
  Бекітемін 

Қазақстан Республикасы ІІМ  

Шырақбек Қабылбаев атындағы 

Қостанай академиясы  

Бастығының міндетін атқарушы 

полиция полковнигі 

Н. Мухаметкалиев 

_____  ___________2022 ж. 

 

Академияның 2022-2023 оқу жылына арналған оқу-әдістемелік кеңесінің жұмыс 

Ж О С П А Р Ы 

 

№ 

п.п. 

Қаралатын мәселелер Орындаушы Аяқтау 

нысаны 

Мерзімі Орында

лғаны 

туралы 

белгі 

Ескерту 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Қашықтықтан оқыту нысанының 2, 3 курс білім алушыларының оқу-

емтихандық сессиясының нәтижелерін талқылау. 

Г.Т. Кульжанова анықтама қыркүйек

2022 ж. 

  

2 2022-2023 оқу жылының 1 жартыжылдығында білім алушылардың 

аралық және қорытынды бақылауын өткізудің нысаны мен тәртібін 

талқылау туралы. 

БСМжБ(Б)Б бастығы ақпарат қыркүйек

2022 ж. 

 Ғылыми 
кеңесіне 
жіберу 

3 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультетінің магистранттары 

мен докторанттарының 2022-2023 оқу жылына арналған практика 

материалдарының дайындығы туралы. 

ЖООКББФ  

бастығы 

анықтама, 

практика 

материалдары 

қыркүйек

2022 ж. 

 Ғылыми 
кеңесіне 
жіберу 

4 Кітапхана қорын толықтыру жағдайы туралы (оқулықтар мен бейне 

дәрістер). 

ОӘО бастығы  

С.К. Жиентаева  

анықтама, 

ақпарат 

ұсыныстар  

қыркүйек

2022 ж 

  

5 Оқу-әдістемелік материалдарды талқылау:  

1. «Конфликтология және суицидология» пәні бойынша оқу құралы; 

2. «Жергілікті полиция қызметімен құқық бұзушылықтың алдын алу» оқу 

құралы; 

3. «Социальная работа» мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесін 

жетілдіру бойынша әдістемелік ұсынымдар. 

 

1. Г. Х. Ахметова  

2. Б.О. Ильяс  

3. А.А.  Конвисарь  

оқу құралы 

әдістемелік 

ұсынымдар 

 

қыркүйек 

2022 ж. 

  

6 2022-2023 оқу жылына арналған КДФ 3 курс (2020 ж.қ.)  (қашықтықтан 

оқыту нысаны) білім алушыларының практикалық материалдарының 

дайындығы туралы 

Г.Т. Кульжанова анықтама қазан 

2022 ж. 

 Ғылыми 
кеңесіне 

жіберу 



1 2 3 4 5 6 7 

7 «Академияның Үздік оқытушысы» конкурсының қорытындылары және 

«Жоғары оқу орының Үздік оқытушысы» Республикалық конкурсына 

қатысу үшін кандидаттарды ұсынымдар туралы 

ОӘО бастығы анықтама қазан 

2022 ж. 

 Ғылыми 

кеңесіне 
жіберу 

8 Оқу-әдістемелік материалдарды талқылау:  

1. «Әкімшілік полиция қызметіндегі психология» пәні бойынша оқу 

құралы; 

2. «Адам құқықтарының жалпы теориясы» оқу құралы 

3. Қашықтықтан оқытудың 3 курс тыңдаушылары кәсіптік практикадан 

өтуі бойынша әдістемелік нұсқаулар; 

4. «Ішкі істер органдарындағы басқару негіздері» оқу құралы;; 

5. Жедел-іздестіру қызметі пәндерін оқыту әдістемесі бойынша 

әдістемелік ұсыныстар (орыс тілінде); 

6. «Афоризмдерді, дәйексөздер мен астарлы әңгімелерді қолдана отырып, 

психологиядағы практикалық сабақтарды ұйымдастыру» әдістемелік 

ұсынымдар; 

7. ҚР ІІМ білім беру ұйымдарында әкімшілік полиция қызметкерлерін 

алғашқы кәсіби даярлауды жүзеге асыру бойынша әдістемелік 

ұсынымдар 

1. Г.Х. Ахметова  

2. А.Б. Акылбекова  

    А.Б. Бузаканова  

3. А.С. Смышляев  

    Д. Калкаманулы  

4. М.А. Жумашев  

    А.А. Әбдәлі  

5. ЖІҚ кафедрасының 

    авторлар ұжымы 

  6. Н.Ж. Турсынбаева 

7.ІІОӘҚ    

   кафедрасының   

   авторлар ұжымы  

оқу құралы  

әдістемелік 

ұсынымдар  

әдістемелік 

нұсқаулар  

 

қазан 

2022 ж. 

