
 
ЭҚЗ ҒЗИ қызметкерлері туралы ақпарат: 
 
1. ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ директоры – Ханов Талгат Ахматзиевич 
 

ХАНОВ 
ТАЛГАТ АХМАТЗИЕВИЧ,  
ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ директоры 

 
Білімі және біліктілігі: 
1986-1990гг. КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі, 

мамандығы "Құқықтану". Біліктілігі: "Заңгер»; 

1999г. Заң ғылымдарының кандидаты: мамандығы 12.00.09 

- " қылмыстық процесс, криминалистика; жедел-іздестіру 

қызметі»; 

2001г. Доцент: Мамандығы 12.00.00 – "Құқықтану"»; 

2008г. Заң ғылымдарының докторы: мамандығы 12.00.09; 

2018 г. Профессор: 12.00.00 – "Құқықтану"Мамандығы 

Бойынша. 

Докторлық диссертацияның тақырыбы: Қазақстан 

Республикасының қылмыстық сот ісін жүргізудегі мүліктік мәселелер. 

2008 жылдан 2010 жылға дейін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 

Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды заң институты жанындағы ОД 14.20.07 

диссертациялық кеңесінің мүшесі. 

Жұмыс тәжірибесі: 
1990-1995 – Қырғызстан мен Қазақстанның практикалық ішкі істер органдарының әр 

түрлі лауазымдарында жұмыс істеу. 1995 жылдың сәуір айынан 2010 жылдың қазан айына 

дейін ҚР ІІМ Қарағанды академиясында әр түрлі лауазымдарда жұмыс істеу; 

2008 ж. қыркүйек айынан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазтұтынуодағы Қарағанды 

Экономикалық Университетінің "Жалпықұқық және арнайы пәндер" кафедрасының 

профессоры қызметін қоса атқарушы.; 

2010 жылдың қазан айынан қазіргі уақытқа дейін Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университетінің экономикалық және құқықтық зерттеулер ҒЗИ директоры. 

Ғылыми-педагогикалық қызмет өтілі-25 жылдан астам. 

Қосымша мәліметтер: 
"Қазақстан-Қарағанды"облыстық телеарнасының Заң мәселелері жөніндегі сарапшысы. 

Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми-зерттеу жобаларының нәтижелерін 

бағалау бойынша Қарағанды облысы Экономика және бюджеттік жоспарлау 

басқармасының тәуелсіз сарапшысы. Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет 

субъектісі ретінде аккредиттелген. Бірнеше ресейлік журналдардың редколлегия құрамына 

кіремін. Ресей Жаратылыстану Академиясының корреспондент-мүшесі 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Құрмет грамотасымен марапатталған 

(Астана, 2009); 2012 жылдың жұмыс қорытындысы бойынша Қазтұтынуодағының 

Қарағанды экономикалық университеті ректорының "Жыл адамы"номинациясы бойынша 

дипломымен марапатталған. 2015 жылы "жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" атағын 

алды, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасымен 

марапатталды (Астана, 2016). 

Ғылыми-зерттеу жұмысы: 
Бюджеттік бағдарлама бойынша ҚР БҒМ Ғылым комитетінің жобалары: 

1."Индустриялық-инновациялық даму жағдайында экономикалық қызмет субъектілерінің 

құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету" тақырып жетекшісі. 

2. "Адам саудасы саласындағы заңсыз кәсіпкерліктің жолын кесу және тергеу", іске 



асыру 2015-2017ж.ж., Орындаушы. 

3. "Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жағдайында Қазақстанның агроөнеркәсіптік 

кешенін тұрақты дамыту және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері", іске 

асыру 2015-2017ж.ж., Орындаушы. 

4. "Қазақстан Республикасында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

ұйымдастырушылық және қолданбалы мәселелері". іске асыру 2018-2020 ж.ж., Орындаушы. 

Құқық және құқық қолдану тәжірибесінің әр түрлі мәселелері бойынша 180-нен астам 

ғылыми жұмыстардың авторы. Оның ішінде: - 8 монография, оның ішінде 1 жеке; 

-Web of Science және Scopus базаларына кіретін импакт-факторы бар басылымдарда 15 

мақала, 

- 43 мақала базаға кіретін басылымдарда: РИНЦ (индексі Хирша = 5); 

- ЖОО студенттеріне арналған 10 оқу және оқу-әдістемелік құралдар; 

- Ұлыбританияда, АҚШ-та, Польшада, Чехияда, Болгарияда, Украинада, Ресейде 

өткізілген халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда 50-ден астам баяндама 

тезистері. 

Автордың бірегей сәйкестендіру нөмірі:  
SCIENCE INDEX жүйесінде тіркелген автордың жеке сәйкестендіру коды SPIN-

код: 5260-1321, AuthorID: 752311. Ханов Талгат orcid.org/0000-0003-4288-699X; Scopus 

Author ID: 56627084000; ResearcherID: Q-2195-2016.  
Авторлық куәліктер: 
1. Протонды-релаксациялық поляризацияның сызықтық моделінің параметрлерін 

сандық есептеу бағдарламасы зияткерлік меншік объектілеріне құқықтардың мемлекеттік 

тізілімі № 576 от 16. 11. 2018; 

2. Сызықтық емес физика-математикалық модельдің параметрлерін сандық есептеу 

бағдарламасы зияткерлік меншік объектілеріне құқықтардың мемлекеттік тізілімі № 596 20. 

11.2018; 

3. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік құқығы Зияткерлік меншік объектілеріне 

құқықтардың мемлекеттік тізілімі № 2399 от19. 07. 2018; 

4. Орысша-қазақша-ағылшынша-поляк заң терминдерінің сөздігі зияткерлік меншік 

объектілеріне құқықтардың мемлекеттік тізілімі № 1720 от 30.05. 2018. 

Негізгі ғылыми еңбектері (2015-2019 жж.): 
1. О совершенствовании организации деятельности следственных подразделений 

районных отделов полиции // Российский следователь. – 2015. № 16 – С.44-49. 

2. Развитие экономического механизма рационального недропользования в Казахстане // 

Фундаментальные исследования.  2016. - №  3-2.  С. 414-418. 

3. Геномная регистрация как универсальный идентификатор личности: исследование и 

перспективы // Всероссийский криминологический журнал. - 2016. – Т.10. - № 3. - С. 544–

553. 

4. 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. 

5. Оptimization of the conditions of convective drying of thermosensitive materials // Journal of 

Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Vol. 46 No. 4 (2016) pp. 17-25. 

6. Общая характеристика законодательных новелл в сфере борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков в Республике Казахстан // Всероссийский криминологический 

журнал. 2017. Т. 11. № 3. С. 623-632. 

7. Личность преступника и некоторые вопросы профилактики краж // Международный 

журнал экспериментального образования. 2017. № 5. С. 104-108. 

8. Современные подходы к определению компьютерной преступности и особенности 

компьютерных преступлений // Известия Алтайского государственного университета. 2017. 

№ 6. С.104-109.  



 
2. ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ Құқықтық зерттеулер зертханасының жетекшісі – Бакишев 

Кайрат Алиханович  
 

9. Инновационные технологии в науке и образовании. Монография.  Караганда, 2018. 

210с. ISBN 978-601-235-351-8 

10. О новой системе учета и регистрации заявлений, сообщений и иной информации об 

уголовных правонарушениях // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 

13. № 3. С. 340-353. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(2). 

11. Criminological Characteristics of Drug Addiction in the Republic of Kazakhstan: Basic 

Concepts, Signs and General Approaches to Their Assessment // Journal of Politics and Law Vol. 

12, No. 3 (2019). Р.40-52 DOI:10.5539/jpl.v12n3p40. 

12. Features of the Commission of Fraud, Coupled with the Failure to Comply with the 

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

DOI:10.5539/jpl.v12n3p69. 

Байланыс мәліметтері: мекенжайы: Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, кабинет 303, 

жұмыс. телефон: 8 (7212) 441634 (іш. 6564).  

E-mail: thanov@mail.ru. 
 

                                              БАКИШЕВ 
КАЙРАТ АЛИХАНОВИЧ,  

ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ Құқықтық зерттеулер зертханасының 
жетекшісі 

 
Білімі және біліктілігі: 
1980-1984гг.  КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі, 

мамандығы "Құқықтану". Біліктілігі: "Заңгер". 

2008 жылдың қыркүйек айында "Қазақстан 

Республикасындағы абайсыз қылмыспен күрес 

(криминологиялық және қылмыстық-құқықтық 

мәселелер)"тақырыбында докторлық диссертация қорғады. 

