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ЖОБАНЫҢ  КӨШБАСШЫСЫ: Экономика ғылымдарының 

докторы, профессор Таубаев Аяпберген Алданаевич 

 

ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ. Жобаның мақсаты-қазіргі қазақстандық 

қоғамда ғылымның қоғам өміріндегі орны мен рөлі туралы қалыптасқан 

түсініктерді зерттеу негізінде ғылымның мәртебесі туралы Әлеуметтік 

түсініктердің оның әлеуметтік маңыздылық деңгейін арттыру арнасында 

өзгеруіне кедергі келтіретін негізгі проблемалық аймақтарды анықтау. 

ЖОБАНЫҢ МІНДЕТТЕРІ. Осы мақсатқа жету үшін кестеде 

көрсетілген дәйекті өзара байланысты міндеттерді шешу болжанады. 

1. зерттеудің теориялық-әдіснамалық тұжырымдамасы мен әдістемелік 

құралдарын әзірлеу; 

2. қоғамдағы ғылымның институционалдық мәртебесін қалыптастыру мен 

қолдаудың халықаралық тәжірибесін талдау; 

3. қазіргі қазақстандық қоғамдағы ғылымның мәртебесі мәселесі бойынша 

стейкхолдерлердің негізгі ұстанымдарын анықтау 

4. білім беру БАҚ субъектілері мен халыққа (азаматтардың қалған санаттары) 

сауалнама ұйымдастыру негізінде қазіргі қазақстандық қоғамдағы ғылымның 

мәртебесі мәселесі бойынша негізгі ұстанымдарды анықтау); 

5. қазақстандық қоғамдағы ғылымның институционалдық мәртебесін 

айқындайтын проблемалық аймақтарды бөле отырып, сауалнама нәтижелерін 

саралауды жүргізу 

6. уәкілетті мемлекеттік ұйымдар, ғылыми ұйымдар, институттар және 

ғылыми қоғамдастық үшін қазақстандық қоғамдағы ғылымның 

институционалдық мәртебесін арттыруға бағытталған бастапқы ұсынымдар 

кешенін әзірлеу. 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР.  
Жобаның негізгі нәтижесі - ғылыми зерттеулердің нәтижелерін танымал 

ету бағдарламасын іске асыру арқылы қазақстандық қоғамдағы ғылымның 

институционалдық мәртебесін арттыруға бағытталған, қоғамдағы ғылымның 

мәртебесін қалыптастыру мен қолдау саласындағы қазіргі саясаттың генезисі 

мен эволюциясын сыни талдау, оның нәтижелілігін бағалау және оның күшті 

және әлсіз жақтарын айқындау, оның басқа элементтермен тиімді және 

тиімсіз өзара байланысын анықтау негізінде әзірленген уәкілетті мемлекеттік 

ұйымдарға, ғылыми ұйымдарға, институттарға және ғылыми қоғамдастыққа 

арналған ұсынымдар кешені. 

Міндеттеріне сәйкес жобаның негізгі нәтижелері: 



1. Классикалық және қазіргі заманғы тұжырымдамаларды жалпылау 

және жүйелеу негізінде зерттеудің теориялық-әдіснамалық тұжырымдамасы 

жасалып, зерттеудің әдістемелік құралдары қалыптастырылатын болады. 

2. Халықаралық тәжірибені зерделеу негізінде қоғамдағы ғылымның 

мәртебесін қалыптастыру мен ұстап тұрудың халықаралық практика 

тұрғысынан неғұрлым танымал және тиімді әдістері айқындалатын болады. 

3. Сауалнама/сұхбаттасу негізінде қазіргі қазақстандық қоғамдағы 

ғылымның институционалдық мәртебесін айқындау мәселесі бойынша 

стейкхолдерлердің негізгі ұстанымдары анықталатын болады. 

4. Сауалнама негізінде БАҚ, Білім және халық субъектілерінің қазіргі 

қазақстандық қоғамындағы ғылымның институционалдық мәртебесін 

айқындау мәселесі бойынша түйінді ұстанымдар анықталатын болады. 

5. Сауалнамалардың топтастырылған көрсеткіштерінің негізінде 

қазақстандық қоғамдағы ғылымның институционалдық мәртебесін 

айқындайтын проблемалық аймақтарды бөле отырып, нәтижелерге 

ранжирлеу жүргізу. 

6. Уәкілетті мемлекеттік ұйымдар, ғылыми ұйымдар, институттар және 

ғылыми қоғамдастық үшін қазақстандық қоғамдағы ғылымның 

институционалдық мәртебесін арттыруға бағытталған бастапқы ұсынымдар 

кешенін әзірлеу. 

Әлеуметтік-экономикалық тиімділік Қазақстанның қоғамдағы ғылым 

мәртебесін қалыптастыру және қолдау саласындағы саясатының 

қолданыстағы тетіктерін жетілдіру, оның әлсіз жақтары мен сәтсіздіктерін 

жою және ғылым мәртебесінің өсуі және соның салдарынан оны, оның 

ішінде әлеуметтік сұранысты арттыру контексінде оның базалық бағыттарын 

дамыту жөніндегі бірінші кезектегі шаралар тізбесін қалыптастыру бойынша 

ұсынымдар әзірлеуден тұрады. 

 



ИРН AP08856905 ТЕРРОРИСТІК ЖӘНЕ ЭКСТРЕМИСТІК 
БАҒЫТТАҢЫ ҚҰҚЫҚБҰЗУШЫЛЫҚТАР МЕН ҚЫЛМЫСТАРДЫ 
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(ҚР ДСМ-нің 2020 жылғы 12 қарашадағы No 267 ШАРТЫ) 
 
ЖОБАНЫҢ КӨШБАСШЫСЫ: заң ғылымдарының докторы, 

профессор Нургалиев Бахыт Молдатыевич 
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.    

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 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.  

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. 

 