  

9 КДФ сырттай оқу бөлімінің ОЖБ-мен 5 курс (2018 ж.қ.)  курсанттарының 

оқу-емтихандық сессиясының нәтижелерін талқылау 

Г.Т. Кульжанова анықтама қараша 

2022 ж. 

  

10 Оқу-әдістемелік материалдарды талқылау:  

1.  «Методология научного исследования» оқу құралы; 

2.  «Критериалды бағалау технологиялары» пәні бойынша оқу құралы; 

3. «Өзің өзі қорғау» оқу құралы;  

4.  «Тергеу қызметінің және қылмыстарды тергеуді ұйымдастырудың 

тұжырымдамалық негіздері» оқу құралы; 

5.  «Қылмыстылықтың ұйымдасқан нысандарымен жасалатын құнды 

балық түрлерінің заңсыз айналымы саласындағы қылмыстардың 

криминологиялық мінездемесі» оқу құралы; 

6. Ақша-несие саласындағы қылмыстар бойынша сот сараптамасын 

тағайындау және жүргізу бойынша әдістемелік ұсынымдар (орыс 

тілінде); 

7. Академия тыңдаушыларына қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің 

қызметін ұйымдастыру бойынша оқу бейнефильмі (қазақ және орыс 

тілдерінде); 

8.  «Проективтік психологиялық тесттер: иллюстрациялық нұсқаулық» 

әдістемелік ұсынымдар. 

 

1. А.А. Конвисарь  

2. А.Х. Оразов  

3. М.Б. Абдрахманов  

    Е.А. Кабидуллинов 

    А.А. Акильбеков  

4. С.А. Едресов  

    С.Н. Кадацкий  

    Н.К. Махамбетов  

5. Д.А. Амангельдиев  

6. М.Р. Муканов  

7. М.Р. Муканов  

    М. Қалқаманұлы  

8. А.Б. Досмаилова  

 

оқу құралы 

әдістемелік 

ұсынымдар 

оқу фильмі 

 

 

қараша 

2022 ж. 

  



1 2 3 4 5 6 7 

11 2022-2023 оқу жылындағы Біліктілікті арттыру және кадрларды қайта 

даярлау факультетінің тыңдаушыларының сауалнамасының 

қорытындысы 

Таукенова А.М. анықтама желтоқсан 

2022 ж. 

  

12 Алғашқы кәсіптік даярлық курстарының оқу бағдарламаларын қарастыру 

туралы  

А.М. Таукенова  

Д.А. Амангельдиев  

А.С. Смышляев  

оқу 

бағдарламала

ры 

желтоқсан 

2022 ж. 

 Ғылыми 
кеңесіне 
жіберу 

13 Оқу-әдістемелік материалдарды талқылау:  

1.  «Актуальные вопросы пробационной деятельности: теоретические 

аспекты и проблемы законодательного регулирования» оқу құралы; 

2.  «Профессионально – ориентированный иностранный язык» (қазақ 

және орыс тілдерінде) оқу құралы; 

3.  «Қылмыстық-атқару жүйесіндегі денсаулықты қорғау» пәні бойынша 

оқу құралы; 

4.  «Қылмыстық сот ісін жүргізудегі жеке құқықтарды қорғаудың 

теориялық негіздері» оқу құралы; 

5.  «Организационно-правовые и тактические основы несения службы по 

охране общественного порядка» (қазақ және орыс тілдерінде) оқу 

құралы; 

6.  «Деятельность органов внутренних дел в особых условиях» (қазақ 

және орыс тілдерінде) оқу құралы. 

1. М.А. Аюбаев 

2. А.Б. Бузаканова  

3. Е.Ж. Толыкпаев 

4. С.Н. Кадацкий  

    А.М. Галым  

    Н.К. Махамбетов  

5. С.В. Корнейчук  

    А.Е. Мукажанов  

    Б.О. Ильяс  

    А.А. Әбдәлі  

6. А.М. Сагалиева  

     А.Е. Мукажанов  

     М.А. Жумашев 

оқу құрал  

желтоқсан 

2022 ж. 