Мамандығы-12.00.08-қылмыстық құқық және 

криминология, қылмыстық-атқару құқығы.  

Заң ғылымдарының докторы, профессор.  

  

Қосымша мәліметтер: 
Ғылыми мүдделер саласы – абайсыз қылмыс, абайсыз мінез-құлық актісінің себептері 

мен шарттары, абайсыз қылмыстық мінез-құлықтың тетігі мен уәждемесі және абайсыз 

қылмыскердің жеке басы, көліктік құқық бұзушылық, еңбекті қорғау саласындағы құқық 

бұзушылық, аталған салаларда қылмыстық заңнаманы жетілдіру мәселелері. 

2001-2008 аралығында Қазақстан Республикасы ІІМ Бәрімбек Бейсенов атындағы 

Қарағанды заң институтында ОК 14.20.07 диссертациялық кеңесінің ғалым хатшысы болды. 

Алты жылдан астам ҚР ІІМ Қарағанды академиясының кадрлардың біліктілігін арттыру 

және қайта даярлау институтын басқарды.  

Ішкі істер органдарында 36 жыл қызмет етті.  

ҚР БҒМ сараптамалық кеңесінің мүшесі.  

Педагогикалық және ғылыми өтілі 25 жыл.  

Ғылыми-зерттеу зертханасының, қылмысқа қарсы күрес саласында ғылыми зерттеулерді 

жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу бойынша мүдделі кафедралардың сапалы жұмысын 

ұйымдастыруға белсенді қатысады. 

Қ. А. Бакишев құқық қорғау органдарының құқық қолдану қызметін жетілдіруге 

бағытталған заңдарды, заңға тәуелді нормативтік актілерді, ведомстволық бұйрықтар мен 



 
3. ЭҚЗ ҒЗИ Инновациялық және ғылыми-білім беру технологиялары 

зертханасының меңгерушісі – Баширов Александр Витальевич 
 

нұсқаулықтарды әзірлеуге, талдауға ерекше назар аударады. Оның басшылығымен 

зертханада құқық қорғау органдарының практикалық қызметіне, университеттің оқу 

процесіне монографияларды, оқу құралдарын, практикалық ұсыныстар мен жаднамаларды 

дайындау және енгізу бойынша жұмыс ұйымдастырылды. 2013 жылы Қазақстан 

Республикасының жаңа Қылмыстық кодексінің жобасын әзірлеушілер қатарына кірді.  

2018 жылдың ақпан айында "Қазақстан Республикасында жол қозғалысы қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және қолданбалы мәселелері" (AP05135568) 

тақырыбында ғылыми зерттеу жүргізуге мемлекеттік грант ұтып алды.  

Автордың бірегей сәйкестендіру нөмірі: 
ORCID ID 0000-0002-9841-4353. 
Негізгі ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері: 
4 монографияның авторы болып табылады: "Абайсыз қылмыстарға қарсы күресте 

қылмыстық заң", "Қазақстан Республикасындағы абайсыз қылмыстылықтың алдын алу", 

"Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша жол қозғалысы және көлік құралдарын 

пайдалану ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік", "Көлік қылмыстары",  ҚР Қылмыстық 

кодексіне "Көлік қылмыстары" тарауы бойынша түсініктеме, ҚР қылмыстық заңнамасының 

және қылмыстылыққа қарсы күрестің криминологиялық шараларының проблемалары мен 

жетілдіруге арналған 120-дан астам ғылыми жұмыстардың авторы.  

"Қазақстан Республикасының Қылмыстық құқығы. Жалпы бөлім"," Қазақстан 

Республикасының заңнамасы бойынша қылмыстың жекелеген түрлеріне жауапкершілік 

туралы"," пайдакүнемдік-зорлық қылмыстарының қылмыстық-құқықтық сипаттамасы"," 

адам өлтіру: теориялық және қолданбалы біліктілік аспектілері"," заңсыз көші-қонмен және 

адам саудасымен күрес " және т. б. оқу құралдарын жариялады.  

Байланыс мәліметтері: мекенжайы: Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, кабинет  354, 

жұм. телефон: 8(7212) 441634 (6500). 

E-mail: bakishev@yahoo.com 

 

БАШИРОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, 
 Инновациялық және ғылыми-білім беру технологиялары 

зертханасының меңгерушісі 
 

Білімі: 
Мәскеу болат және қорытпалар институты, мамандығы 

«Электрондық инженерия» (1985). 

КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі, «құқықтану» 

мамандығы (2001). 

Қосымша ақпарат: 
1995 жылы 11 мамырда Қарағанды техникалық 

университетінде 05.05.06 - «Тау-кен машиналары» мамандығы 

бойынша «техника ғылымдарының кандидаты» ғылыми 

дәрежесін алу үшін диссертация қорғады. 

Ол бастамашыл және келісім-шарттық зерттеулердің жетекшісі болды. 

150-ден астам ғылыми жарияланымның авторы (оның ішінде 3 монография, 2 оқу-

әдістемелік құрал, 2 Scopus мақаласы, 2 WoS мақала, ҚР БҒМ БҒСБК-ның 8 мақаласы, 

РКСМИ-дің 6 мақаласы). 

Авторлық куәліктер: 

1. «Гидравлика негіздері» пәні бойынша электронды оқулық (11/13/18); 



 
4. ЭҚЗ ҒЗИ Бас ғылыми қызметкері – Шаймуханов Ахметкали Дюсетаевич 
 

2. Протон-релаксациялық поляризацияның сызықтық моделінің параметрлерін сандық 

есептеуге арналған бағдарлама (11.16.18); 

3. Сызықты емес физика-математикалық модельдің параметрлерін сандық есептеуге 

арналған бағдарлама (11/20/18); 

4. Энергетика саласындағы инженерлік және SMART технологиялары (11.12. 8); 

5. Құқықтану саласындағы ақпараттық жүйелер (компьютерлік бағдарлама) (06.06.17). 

Автордың бірегей сәйкестендіру нөмірі: 
Scopus Author ID: 57200525165.  
Негізгі ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектері: (2015-2019жж): 
1. Methods of Theoretical Researches the Properties of Electrotechnical Materials Class of 

Dielectrics with Hydrogen Bonds // V. A. Kalytka, A. V. Bashirov A. V. Taranov G. G. 

Tatkeyeva, Y. G. Neshina. Copyright ©  Vol. 16, 1–6, 20192019 American Scientific Publishers 

All rights reserved Printed in the United States of America (Q3) 
2. Mechanism of non-linear space-charge polarization in solid dielectrics 

Вестник Карагандинского университета. 2017. № 3(87) Серия Физика,с.19-26 // 

KalytkaV.A., Korovkin M. V.,Bashirov A.V. 

3. Analysis and Prodiction of the State of Road Accidents and Traffic Crimes in the Republic  

Kazakhstan // Journal of Advanced Research in Law and Economics (2017): JARLE Т VIII Is 5 

(27)– p. 1456-1466. (Q3) // Bakishev K A ,Bashirov A V ,Fetkulov A H. 

4. Анализ технологической схемы работы автоматизированной турбины в режиме 

синхронного компенсатора   Вестник Карагандинского университета. 2017. № 4. Серия 

Физика // Калытка В А,Баширов А В,Булатбаев Ф Н,Ханов Т А,Оспанов Б. 

5. Theoretical bases of the methods of modernization the cylinders of heating steam turbines 

Вестник Карагандинского университета. Серия «Физика». – 2018 г. - № 4(92)/2018. – С. 34-

41. // Kalytka V.A., Korovkin M.V., Bashirov A.V., Khanov T.A. 

6 . Факторы повышения активности научно-исследовательской работы студентов 

Современные проблемы науки и образования. Москва,2018. № 4. С. 91-97 // Баширов А.В., 

Ханов Т.А. 

7. Развитие смешанной формы обучения в процессе совершенствования информационно-

коммуникационного обеспечения вуза Международный журнал экспериментального 

образования. 2017. № 7. С. 60-64. // Яворский В.В., Баширов А.В., Емелина Н.К., 

Рахимбекова А.Е., Чванова А.О., Байдикова Н.В. 

8. Модели адаптивного компьютерного тестирования   Международный журнал 

экспериментального образования. 2016. № 7. С. 39-41. // Яворский В.В., Ашкенова Ш.А., 

Баширов А.В.  

