориясы бойынша 

ойын практикумы. Қазтұтынуодағы 

Қарағанды экономикалық университеті. 

Қарағанды-2018.- 80с. 

- Әділбекова Қ.К., Жақсыбаева г. м., 

Орынбеков а. с. диаграммалардағы мемлекет 

және құқық теориясы. Оқу құралы. 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 

университеті. Қарағанды, 2018. – 100 б. 

e-mail: gulnarakz@mail.ru 



 

Аты-Жөні: Искалиева Мадина Болатқызы 

Ғылыми дәрежесі: заң ғылымдарының 

магистрі 

Лауазымы: ЖҚ және АП кафедрасының аға 

оқытушысы 

Оқытатын пәндері: тауарлар мен көлік 

құралдарына кедендік бақылауды 

ұйымдастыру, кедендік инфрақұрылым және 

қойма шаруашылығы, кедендік сараптама, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

негіздері, Адвокатура 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

/* 

9+ 

e-mail: zar-pada@mail.ru 

 
 

 

Аты-Жөні: Искакова Жазира Әділханқызы 

Ғылыми дәрежесі: құқықтану магистрі 

Лауазымы: ЖҚ және АП кафедрасының аға 

оқытушысы 

Оқытатын пәндері: Адвокатура, ҚР 

әкімшілік құқығы, Сот актілерін саралау. 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

Көпұлтты қазақстандық қоғамды 

қалыптастыру мен шоғырландырудағы 

ұлттық саясаттың рөлі."Қазақстандық 

бірліктің негізі-азаматтық құқықтар мен 

бостандықтардың теңдігі"атты облыстық 

ғылыми - практикалық конференция 

материалдары. –Қарағанды: "MAGZHAN" 

баспасы, 2017. Б.40-43. Әлеуметтік 

желілердегі ақпаратты реттеудің өзекті 

мәселелері. 2. Халықаралық ғылыми 

конференция. Г. Шеффилд 2017 жылғы 30 

желтоқсан-2018 жылғы 07 Қаңтар 

4.Құқыққорғау органдарының адам саудасы 

қылмысымен күресінің ұйымдастыруымен 

мә-селелері. 

Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция " Білім мен ғылымдағы 

заманауи үрдістер: жағдайы мен болашағы. 

Қарағанды қ. 2018 жылғы 16 наурыз 

Қазақстан Республикасы ақпараттық құқығы. 



Электрондық оқу құралы. ЭЕМ арналған 

бағдарлама 

e-mail: jazira_14@mail.ru 

 

Аты-Жөні: Сыздықова Сәуле Алпысбайқызы 

Ғылыми дәрежесі: құқық магистрі 

Лауазымы: ЖҚ және АП кафедрасының аға 

оқытушысы 

Пәндер: СЭҚ-ты құқықтық және кедендік-

тарифтік реттеу, тауарлар мен көлік 

құралдарына кедендік бақылауды 

ұйымдастыру, кедендік инфрақұрылым және 

қойма шаруашылығы, кедендік сараптама 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

проблемасына.AREAS OF SCIENTIFIC 

THOUGHT - 2017 December 30, 2017-January 

7, 2018(Искакова И.Е., Орынбеков а. с., 

Сыздыкова С. А.).Мақала: қазіргі kazakhstan-

дағы Сorruption: SCIENTIFIC THOUGHT of 

combating AREAS problems-2017 December 

30, 2017 - January 7,2018 (Orynbekov A. S., 

Iskakova I. E., Syzdykova S. A.) 

2. Экономика саласындағы заңнаманың 

тиімділігі. ҚЭУ Жаршысы № 1 (48) 2018ж. 