  

14 2022 жылға арналған Біліктілікті арттыру және кадрларды қайта даярлау 

факультетінің тыңдаушылары үшін оқу бағдарламаларын қарастыру 

Таукенова А.М. анықтама қаңтар 

2023 ж. 
 Ғылыми 

кеңесіне 
жіберу 

15 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультетінің магистранттары 

мен докторанттарының қысқы емтихан сессиясының нәтижелері туралы 

ЖООКББФ 

бастығы 

анықтама қаңтар 

2023 ж. 

  

16 Оқу-әдістемелік кеңес шешімдерінің орындалуы туралы. 

 

ОӘК хатшысы анықтама қаңтар 

2023 ж. 

  

17 2022-2023 оқу жылғы 2 жартыжылдығының оқу пәндері бойынша білімді 

аралық және қорытынды бақылауды, емтихандарды өткізудің нысаны мен 

тәртібін айқындау туралы. 

БСМжБ(Б)Б бастығы 

 

ақпарат қаңтар 

2023 ж. 

 Ғылыми 
кеңесіне 
жіберу 

18 Оқу-әдістемелік материалдарды талқылау:  

1.  «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының жедел аппараттары 

мен қылмыстық атқару жүйесі арасындағы өзара іс – қимылдың 

ұйымдастырушылық – тактикалық және құқықтық аспектілері» оқу 

құралы; 

2.  «Қылмыстық-атқару жүйесіндегі тәрбие жұмысын ұйымдастыру» пәні 

бойынша оқу құралы. 

 

1. Мухамеджанов Е.О. 

2. Оразов А.Х. 

оқу құралы қаңтар 

2023 ж 
  



1 2 3 4 5 6 7 

19 Қашықтықтан оқыту нысанының 2, 3 курс білім алушыларының оқу-

емтихандық сессиясының нәтижелерін талқылау. 

Г.Т. Кульжанова анықтама ақпан 

2023 ж. 

  

20 6В12301 – «Құқық қорғау қызметі» оқу бағыты бойынша қашықтықтан 

оқыту нысанының КДФ курсанттарына арналған МАК бағдарламаларын 

бекіту туралы. 

Г.Т. Кульжанова анықтама ақпан 

2023 ж. 

 Ғылыми 

кеңесіне 
жіберу 

21 Қашықтықтан оқыту нысанының тыңдаушыларына арналған «Құқық 

қорғау қызметі» дайындау бағыты бойынша мемлекеттік емтихан 

бағдарламаларын талқылау.   

А.С. Смышляев  

Д. Калкаманулы   

С.В. Корнейчук  

А.Н. Медведева  

Е.М. Хакимов  

 

бағдарламалар 

 

ақпан 

2023 ж. 

  
Ғылыми 
кеңесіне 
жіберу 

22 Күндізгі оқыту факультеті курсанттарының 2022-2023 оқу жылғы қысқы 

емтихан сессиясының нәтижелерін талдау.  

М.К. Смагулов талдау ақпан 

2023 ж. 

  

23 Оқу-әдістемелік материалдарды талқылау:  

1.  «Қылмыстық атқару жүйесі мекемелеріндегі тәртіпсіздіктерге қарсы 

іс - қимылдың құқықтық және ұйымдастырушылық аспектілері» оқу 

құралы; 

2.  «Антикоррупционная деятельность ОВД» оқу құралы; 

3.  «ІІО сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет» оқу құралы; 

4.  «Актуальные проблемы квалификации уголовных правонарушений» 

оқу құралы; 

5.  «ҚАЖ құқық бұзушылықтың алдын алу» оқу құралы; 

6.  «Қылмыстық құқық бұзушылықтарды саралаудың өзекті мәселелері» 

оқу құралы; 

7.  «EMDR-терапия эмоциональных травм у сотрудников полиции» 

(қазақ және орыс тілдерінде) әдістемелік ұсынымдар; 

8.  «Правовые и организационные особенности деятельности 

подразделений местной полицейской службы и реализации ими 

функций производства по делам об административных 

правонарушениях» (қазақ және орыс тілдерінде) оқу құралы. 

 

1 Е.Н.. Токжанов  

2. А.Ж.Уалиева  

    З.А. Рахметова  

3. М. Қалқаманұлы  

4 Ә.С. Қожахмет  

5. А. Мұрат  

6. Д.А. Амангельдиев 

7. Е.С.Федотова  

8. А.С.Смышляев  

    Д. Калкаманулы  

    Е.М. Хакимов  

 

оқу құралы 

әдістемелік 

ұсынымдар 

 

 

 

ақпан 

2023 ж. 