9. Социальные сети как средство обучения, взаимодействия участников образовательного 

процесса В сборнике: Vědecký průmysl evropského kontinentu - 2015 Materiály XI mezinárodní 

vědecko - praktická konference. 2015. С. 9-13. // Ахметьянов Р.Р., Баширов А.В. 

10. Вопросы информационной безопасности в РК // Актуальные проблемы 

современности. 2015. № 4 (10). С. 59-61. // Баширов А.В. 

11. Использование информационных технологий в деятельности юриста:  Монография –

Караганда ,2017-170 c. //  Баширов А. В. 

12. Инновационные технологии в науке и образовании: Монография- 2018.-210 c. // 

Баширов А.В., Калытка В.А., Сарсембаев Б.Ш., Ханов Т.А. 

Байланыс мәліметтері: мекенжайы: Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, кабинет 303, 

жұмыс. телефон: 8 (7212) 441634 (іш. 6564).  

E-mail: bashirov_av@mail.ru 

 

ШАЙМУХАНОВ 



АХМЕТКАЛИ ДЮСЕТАЕВИЧ, 
ЭҚЗ ҒЗИ Бас ғылыми қызметкері 

 

Білімі: 
1975 жылы КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебін заңгер 

мамандығы бойынша бітірді. 

Қосымша ақпарат: 
Заң ғылымдарының докторы, профессор. Мамандығы: 

12.00.09.- қылмыстық іс жүргізу; сот-медициналық, сот-

медициналық; жедел-іздестіру қызметі. 

Ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі - 39 жыл.  

А.Д. Шаймұхановтың ғылыми жетекшілігімен 8 ізденуші 

кандидаттық диссертацияларды және бір докторлық (PhD) 

ғылыми жұмыстарын қорғады. 

Марапаттары: Ішкі істер органдарындағы «Үздік қызметі үшін» медалі; «Қазақстан 

республикалары Ішкі істер орындарының ардагері»; «Қазақстан Конституциясы - 10 жыл»; 

төсбелгілер - «Ішкі істер министрлігінде мінсіз қызметі үшін»; «Қазақстан полициясында 15 

жыл қызметі үшін; «Қазақстан Республикалары I I M – еңбек сіңірген қызметкері»; 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің, Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің құрмет грамоталары; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің Алгыс хаты. 

  120-дан астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде: 2 монография; 16 оқу құралы; 

1 оқулық; 1 кітап; 1 мақала «Scopus»; ҚР ҚКСОН 14 мақаласы; РҒЗИ 7 мақаласы. 

Іргелі ғылыми зерттеулерге қатысады: Қазақстан Республикасында 2018-2020 жылдарға 

арналған есірткі, психотроптық заттар, олардың аналогтары заңсыз айналымына қарсы 

күрестің қылмыстық құқығы және криминологиялық мәселелері. (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру жобасы). 

(2015-2019жж) Кезеңдегі негізгі ғылыми еңбектер: 
1. Развитие оперативно-розыскной профилактики преступлений. Материалы 

Республиканской научно-практической конференции// Проблемы совершенствования 

теории и практики ОрД: Карагандинская Академия МВД РК имени Б.Бейсенова, 2016Г. 

С.36-44. 

2. Некоторые вопросы сравнительно-правового анализа законодательного регулирования 

ОРД и перспективы его совершенствования. – Международный научный журнал «Гылым 

Наука» № 3 (54) 2017г. с.15-17. Костанайская Академия МВД РК имени Ш.Кабылбаева. 

3. Совершенствование оперативно-розыскного законодательства РК в обеспечении 

возмещения ущерба, причиненного преступлением: Сборник научных трудов 1-ой 

международной научно-практической конференции, 8 ноября 2017г. «Актуальные вопросы 

административно-правового регулирования (Кореневские чтения). Московский университет 

МВД России имени В.Я. Кикота М.2017г. с.122-126. 

4. Пути повышения эффективности оперативно-розыскной профилактики преступлений: 

Материалы научно-практической конференции «Антикоррупционная культура – одна из 

основ обеспечения эффективности утратившиеся государственными имуществом, 

реализации социально-культурных функций государства. (24 мая 2017г.). кэук  2017г. с.25-

31 

5. Юридический анализ коррупционных преступлений в сфере экономической 

деятельности: Вестник  КЭУК № 1 (48). 2018г. с.123-126. (в соавторстве). 

6. Вопросы ответственности за хищение наркотических средств, психотропных веществ 

их аналогов, предусмотренные ст.298 УК РК: Международный научный журнал № 3 (58) 

2018г. с.24-29 (в соавторстве). 

7. К вопросу законодательной регламентации некоторых оперативных розыскных 

мероприятий и негласных следственных действий: Международный научный журнал.// 



 
5. ЭҚЗ ҒЗИ Бас ғылыми қызметкері – Сихимбаев Муратбай Рыздикбаевич 
 

Актуальные проблемы современности. № 2 (20) Караганда. Болашак-Баспа. 2018г. с.6-12. 

8. Учебное пособие. Проблемы квалификации уголовных правонарушений против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях. Особенная часть. (Сейтхожин 

Б.У., Сарсембаев Б.Ш.) изд. КЭУК, 2018г. 

9. К вопросу о негласных следственных действиях и розыскных мерах в борьбе с 

религиозным экспериментов в информационной сфере. Вестник современных 

исследованиях. № 7  (22) – Научный центр «ОРСА». Омск 2018г. с.570-576. 

10. Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиков. (Методические 

рекомендации для учителей и родителей). Феткулов А.Х. Сартаева Н.А., Интыкбаев М.К., 

Сейтхожин Б.У. Караганда, 2019г.  
Байланыс мәліметтері: мекенжайы: Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, кабинет  354, 

жұм. телефон: 8(7212) 441634 (6500). 

                            СИХИМБАЕВ  
               МУРАТБАЙ РЫЗДИКБАЕВИЧ, 
               ЭҚЗ ҒЗИ Бас ғылыми қызметкері 
 

Білімі: 
1984 жылы Қарағанды политехникалық институтын 

инженерлік технологиялар мамандығы бойынша үздік бітірді. 

Қосымша ақпарат: ҚҚЭУ «Экология және бағалау» 

кафедрасының профессоры, экономика ғылымдарының 

докторы, профессор, Еуропалық жаратылыстану 

академиясының толық мүшесі, Ресей жаратылыстану 

академиясының корреспондент-мүшесі, Халықаралық Еуразия 

экономикалық академиясының академигі, Қазақстанның еңбек 

сіңірген машина жасаушысы 

2010 жылы «Қазақстан Республикасының минералды-шикізат 

кешенінің инновациялық жүйесін дамыту: теориясы, әдістемесі және практикасы» 

тақырыбында докторлық диссертация қорғады. ҚР БҒМ профессоры, «Инженерлік және 

машина жасау» мамандығы. 

Оның 400-ден астам ғылыми жарияланымдары бар, оның ішінде Scopus, Web of Science, 

ҚР БҒМ БҒБК, РИНЦ ұсынған нөлден тыс импакт-факторы бар 150-ден астам рейтингті 

ғылыми жарияланымдары, сонымен қатар өнертабысқа 15 авторлық куәлігі, соның ішінде 5 

халықаралық патенті бар. ғылым туралы. 

Оның жетекшілігімен 50-ден астам магистрант, ғылым кандидаттары қорғады. . 

Проф. Сихимбаев М. Р. жетістіктеріне келесі саладағы ғылыми бағыттарды әзірлеуді 

жатқызуға болады: Қазақстанның минералды-шикізат кешенінің инновациялық жүйесін 

дамыту; Қазақстанның минералды-шикізат ресурстарын тиімді (кешенді) пайдалану (Батыс 

Қазақстанның мұнай-газ ресурстары мысалында); металдарды механикалық өңдеудің 

перспективалық әдістері (бөлшектерді өңдеу дәлдігін автоматты басқару жүйесін әзірлеу 

және зерттеу). 

"Қазақстан Республикасының жер қойнауын тиімді және экологиялық қауіпсіз пайдалану 

стратегиясын әзірлеу" (ҚР АН ЭИ, №0100РК00373); "Қазақстан Республикасында электр-

контактілі өңдеудің проблемалары мен даму перспективалары" (№0100РК00455); "Металл 

дайындамаларды термофрикциялық кесу кезінде қатты қорытпадан жасалған кескіш 

құралды конструкциялық болаттан жасалған аспаптарға ауыстыруға және импульстік 

салқындатуға мүмкіндік беретін арнайы станоктың құрылымын әзірлеу" ҚР БҒМ Ғылым 

Комитетінің гранттық қаржыландыруында орындалатын ғылыми жоба және басқа 

жобаларға қатысқан. 