(Жақсыбаева г. м., Искакова И. Е., Сыздыкова 

С. а.) ҚР Қылмыстық Кодексінің Көлік 

құралдарын басқаратын адамдардың жол 

қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін 

жауапкершілік туралы баптарын заңды 

талдау (ҚР ҚК 345-бабы) Бакишев К. А., 

Сыздыкова С. А. жобаның гранттық 

тақырыбы: "Қазақстан Республикасында жол 

қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

ұйымдастырушылық және қолданбалы 

мәселелері". Жетекшісі: Бакишев К. А. 

e-mail: soul_8989@mail.ru 



 

Аты-Жөні: Орынбеков Алмаз Сәбитұлы 

Ғылыми дәрежесі: заң ғылымдарының 

магистрі 

Лауазымы: ӘБ және ДК кафедрасының аға 

оқытушысы 

Оқытатын пәндері: сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл негіздері, Экономикалық 

криминология негіздері, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл: құқықтық 

және экономикалық аспектілер 

Ғылыми жетістіктері және маңызды 

жарияланымдары: 20-дан астам ғылыми 

мақала, 3 Ұжымдық монография, 5 оқу 

құралы 

e-mail: almas_f1_90@mail.ru 

    

 

Аты-Жөні: Құлибек Арайлым Бегалықызы 

Ғылыми дәрежесі: заң ғылымдарының 

магистрі 

Лауазымы: ӘБ және ДК кафедрасының 

оқытушысы 

Оқытатын пәндері: экономикалық 

қылмыстарды саралау және тергеу негіздері, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

негіздері, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл негіздері, Адвокатура 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1. Мемлекеттік қызметшілердің құқықтық 

мәдениеті құқықтық мемлекет құрудың 

факторы ретінде "ҒЫЛЫМ" Халықаралық 

ғылыми журналы , Қостанай. ҒЫЛЫМ ISSN 

2306-451Х, N3 (62) 2019 ж. қырқұйек 

2. Қазақстан Республикасында адвокаттық 

қызметті ұйымдастыру нысандарының кейбір 

перспективалары/ Двадцать пять лет 

Конституции Казахстана: Материалы 

международного научно-практического 

форума, посвященного 25-летию 

Конституции Республики Казахстан, 29 мая 

2020 года. - Қарағанды, ҚЭУК, с. 99-102 

3. Қатысты бұлтартпау шаралары 

Кәмелетке толмағандар 

Күдіктілер мен айыпталушылар/ Ресей-

2035: инновациялық дамудың басты бағыты 

бойынша ғылым мен тәжірибе: 



Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдарының жинағы 

(Чебоксары, 30 қаңтар 2020 ж.). - Чебок-

сары: ЧКИ РУК, 2020. – 752 б.ISBN /328стр 

 e-mail: begalykyzy.ak@mail.ru 

 

Аты-Жөні: Абиев Ержан Сапарғалиұлы 

Ғылыми дәрежесі: құқық магистрі 

Лауазымы: ЖҚ және АП кафедрасының 

оқытушысы оқытылатын пәндер: Мемлекет 

және құқық теориясы, Құқық негіздері, ҚР 

Қылмыстық құқығы. Жалпы бөлім, Қазақстан 

Республикасындағы прокурорлық қадағалау 

Ғылыми жетістіктер мен маңызды 

жарияланымдар: 

1. мемлекеттік қызметті құқықтық реттеудің 

шетелдік тәжірибесі / / Қазақстан ғылымы 

және өмірі / / халықаралық ғылыми-көпшілік 

журнал №12/3 2019. С. 57-61 

2. мемлекет және құқық теориясы (сұрақ-
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Ғылыми дәрежесі: құқық магистрі 

Лауазымы: ЖҚ және АП кафедрасының 

оқытушысы 

Оқытатын пәндері: Қазақстан 

Республикасының әкімшілік құқығы, 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимыл: 

құқықтық және экономикалық аспектілер, 
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журнал "VII глобальная наука и инновации 

2019: Центральная Азия", Нұр-сұлтан, 

Казахстан 25-28 сентябрь 2019год, №2(3) 
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