  

24 Академияның профессорлық-оқытушылық құрамын сауалнамалау 

нәтижесі туралы. 

БСМжБ(Б)Б бастығы анықтама наурыз 

2023 ж. 

  

25 Оқу-әдістемелік материалдарды талқылау:  

1.  «Мал ұрлығымен күресудің құқықтық және ұйымдастырушылық 

аспектілері» оқу құралы; 

2. практическое пособие «Полиция қызметкерлерінің эмоционалды 

интеллектісін дамыту әдістері» тәжірибелік оқу құралы. 

 

 

1. Е.О. Беркишев  

2. Д.С. Байбулов  

оқу құралы 

тәжірибелік 

оқу құралы. 

 

 

наурыз 

2023 ж. 

  



1 2 3 4 5 6 7 

26 Оқытылатын пәндердің мемлекеттік тілдегі (қағаз және электрондық 

тасығыштардағы) оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттермен 

қамтамасыз етілуі туралы. 

С.К. Жиентаева  ақпарат 

анықтама 

сәуір 

2023 ж. 

  

27 Жұмыс оқу жоспарларын, докторанттар мен магистранттардың білім 

беру бағдарламаларын талқылау туралы 

ЖООКББФ 

бастығы 

ОЖБ, оқу 

бағдарламасы 

сәуір 

2023 ж. 

 Ғылыми 
кеңесіне 
жіберу 

28 Оқу-әдістемелік материалдарды талқылау:  

1.  «Профилактика психосоматических заболеваний у сотрудников ОВД» 

әдістемелік ұсынымдар; 

2.  «Огневая подготовка для курсантов и слушателей специальных 

высших учебных заведений» (қазақ және орыс тілдерінде) оқу құралы. 

 

1. Абдраймов Т.Е. 

2. Мухтабаев К.Н.  

    Казымбеков Б.К.  

     Полюхова А.С. 

 

оқу құралы,  

әдістемелік 

ұсынымдар 

 

 

 

сәуір 

2023 ж. 

  

29 КДФ 3 курс (2020 ж.қ.) білім алушыларының (қашықтықтан оқыту 

нысаны) өндірістік практикасын өткізу қорытындысы туралы  

Г.Т. Кульжанова анықтама мамыр 

2023 ж. 

  

30 КДФ сырттай оқу бөлімінің ОЖБ-мен 5 курс (2018 ж.қ.) курсанттарының 

(қашықтықтан оқыту нысаны) Мемлекеттік аттестациясының 

қорытындысы туралы 

Г.Т. Кульжанова анықтама мамыр 

2023 ж. 

 Ғылыми 
кеңесіне 
жіберу 

31 2023-2024 оқу жылына арналған Академияның академиялық күнтізбесін 

талқылау. 

ОӘО бастығы академиялық 

күнтізбе 

мамыр 

2023 ж. 
 Ғылыми 

кеңесіне 
жіберу 

32 Оқу-әдістемелік материалдарды талқылау:  

1.  «Актуальные проблемы организации, управления и 

администрирования в ОВД» оқу құралы; 

2.  «Строевая подготовка для курсантов и слушателей специальных 

высших учебных заведений» (қазақ және орыс тілдерінде) оқу құралы; 

3.  «Экспертиза холодного оружия и предметов конструктивно сходных с 

такими изделиями» оқу құралы; 

4.  «Актуальные вопросы правоохранительной деятельности» оқу құралы; 

5.  «Құқық қорғау қызметінің өзекті сұрақтары» оқу құралы; 

6.  «Профилактика правонарушений в УИС» оқу құралы; 

7.  «Правила и способы обеспечения личной безопасности при 

задержании правонарушителя и особенности их подготовки к 

проведения наружного досмотра» (қазақ және орыс тілдерінде) 

әдістемелік ұсынымдар; 

8.  «Группы спортивного совершенствования по специализации 

спортивного и боевого самбо» әдістемелік ұсынымдар; 

9.  «Введение в медиацию и навыки урегулирования конфликтных 

ситуаций» (қазақ және орыс тілдерінде) әдістемелік ұсынымдар; 

10.  «Актуальные вопросы правоохранительной деятельности» (қазақ және 

орыс тілдерінде) оқу құралы. 

1. А.А. Конвисарь  

2. А.Д.Тойганов. 