Қазақстан Республикасы Техникалық реттеу және метрология Комитеті жанындағы ISO 

9000 және ISO 14000 сериялы стандарттар жүйесі бойынша сарапшы-аудитор.  

Қазақстан Республикасының "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" мемлекеттік 

грантының иегері (2010 ж.). 

Ғылым мен техниканың дамуына зор үлес қосқан ғалымдар мен мамандарға арналған ҚР 

БҒМ Мемлекеттік ғылыми стипендиясының иегері (2015ж.)  

Автордың бірегей сәйкестендіру нөмірі:  
(Web of Science Researcher ID L-6978-2018, ORCID 0000-0002-8763-6145, Scopus Author 

ID 55441410500). Индекс Хирша Scopus / Web of Science  - 3 / 4 (2019). 

Негізгі ғылыми еңбектері (2015-2019 жж.): 
1. Increase of precision of casting blocks by applying acoustical oscillations in gas-impulsive 

moulding. Journal of Vibroengineering. The Lithuanian Academy of Sciences. – Kaunas, August 

2015, Volume 17, Issue 5(1667), - pages 2178-2185.  

2. Optimization of the conditions of convective drying of thermosensitive materials. Journal of 

Theoretical and Applied Mechanics. -Sofia, 2016, Vol. 46, №4, -Р. 17-25 

3. Mathematical modeling of thermofrictional milling process using ANSYS WB software. 

Journal of Theoretical and Applied Mechanics. -Sofia, 2017, Vol. 47, №1, -Р. 24-33  

4. Experimental research of rotational-and-frictional boring of big holes in large parts. Journal 

of Theoretical and Applied Mechanics. -Sofia, 2017, Vol. 47, №4, -Р. 23-36 

5. The concept of using the national fund in industrial innovative development of the country. 

Journal of Actual problems of Economics.  - Kiev, 2016, №6, -Р.64-72. 

6. The reserch of the tempereture impact in tool–workpiece contact on the quality of the cut at 

thermofrictional cutting. Mechanics and Mechanical Engineering. 2017, Vol.21, №3, -Р. 755-762.  

7. Features of investment activity management in the mineral and raw materials sector of the 

economy. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2017, Volume VIII, Issue 6(28), 

-Р. 1930-1934. 

8. Experimental study of optimal parameters of pneumatic motor of vibration table for inertial 

vibroabrasive machining the parts on the basis of beryllium oxide. News of the National Academy 

of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences 2018, №5, - 

Р. 184-191. 

9. Сontrol’s accuracy improvement and reduction of labor content in adapting of ways of 

metalcutting tools. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 

Series of Geology and Technical Sciences 2018, №6, - Р. 170-179. 

10. Deformation features of the central layers of fe - 3%si(110)[hkl] alloy by rolling with a roll 

diameter of 90 mm. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 

Series of Geology and Technical Sciences 2019, №3, - P: 144-149. 

11. The scientific researches directed on receiving preparations from the textured metal sheet 

with the set properties. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 

Series of Geology and Technical Sciences 2019, №4, - P: 137-144. 

12. Топливно-энергетический комплекс Казахстана: новые пути развития. Publisher: 

Latvian academy of Sciences. International agricultural university. - Rembatе, Latvia, 2015. - 

222с. 

13. The of development of "green" economy in the Republic of Kazakhstan. Издатель: 

Palmarium Academic Publishing. - Saabrucken, Deutschland / Германия, 2018.  

14. Research management. Издатель: Palmarium Academic Publishing. - Saabrucken, 

Deutschland / Германия, 2018. 

15. Развитие методологических подходов к научно-исследовательской деятельности. 

Издатель: КарГУ, 2018. – 196с.  

16. Стратегическое управление организацией. Планирование и выбор стратегии. 

Издатель: Palmarium Academic Publishing. - Saabrucken, Deutschland / Германия, 2019.  

Байланыс мәліметтері: мекенжайы: Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, кабинет  354, 

жұм. телефон: 8(7212) 441634 (6500). 



 
6. ЭҚЗ ҒЗИ бас ғылыми қызметкері – Сихимбаева Динара Рахмангазиевна 
 

E-mail: smurat@yandex.ru 

СИХИМБАЕВА 
ДИНАРА РАХМАНГАЗИЕВНА, 

ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ бас ғылыми қызметкері 
 

Білім:  
Қарағанды политехникалық институты "Экономика және 

машина жасауды ұйымдастыру" мамандығы бойынша. 

Қосымша мәліметтер: 
"Менеджмент және инновация" кафедрасының профессоры, 

э.ғ.д., профессор. 

2007 жылы  08.00.05 – экономикалық ғылымдар – экономика 

ғылымдарының докторы "Ренттік төлем жүйесі: теория, 

методология және практика" тақырыбына докторлық 

диссертация қорғады. ҚР БҒМ БҒСБК "08.00.00 – Экономика"мамандығы бойынша 

профессоры. 

250-ден астам ғылыми жарияланымдары бар, оның ішінде Scopus, Web of Science, ҚР 

БҒМ БҒСБК, РИНЦ базаларынан нөлдік емес импакт-факторы бар 30-дан астам рейтингтік 

ғылыми жарияланымдары, 30-дан астам монография, оның ішінде шетелдік баспаларда, 

оқулықтар мен оқу құралдары, ҚР БҒМ оқулығы, 10-нан астам зияткерлік меншік туралы 

куәлігі, өнертабысқа авторлық куәлігі, Web of Science базасындағы халықаралық патенттері 

бар.  

Оның жетекшілігімен 15-тен астам оқушы, оның ішінде ғылым кандидаты, философия 

докторы (PhD), магистранттар қорғалды.  

Ғылыми қызығушылығы: 

Қазақстанның жер қойнауын пайдалануды дамыту тетіктері; инновациялар мен 

инвестициялар; жер қойнауын пайдаланғаны үшін салықтар мен төлемдер; ренталық 

төлемдер; Ұлттық қор. 

Ғылыми гранттар: 

1. Грант – ЖОО-ның үздік оқытушысы-2009; 

2. Грант – ЖОО-ның үздік оқытушысы-2015; 

3. Ғылым мен техниканың дамуына елеулі үлес қосқан ғалымдар мен мамандарға 

арналған Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Мемлекеттік ғылыми 

стипендиясы. 2015 жылғы 7 желтоқсандағы № 686 бұйрығы. 

Халықаралық және отандық ғылыми жобаларға қатысу: 

1. "Қазақстан экономикасының мұнай-газ секторында ренталық төлемдерді жинақтау 

және пайдалану тетіктері" (бастамашыл ғылыми-зерттеу жобасы 30.12.2014 ж. - 30.12. 

2016ж.). 

2. Қазақстан Республикасында энергетикалық саланы дамыту үшін энергия алудың 

энергия тиімді көздерін құру бойынша Ресей реакторын пайдаланудың ғылыми-

практикалық перспективалары: техникалық-экологиялық-экономикалық негіздеме. Бұл 

жұмыс КЭУК (Қазақстан) қытайлық Huaxing Meike New Materials Co компаниясымен 

әріптестікте жүргізілді.Ltd (Қытай). 

3. "Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жағдайында Қазақстанның агроөнеркәсіптік 

кешенін тұрақты дамыту және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері" (ҚР 

БҒМ Ғылым комитетінің гранты бойынша (2015-2016жж.). 

4. "Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры: тұрақты дамуға Инвестициялар" зерттеу 

жобасын орындауға арналған Грант - "Сорос" қоры (2011-12жж.). 

5. "Қазақстан Республикасының минералдық-шикізат кешенінің инновациялық жүйесі: 



теория, тәжірибе және іске асыру механизмдері" тақырыбындағы халықаралық ғылыми-

зерттеу жобасы. Ғылыми-зерттеу жобасы КЭУК пен Н. Э. Бауман атындағы ММТУ 

арасындағы Шартқа сәйкес жүргізіледі. 

Профессор Д. Р. Сихимбаеваның ғылыми жетістіктеріне Қазақстанның жер қойнауын 

пайдалану, табиғи ресурстар экономикасы, АӨК, Әлеуметтік сала және экономика мен 

менеджменттің басқа да салалары үшін ренталық төлемдер жүйесін дамыту саласындағы 

ғылыми бағытты әзірлеу жатады. 

Автордың бірегей сәйкестендіру нөмірі:  
(Web of Science Researcher ID AAB-1260-2019, ORCID 0000-0003-3822-6200, Scopus 

Author ID 56809461700) 

Индекс Хирша Scopus / Web of Science  - 3 / 3 (2019) 

Негізгі ғылыми еңбектері (2015-2019 жж.): 
1. Taxation of subsoil use in Kazakhstan (article)//Актуальные проблемы экономики. – Киев, 

Украина, 2014, № 10. – С. 406-411. 

2. Rent component of taxes and payments for subsoil use//Актуальные проблемы экономики. 

– Киев, Украина, 2015, № 5 (167). – С. 421-426. 

3. Ғылыми зерттеу мен инновациялық қызметті ұйымдастыру және жоспарлауУчебник 

МОН РК г. Караганды, ҚарМТУ, 2016. -205б. 

4. The concept of using the national fund in industrial innovative development of the country. 

Journal of Actual problems of Economics.  - Kiev, 2016, №6, -Р.64-72. 

5. State Regulation of the Development of the Agro-Industrial Complex of the Republic of 

Kazakhstan Scopus (SJR) = 0,144 1.125/0.5 Journal of Advanced Research in Law and 

Economics, Volume IX,  Issue 1(31), Spring 2018, pp.127-138 

6. Increase of precision of casting blocks by applying acoustical oscillations in gas-impulsive 

moulding. Journal of Vibroengineering. The Lithuanian Academy of Sciences. – Kaunas, August 

2015, Volume 17, Issue 5(1667), - pages 2178-2185.  

7. Experimental study of optimal parameters of pneumatic motor of vibration table for inertial 

vibroabrasive machining the parts on the basis of beryllium oxide. News of the National Academy 

of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Geology and Technical Sciences 2018, №5, - 

Р. 184-191. 

8. Сontrol’s accuracy improvement and reduction of labor content in adapting of ways of 

metalcutting tools. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. 

Series of Geology and Technical Sciences 2018, №6, - Р. 170-179. 

9. Приоритеты развития менеджмента в банковской деятельности // Журнал 

«Государственный аудит», №2, 2019. 

10. Экономико-математическое моделирование системы управления в банках второго 

уровня // Журнал «Вестник КарГУ», №3, 2019. 

11. Топливно-энергетический комплекс Казахстана: новые пути развития. Publisher: 

Latvian academy of Sciences. International agricultural university. - Rembatе, Latvia, 2015. - 

222с. 

12. The of development of "green" economy in the Republic of Kazakhstan. Издатель: 

Palmarium Academic Publishing. - Saabrucken, Deutschland / Германия, 2018.  

13. Research management. Издатель: Palmarium Academic Publishing. - Saabrucken, 

Deutschland / Германия, 2018. 

14. Развитие методологических подходов к научно-исследовательской деятельности. 

Издатель: КарГУ, 2018. – 196с.  

15. Стратегическое управление организацией. Планирование и выбор стратегии. 

Издатель: Palmarium Academic Publishing. - Saabrucken, Deutschland / Германия, 2019. 

Байланыс мәліметтері: мекенжайы: Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, кабинет 303, 

жұмыс. телефон: 8 (7212) 441634 (іш. 6564).  

E-mail: sdinara2007@yandex.ru  
 



 
7. ЭҚЗ ҒЗИ жетекші ғылыми қызметкері – Феткулов Аликжан Халелович 
 

ФЕТКУЛОВ 
АЛИКЖАН ХАЛЕЛОВИЧ,  

ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ жетекші ғылыми қызметкері 
 

Білім:  
КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі, мамандығы "Құқықтану". 

Қосымша мәліметтер: 

1999 жылдың маусым айында 12.00.08 мамандығы бойынша заң 

ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін 

диссертациясын сәтті қорғады. ҚР ІІМ Алматы заң институтының 

диссертациялық Кеңесінде. 

2005 жылдың қыркүйек айында ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің Жоғары аттестациялық комитетінің шешімімен 

"доцент"ғылыми атағы берілді. 

2010 жылдың желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін-Қазтұтынуодағы Қарағанды 

экономикалық университетінің экономикалық және құқықтық зерттеулер ғылыми-зерттеу 

институтының жетекші ғылыми қызметкері. 

Есірткінің заңсыз айналымына қарсы күрес мәселелері бойынша қылмыстық және 

қылмыстық іс жүргізу құқығы саласындағы маман бола отырып, заң жобаларын әзірлеуге 

белсенді қатысты. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы ІІМ ұйымдастырған іс-шараларға 

қатысты. 

Ол 2018-2020 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасындағы есірткі, психотроптық 

заттар, олардың аналогтары заңсыз айналымымен күрестің қылмыстық құқығы және 

криминологиялық мәселелері» тақырыбындағы іргелі ғылыми зерттеулердің жетекшісі. 

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің гранттық 

қаржыландыру жобасы, 2018 жылғы 11 сәуірдегі № 349 келісім. (ИРН № АP05135432). 

Педагогикалық және ғылыми қызмет барысында 140-тан астам ғылыми жұмыстар, оның 

ішінде есірткі мәселесі бойынша Оқу құралдары мен монографиялар жарық көрді. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне бірінші түсініктеме авторларының бірі 

болып табылады.  

Педагогикалық қызмет өтілі-25 жыл. 

Автордың бірегей сәйкестендіру нөмірі:  
Зарегистрирован в системе Scopus2Orcid Fetkulov, Alikzhan H. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57200526828&zone=И

дентификатор автора: 57200526828№  

SCIENCE INDEX Fetkulov, Alikzhan H. https://orcid.org/0000-0002-8719-6629 

Авторлық куәліктер: 
1. Қазақстан Республикасының ювеналдық құқығы. Авторлық құқық объектісіне 

құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 220, 31.01.2017 ж. (ИС 007283). 

Кәсіпкерлік құқық 

2. Кәсіпкерлік құқық. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу 

туралы куәлік №2399 19.07.2018 ж. 

3. Есірткі қылмысының алдын алу. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік 

тіркеу туралы куәлік № 1454 

4. Кеден ісін ұйымдастыру. Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу 

туралы куәлік № 1690 

Негізгі ғылыми еңбектері (2015-2019 жж.): 



 
8. ЭҚЗ ҒЗИ аға ғылыми қызметкері – Сейтхожин Булат Умержанович 
 

1. Сейтхожин Б.У., Феткулов А.Х. Уголовно-правовая характеристика экологических 

уголовных правонарушений. // Уч. пос. – Караганда: изд-во КЭУК. 2015. – 115 с. (ISBN 978-

601-235-024-1). 

2. Индустриально-инновационное развитие экономики Казахстана: теория и практика // 

Монография (авторский коллектив) - Караганда: изд-во КЭУК, 2015. – 493 с. (ISBN 978-

601-235-010-4). 

3. Противодействие незаконному обороту наркотиков в Республике Казахстан 

(Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты). Монография (авторский 

коллектив) - Караганда: изд-во КЭУК, 2015. – 456 с. 

4. Феткулов А.Х., Сейтхожин Б.У., Бимагамбетов Т., Абеуова А.Т. Организация 

расследования уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

совершаемых преступными группами. // Уч. пос. – Караганда: изд-во КЭУК. 2016. – 73 с. 

(ISBN 978-601-235-080-7). 

5. Феткулов А.Х., Сейтхожин Б.У., Сарсембаев Б.Ш. Организация расследования 

уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности // Уч. пос. – Караганда: 

изд-во КЭУК, 2018. (ISBN 978-601-235-316-8). 

6. Сейтхожин Б.У., Сарсембаев Б.Ш., Феткулов А.Х. Квалификация коррупционных 

преступлений: теория и практика применения // Уч. пос. – Караганда: изд.2-е, перераб. и 

доп., изд-во КЭУК, 2018. (ISBN 978-601-235-317-5). 

7. Феткулов А.Х., Интыкбаев М.К., Аманжолова Б.А., Сейтхожин Б.У. Нашақорлық 

қылмыстылыққа қарсы іс-қимылдар // Монография. – Қарағанды: изд-во «Гласир» 

баспаханасында басылып шыкты, 2018. (ISBN 978-601-235-334-2). 

8. Феткулов А.Х., Сартаева Н.А., Шаймуханов А.Д., Интыкбаев М.К., Сейтхожин Б.У. 

Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиков (метод. рекомендации 

для учителей и родителей) // Учеб. пос. - Караганда: изд-во КЭУК. 2019. 171с. 9,9 п.л. (ISBN 

978-601-235-370-9). 