  М.Д. Абильмажинов  

3 С.А.. Едресов  

    С.М. Даиров  

4. Ә.С. Қожахмет  

    З.А. Рахметова  

5. Д.А. Амангельдиев  

6. А.Ж. Уалиева  

7. Б.Е. Жандауов  

    Т.Б. Жиентаев  

    Н.Б. Серикжанов  

8. А.А. Герфорт  

    С.С. Сыздыков  

    Б.Е. Утенов  

9. С.О. Байгабулова  

10. А.С. Смышляев  

   Д. Калкаманулы  

   Е.М. Хакимов  

 

оқу құрал, 

әдістемелік 

ұсынымдар  

 

мамыр 

2023 ж. 

  



1 2 3 4 5 6 7 

33 КДФ 3 курс (2020 ж.қ.) білім алушыларының (қашықтықтан оқыту 

нысаны) мемлекеттік аттестациясының қорытындысы туралы  

 

Г.Т. Кульжанова анықтама маусым 

2023 ж. 

 Ғылыми 

кеңесіне 
жіберу 

34 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру факультетінің 1 курс 

магистранттары мен докторанттарының жазғы емтихан сессиясының 

нәтижелері туралы 

 

ЖООКББФ  

бастығы 

анықтама маусым 

2023 ж. 

  

35 Ғылыми-педагогикалық магистратура мен докторантураны мемлекеттік 

аттестаттау қорытындылары туралы 

ЖООКББФ  

бастығы 

Есеп, 

кафедраларлы

ң 

хаттамалары 

маусым 

2023 ж. 

 Ғылыми 
кеңесіне 
жіберу 

36 2023-2024 жж. кафедралардың пәндері бойынша жұмыс оқу 

бағдарламаларын қарастыру туралы. 

кафедралардың 

бастықтары 

жұмыс оқу 

бағдарламалар
ын 

маусым 

2023 ж. 

 Ғылыми 
кеңесіне 
жіберу 

37 Оқу-әдістемелік материалдарды талқылау: 

1.  «ІІО қызметіндегі қазіргі ақпараттық технологиялар» оқу құралы; 

2.  «Первая медицинская помощь для курсантов и слушателей 

специальных высших учебных заведений» (қазақ және орыс 

тілдерінде) оқу құралы; 

3.  «Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінде жазаны өтеу режимінің 

негізгі талаптары бойынша практикум» тәжірибелік оқу құралы; 

4.  «12 ключевых навыков сотрудника полиции» оқыту 

бағдарламаларының жинағы; 

5.  «Әкімшілік полиция жұмысының сервистік моделі: қазіргі жағдайы 

және даму болашағы» оқу құралы. 

 

1. С.С. Бримжанова  

2. АТД 

кафедрасының 

авторлық ұжымы 

3. М.Р. Муканов  

    А. Мұрат  

4.Ю.В.Хайбрахманова  

5. Д. Калкаманулы  

оқу құралы маусым 

2023 ж. 

  

38 ОӘК-нің 2022-2023 оқу жылына арналған жоспарын қарау. ОӘК төрағасы жоспар шілде 

2023 ж. 

 

  

39 2023-2024 жылдарға арналған кафедралардың пәндері бойынша жұмыс 

оқу жоспарларын (силлабустарды) қарастыру туралы. 

 

кафедралардың 

бастықтары 

силлабустар шілде 

2023 ж. 

  

40 Оқу-әдістемелік кеңес шешімдерінің орындалуы туралы. 

 

ОӘК хатшысы анықтама шілде 

2023 ж. 

  

41 Академияның профессорлық-оқытушылық құрамының 2022-2023 оқу 

жылындағы оқу жүктемесінің орындалуы туралы. 

 

ОӘО бастығы 

анықтама шілде 

2023 ж. 
 Ғылыми 

кеңесіне 
жіберу 



42 2022-2023 оқу жылындағы Академиядағы оқу-әдістемелік қызметінің 

нәтижелері және алдағы оқу жылына арналған міндеттер туралы есеп 

 

ОӘО бастығы 

анықтама шілде 

2023 ж. 

  

43 2021-2022 оқу жылындағы Оқу-әдістемелік кеңесі қызметінің нәтижелері 

туралы есеп. 

 

ОӘК төрағасы 

 

есеп шілде 

2023 ж. 
 Ғылыми 

кеңесіне 
жіберу 

 

 

Дайындаған: 

ОӘК хатшысы 

ОӘО аға оқытушы-әдіскері 

полиция подполковнигі       А. Аетова 

 

Келісілді:             Академияның оқу-әдістемелік кеңесі 

ОӘК төрағасының орынбасары           отырысында                                         

____________ А. Брылевский         талқыланған және мақұлданған   

              2022 ж. ____________ № ___ хаттама 