Байланыс мәліметтері: мекенжайы: Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, кабинет 303, 

жұмыс. телефон: 8 (7212) 441634 (іш. 6564).  

E-mail: fetkulov_german@mail.ru  

 

СЕЙТХОЖИН 
БУЛАТ УМЕРЖАНОВИЧ, 

ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ аға ғылыми қызметкері 
 

Білім:  
КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі, мамандығы "Құқықтану". 

Қосымша мәліметтер: 
1998 жылдың 18 желтоқсанында ҚР ІІМ Алматы заң 

институтында (қазіргі Академия) 12.00.08 – қылмыстық құқық және 

криминология; қылмыстық-атқару құқығы мамандығы бойынша 

"заң ғылымдарының кандидаты" ғылыми дәрежесін алу үшін 

диссертация қорғады. 

2003 жылдың 16 мамырында Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің Жоғары аттестациялық комитетінің (ЖАК) шешімімен 

"доцент"ғылыми атағы берілді.С 2015г. член «Союза юристов Казахстана» (билет № 

09/5389). 

2018ж. бастап "Юридический факт" ғылыми заң журналының редакциялық алқасының 

мүшесі.Кемерово, Ресей Федерациясы. 

2018-2020 жылдарға арналған «Қазақстан Республикасындағы есірткі, психотроптық 



заттар, олардың аналогтары заңсыз айналымымен күрестің қылмыстық құқығы және 

криминологиялық мәселелері» атты іргелі ғылыми зерттеуге қатысады. (Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру 

жобасы, 2018 жылғы 11 сәуірдегі № 349 келісім. (№ АП05135432). 

150-ден астам ғылыми жарияланымдардың авторы (оның ішінде: 8 монография; 15 оқу 

құралы, 1 мақала "Scopus"; 6 мақала ҚР БҒМ БҒСБК; 6 мақала РИНЦ ИФ). 

Педагогикалық қызмет өтілі-25 жыл. 

Автордың бірегей сәйкестендіру нөмірі:  
SCIENCE INDEX Bulat Seytkhozhin https://orcid.org/0000-0003-1284-2400; (SPIN-код): 

7599-5513; AuthorID: 880491. 

Авторлық куәліктер: 
ЭЕМ-ге арналған бағдарлама бойынша: "Сот медицинаның қысқаша курсы" оқу 

құралына 2019ж. 27 мамырында № 3628 (Қос авторы: Сәрсембаев Б. Ш.) "авторлық 

құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне мәліметтерді енгізу 

туралы куәлік" және "Заң психиатриясы" электрондық оқулығына "куәлік алынды ..."2019ж. 

11 қазан № 5730 (бірлескен авторы: Сәрсембаев Б. Ш.). 

Негізгі ғылыми еңбектері (2015-2019 жж.): 
1. Сейтхожин Б.У., Кабжанов А.Т. Альбом-схем по казахстанскому уголовному праву 

(Общая часть) // учеб.-практ. пос. 2-е изд. – Караганда: изд-во РИО «Болашак-Баспа». 2015. 

(ISBN 978-601-273-223-8). 

2. Сейтхожин Б.У., Феткулов А.Х. Уголовно-правовая характеристика экологических 

уголовных правонарушений. // Уч. пос. – Караганда: изд-во КЭУК. 2015. (ISBN 978-601-

235-024-1). 

3. Индустриально-инновационное развитие экономики Казахстана: теория и практика // 

Монография (авторский коллектив) - Караганда: изд-во КЭУК, 2015. С. 431-454. (ISBN 978-

601-235-010-4). 

4. Сейтхожин Б.У., Феткулов А.Х. Организация расследования уголовных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых 

преступными группами. // Уч. пос. – Караганда: изд-во КЭУК. 2016. (ISBN 978-601-235-080-

7). 

5. Сейтхожин Б.У., Сарсембаев Б.Ш., Сыздыкова С.А., Кошегулов Б.Б. Уголовно-

исполнительное право Республики Казахстан. // Уч. пос. – Караганда: изд-во КЭУК. 2016. 

(ISBN 978-601-235-111-8). 

6. Сейтхожин Б.У., Сарсембаев Б.Ш., Искакова И.Е., Қабжанов А.Т. Қазақстан 

Республикасының қылмыстық-атқару құқығы. // Оқу құралы. – Қараганды: баспаханасында 

ҚҚЭУ. 2016. (ISBN 978-601-235-147-7). 

7. Балгимбеков Д.У., Кабжанов А.Т., Сагалаков Э.А., Сейтхожин Б.У. Противодействие 

торговли людьми: сравнительно-правовой анализ // Учеб. пос. (уч.-теорет. издание) науч. 

ред. Э.А. Сагалаков. – Абакан: изд-во Хакасского гос. универ-та им. Н.Ф. Катанова. 2017. 

(ISBN 978-5-7810-1465-1). 

8. Прокопенко О.В., Ау Т.В., Балгимбеков Д.У., Осик Ю.И., Сейтхожин Б.У. 

Противодействие торговле людьми: правовые и социально-экономические аспекты // 

Уч.пос. для студ-тов, магистрантов и докторантов: изд-во: Drukarnia Cyfrowa 

CYFROWO.COM.PL ul. Katowicka 182 41-500 Chorzow, Rzeczpospolita. Polska. 2017. (ISBN 

978-83-61429-09-8). 

9. Ау Т.И., Балгимбеков Д.У., Сейтхожин Б.У. и др. Актуальные проблемы развития 

таможенного дела Республики Казахстан в условиях таможенного союза // Монография. – 

Караганда: изд-во КЭУК. 2017. С. 96-113. (ISBN 978-601-235-198-9). 

10. Балгимбеков Д.У., Сейтхожин Б.У. и др. Пресечение и расследование преступлений, 

связанных с торговлей людьми // Монография. - Караганда: изд-во ТОО «TENGRI», 2017. 

(ISBN 978-601-7814-89-2). 

11. Феткулов А.Х., Сейтхожин Б.У., Сарсембаев Б.Ш. Организация расследования 



 
9. ЭҚЗ ҒЗИ аға ғылыми қызметкері – Сарсембаев Болат Шайменович 
 

уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности // Уч. пос. – Караганда: 

изд-во КЭУК, 2018. (ISBN 978-601-235-316-8). 

12. Сейтхожин Б.У., Шаймуханов А.Д., Сарсембаев Б.Ш. Проблемы квалификации 

уголовных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях // Уч. пос. – Караганда: изд-во КЭУК, 2018. (ISBN 978-601-235-318-2). 

13. Сейтхожин Б.У., Сарсембаев Б.Ш., Феткулов А.Х. Квалификация коррупционных 

преступлений: теория и практика применения // Уч. пос. – Караганда: изд.2-е, перераб. и 

доп., изд-во КЭУК, 2018. (ISBN 978-601-235-317-5). 

14. Феткулов А.Х., Интыкбаев М.К., Аманжолова Б.А., Сейтхожин Б.У. Нашақорлық 

қылмыстылыққа қарсы іс-қимылдар // Монография. – Қарағанды: изд-во «Гласир» 

баспаханасында басылып шыкты, 2018. (ISBN 978-601-235-334-2). 

15. Феткулов А.Х., Сартаева Н.А., Шаймуханов А.Д., Интыкбаев М.К., Сейтхожин Б.У. 

Профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиков (метод. рекомендации 

для учителей и родителей) // Учеб. пос. - Караганда: изд-во КЭУК. 2019. 171с. 9,9 п.л. (ISBN 

978-601-235-370-9). 

Байланыс мәліметтері: мекенжайы: Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, кабинет 303, 

жұмыс. телефон: 8 (7212) 441634 (іш. 6564).  

E-mail: bulat-1960@mail.ru 

 

САРСЕМБАЕВ 
БОЛАТ ШАЙМЕНОВИЧ, 

ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ аға ғылыми қызметкері 
 

Білім:  
Қазақ мемлекеттік университеті С. М. Кирова. 1977-1983 ж. Ж., 

мамандығы – химия. Біліктілігі-химия оқытушысы; 

Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

2000-2003ж. ж., мамандығы-құқықтану, біліктілігі-заңгер. 

Қосымша мәліметтер: 
1993 жылдың 3 наурызында "су ерітінділеріндегі өтпелі 

металдар фосфидтерінің электрохимиялық синтезі және мінез-

құлқы"тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. мамандық 

шифры 02.00.05 

120-дан астам ғылыми жарияланымдардың авторы (оның ішінде: 7 КСРО авторлық 

куәлігі, 1 ҚР патенті, 7 оқулық, оның ішінде 2 ҚР БҒМ грифімен, 3 монография; 5 оқу 

құралы, 4 мақала"Thomson Reuters"; 6 мақала РИНЦ ИФ, 5 мақала ҚР БҒМ БҒСБК, 2 мақала 

БАҚ). 

Педагогикалық қызмет өтілі-20 жылдан астам.  

Негізгі ғылыми еңбектері (2015-2019 жж.): 
1. Рентгенографическое исследование кобальтитов CdMIICoO3,5 (MII - Mg, Ca, Sr, Ba).  

Журнал «Неорганические материалы». ISSN – 0020-1685. 2015. Том 51, № 12, с.1-5 импакт-

фактор по версии «Thomson Reuters» - 0,556 (в соавторстве Мустафин Е.С., Кайкенов Д.А., 

Пудов А.М., Омаров Х.Б., Карабекова Д.Ж.). 

2. «Синтез и пространственное строение 2-пиридин-3,4-диметил-5-фенил-1,3-

оксазолидина».Журнал "Химия природных соединений", 2016. № 2. Cтр.321-322. импакт-

фактор по версии «Thomson Reuters»- 0,693 (в соавторстве С.Д. Фазылов, О.А. Нуркенов, 

А.Е. Аринова, К.М. Турдыбеков, Д.М.Турдыбеков, Т.М. Сейлханов, Т.С.Животова, 

А.Ж.Исаева, А.М.Газалиев) 

3. Каталитическая гидрогенизация антрацена в среде этанола. Журнал Химия твердого 



 
 
 
10. ЭҚЗ ҒЗИ ғылыми қызметкері – Орынбеков Алмас Сабитович 
 

топлива. 2016. № 4. С.52-55.мпакт-фактор по версии «Thomson Reuters» - 0,357(в 

соавторстве Байкенов М.И., Ибишев К.С., Халикова З.) 

4. Сейтхожин Б.У., Сарсембаев Б.Ш., Сыздыкова С.А., Кошегулов Б.Б. Уголовно-

исполнительное право Республики Казахстан. // Уч. пос. – Караганда: изд-во КЭУК. 2016. 

(ISBN 978-601-235-111-8). 

5. Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік құқығы. Байкенжина Қ.А., 

Сарсембаев Б.Ш., Джаксыбаева Г.М. /Оқулық. - Алматы 2017. Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі грифімен. 17,1 б.т. 

6. Получение наноразмерного порошка никеля при совмещении электролиза на 

постоянном токе с высоковольтным искровым разрядом. Журнал «Химия высоких энергий» 

2017.Том 51, №3, с.234-238. импакт-фактор по версии «Thomson Reuters» - 0,635 (в 

соавторстве К. С.Ибишев, В. П. Малышев, С. В. Ким, Н. Б. Егоров). 

7. Способ электролитического получения нанопорошка никеля. Патент РК на 

изобретение №32458 от 02.10.2017г (в соавторстве Ибишев К.С.,Ким С.В.,Байкенов 

М.И.,Югай Н.В) 

8. Феткулов А.Х., Сейтхожин Б.У., Сарсембаев Б.Ш. Организация расследования 

уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности // Уч. пос. – Караганда: 

изд-во КЭУК, 2018. (ISBN 978-601-235-316-8). 

9. Сейтхожин Б.У., Шаймуханов А.Д., Сарсембаев Б.Ш. Проблемы квалификации 

уголовных правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях // Уч. пос. – Караганда: изд-во КЭУК, 2018. (ISBN 978-601-235-318-2). 

10. Сейтхожин Б.У., Сарсембаев Б.Ш., Феткулов А.Х. Квалификация коррупционных 

преступлений: теория и практика применения // Уч. пос. – Караганда: изд.2-е, перераб. и 

доп., изд-во КЭУК, 2018. (ISBN 978-601-235-317-5). 

11. Қазақстан Республикасының Қылмыстық процестік құқығы. (ЭЕМ-ге арналған 

бағдарлама – электрондық оқулық) Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік 

тіркеу туралы  куәлік. № 0063 2018 жылдың 8 қаңтары. Қосалқы авторлар: Байкенжина 

К.А., Джаксыбаева Г.М.   

12. Криминалистикалық техника. ЭЕМ-ге арналған бағдарлама – электрондық оқулық). 

Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы  куәлік.№ 1186 2018 

жылдың 23 сәуірі. 

13. Баширов А.В., Калытка В.А., Сарсембаев Б.Ш., Ханов Т.А. Инновационные 

технологии в науке и образовании. Монография. – Караганды. 2019 г. Изд-во I-tip. 210 стр. 

13,2 п.л. 

14. Сот медицинасының қысқаша курсы. (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама – электрондық 

оқулық) Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. № 

3628 2019 жылдың 27 мамыры. (қосалқы автор: Сейтхожин Б.У). 

15. Юридическая психиатрия. Электронный учебник (программа для ЭВМ) 

Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты,охраняемые 

авторским правом №5730 от 11 октября 2019 г. (соавтор: Сейтхожин Б.У.). 

Байланыс мәліметтері: мекенжайы: Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, кабинет 219 

E-mail: bolat_s@mail.ru 

ОРЫНБЕКОВ 
АЛМАС САБИТОВИЧ, 

ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ ғылыми қызметкері 
 

Білім:  



 
11. ЭҚЗ ҒЗИ кіші ғылыми қызметкері – Пупышева Татьяна Николаевна 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 

мамандығы "Құқықтану". 

Қосымша мәліметтер: 
2018-2020 жылдарға арналған «Қазақстан 

Республикасындағы есірткі, психотроптық заттар, олардың 

аналогтары заңсыз айналымымен күрестің қылмыстық құқығы 

және криминологиялық мәселелері» атты іргелі ғылыми 

зерттеуге қатысады. (Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыру 

жобасы, 2018 жылғы 11 сәуірдегі № 349 келісім. (№ 

АП05135432). 

20-дан астам ғылыми жарияланымдардың авторы (оның 

ішінде: 3 Ұжымдық монография; 2 оқу құралы; ҚР БҒМ БҒСБК 

2 мақаласы). 

Педагогикалық қызмет өтілі-7 жыл. 

Автордың бірегей сәйкестендіру нөмірі:  
SCIENCE INDEX Almas Orynbekov https:// https://orcid.org/0000-0003-2228-9434  

Негізгі ғылыми еңбектері (2015-2019 жж.): 
1. Ау Т.И., Балгимбеков Д.У., Орынбеков А.С. и др. Актуальные проблемы развития 

таможенного дела Республики Казахстан в условиях таможенного союза // Монография. – 

Караганда: изд-во КЭУК. 2017. С. 96-113. (ISBN 978-601-235-198-9). 

2. Балгимбеков Д.У., Орынбеков А.С. и др. Пресечение и расследование преступлений, 

связанных с торговлей людьми // Монография. - Караганда: изд-во ТОО «TENGRI», 2017. 

(ISBN 978-601-7814-89-2). 

3. Қосжанов А.С., Орынбеков А.С. Қазақстанның кеден ісі мен кеден саясатының тарихы 

// Оқу құралы. – Қараганды: баспаханасында ҚҚЭУ. 2016. 

4. Қapжacoвa Г.Б., Фeткyлoв A.Х., Opынбeкoв A.С. Еcipткi жәнe пcиxoтpoптық зaттapдың 

зaңcыз aйнaлымымeн бaйлaныcты қылмыcтap «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 

Международный научный журнал. №6 (1) - 2019. - Алматы, 2019. - 273 с. 

5. Қapжacoвa Г.Б., Фeткyлoв A.Х., Сейтхожин Б.У., Opынбeкoв A.С. Есірткінің заңсыз 

айналымына қарсы күрес саласындағы халықаралық ынтымақтастық «НАУКА И ЖИЗНЬ 

КАЗАХСТАНА» Международный научный журнал. №6 (3) - 2019. - Алматы, 2019. - 273 с. 

6. Оrynbekov A.S., Koszhanov A.S., Karzhasova G.B. Legal education of students in the 

modern educational organizations: problems and some solutions XII International research and 

practice conference. Sheffield, UK, 2017. 

7. Какимжанов М.Т., Нурпеисова А.К., Балгимбеков Д.У., Кабжанов А.Т. Орынбеков 

А.С.,  Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях, связанных с торговлей 

людьми АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ: Международный научный 

журнал. №1 (15) - 2017. - Караганды: РИО «Болашақ-Баспа», 2017. - 229 с. 

8. Орынбеков А.С., Балгимбеков Д., Абдраимова Г. Қазақстан Республикасында адам 

сауда саласында заңсыз кәсіпкерліктің алдын алу және оны тергеу бойынша ғылыми-

зерттеулік  сараптаманы  өзектендіру Журнал Вестник КЭУ: экономика, философия, 

педагогика, юриспруденция, №3, КЭУК, Караганда 2015. 

9. Гражданское общество и правовое  государство  в современном  мире Актуальные 

проблемы  развития  современного законодательства и практики его применения (сборник 

материалов Международной  заочной –практический конференции), Чебоксары, РФ, 2013 г. 

Байланыс мәліметтері: мекенжайы: Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, Коворкинг-

центр, телефон: 8(7212) 441634 (ішкі 2030).  

E-mail: almas_f1_90@mail.ru 

 



 

ПУПЫШЕВА  
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, 

ҚҚЭУ ЭҚЗ ҒЗИ кіші ғылыми қызметкері 
 

Білім:  
Е. А. Букетов  атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 

біліктілігі " Әлеуметтанушы. Әлеуметтану оқытушысы»; 

Алматы Экономика және статистика Академиясы, мамандығы " 

Есеп және аудит "»; 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 

экономика ғылымдарының магистрі.  

Қосымша мәліметтер: 
2014 жылы Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінде "6М050700-

Менеджмент" мамандығы бойынша магистрлік диссертация қорғады. 

ҚР БҒМ Ғылым Комитетінің гранттық қаржыландыруында орындалатын ғылыми жобаға 

қатысты: "Қазақстанның индустриалды-инновациялық және интеграциялық дамуының 

қазіргі жағдайында моноқалалардың адами капиталын дамыту: әдіснама және тәжірибе" 

(12.02.2015 жылғы №355 шарт).  

ҚҚЭУ 6 шаруашылық келісім тақырыбын орындауға қатысты.  

2016 жылы "Экономикалық зерттеулер институты" АҚ (Нұр-сұлтан Қ.) мемлекеттік 

органдардың негізгі салаларын тәуелсіз сараптамалық бағалау жүзеге асырылды; 2018 

жылы "Тамды-Арқа" ҚҚ (Қарағанды қ.) іске асыратын "колледж студенттерінің прагматизм 

құндылықтарын дамыту мәселесі" бағдарламасын іске асыру сарапшысы; 2018 жылы 

Қарағанды облысының білім басқармасы ММ тапсырысы бойынша "орта мектеп 

оқушыларының қазіргі заманғы ұқсастығын қалыптастыру" бағдарламасын іске асыру 

сарапшысы; 2019 жылы Бағдарламаны іске асыру сарапшысы. "Жас Отан" ЖҚ жүзеге 

асыратын "орта мектеп оқушыларының қазіргі заманғы сәйкестігін қалыптастыру" 

Бағдарламаны іске асыру сарапшысы. 

60-тан астам ғылыми жарияланымның, оның ішінде екі монографияның авторы. 

Мамандығы бойынша жұмыс өтілі – 17 жыл, зерттеу қызметі-12 жыл. 

Негізгі ғылыми еңбектері: 
1. Развитие человеческого капитала Республики Казахстан: региональный аспект: 

монография / Под общ. ред. д.э.н., проф. Е.Б. Аймагамбетова / Глава 1. – Караганда: КЭУК, 

2013. – С. 308 (в соавторстве) – написана глава 1; 

2. «Человеческий капитал. Роль в индустриально-инновационной экономике 

Казахстана». ISBN: 978-3-659-16147-6. – Издательский Дом: LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2014. – 148 с. (в соавторстве с Пунтус Е.А.); 

3. Анализ стратегического планирования в вузах Казахстана //   Актуальные вопросы 

экономических наук и современного менеджмента / Сборник статей по материалам XXIII 

Международной научно-практической конференции. – №6(16). – Новосибирск: АНС 

«СибАК», 2019. – С.20-24. 

4. Проблема антикоррупционного сознания предпринимателей //  Приоритетные 

направления развития науки в современном мире / Сборник статьей по материалам I 

международной научно-практической конференции (13 мая 2019 г., Уфа). – Уфа: НИЦ 

Вестник науки, 2019. – Ч. 3. – С.161-167. (в соавторстве с Пунтус Е.А.) 

5. Современная казахстанская молодежь: социокультурные практики в контексте 

ценностей прагматизма //  Сборник Международной научной конференции: «Ориентиры 

социально-политической модернизации Казахстана». – Нур-Султан: Институт Евразийской 

интеграции, 2019. – С.284-293. (в соавторстве с Пунтус Е.А.) 

6. Социально-политические ценности молодежи Карагандинского региона //  

Историческая миссия Елбасы: безопасность и стабильность в современном мире: Сборник 



 

материалов Международной научно-практической конференции. – Тараз: Таразский 

университет, 2019. – С. 205-210. (в соавторстве с Пунтус Е.А.) 

7. Evaluation of state regulation of economy //  Современные исследования основных 

направлений технических и общественных наук: материалы международной научно-

практической конференции / Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – Казань: 

Печать-сервис XXI век, 2017. – C.1056-1058. (в соавторстве в Курилкиным А.А.) 

8. Проблемы и перспективы стратегического планирования деятельности вузов //  

Современная наука и образование: новые реалии и научные решения: Материалы 

международной научно-методической конференции профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и магистрантов. 3–7 апреля 2017 года. – Белгород: Издательство 

БУКЭП, 2017. – С. 292-301.(в соавторстве в Курилкиным А.А.) 

9. Стратегическое планирование вузов в евразийском научно-образовательном 

пространстве //  Современное общество: наука, техника, образование: материалы 

Всероссийской научной конференции с международным участием, 15 декабря 2016 г. / Гл. 

ред. И.Р. Кызыргулов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2016. –Т. 3. – Ч. 2. – С. 301-305. (в соавторстве в 

Курилкиным А.А. и Пунтус Е.А.) 

10. Институциональный подход к развитию человеческого капитала //  Проблемы и 

перспективы развития экономики, управления и кооперации: материалы Международной 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников, докторантов и аспирантов вузов по итогам научно-исследовательской работы, 

8-9 февраля 2016 г. – Ярославль-Москва: Канцлер, 2016. – Ч. 2. – С. 352-359. 

11. Anticorruption consciousness of entrepreneurs as a social problem //  Дни науки–2016: 

сборник трудов VII всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 60-летию Сибирского университета потребительской кооперации, 

14-18 марта 2016 г. – Новосибирск: Частное образовательное учреждение высшего 

образования Центросоюза РФ «Сибирский университет потребительской кооперации», 

2016. – Ч. 2. – С. 130-133. (в соавторстве с Курилкиным А.А. и Пунтус Е.А.) 

12. Механизмы развития человеческого капитала в условиях инновационной экономики 

//  Дни науки–2016: сборник трудов VII всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной 60-летию Сибирского университета 

потребительской кооперации, 14-18 марта 2016 г. – Новосибирск: Частное образовательное 

учреждение высшего образования Центросоюза РФ «Сибирский университет 

потребительской кооперации», 2016. – Ч. 1. – С. 109-112. (в соавторстве с Пунтус Е.А.) 

13. Антикоррупционное сознание предпринимателей как социальная проблема //  

Организационно-управленческие механизмы антикоррупционной деятельности (российский 

и зарубежный опыт): сборник тезисов докладов и статей III Международной научно-

практической конференции, 25 января 2016 г. – Москва: ООО «ИД Третьяковъ», 2016. – С. 

197-199. (в соавторстве с Пунтус Е.А.) 

14. Human capital in the development of industrial and innovative economy of the Karaganda 

region // Современная экономика и образование: проблемы, возможности и перспективы 

развития»: Материалы международной научно-практической конференции, 30 марта 2016 г. 

– Алматы: Алматинская академия экономики и статистики, 2016. – Т.1. – С. 357-361. (в 

соавторстве с Курилкиным А.А. и Пунтус Е.А.) 

15. Anticorruption consciousness of Kazakhstani people as a social problem //  Новая 

экономическая политика – основа устойчивого развития региона: материалы 

международной научно-практической конференции. – Караганда: КЭУК, 2016. – Т.2. – С. 

340-344. (в соавторстве с Курилкиным А.А. и Пунтус Е.А.) 

Байланыс мәліметтері: мекенжайы: Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, кабинет 303, 

жұмыс. телефон: 8 (7212) 441634 (іш. 6564).  

E-mail: ptn7@mail.ru 

 


