
Ф.И.О: Бейсебаева  Салтанат Бейсекуловна 

Образование: 
Период: 
1981-
1986 

Чимкентский педагогический  институт,  по специальности    история  и  педагогика,   присвоена 
квалификации учитель  истории и обществоведение, методист  по воспитательной работе  

2003-
2005 

Аспирантура  КазНУ имени ал-Фараби.   

2005 Ученаястепень–кандидат юридических наук, 12.00.01.Теория  и  история государства и 
права  

2017-
2019 

Шымкентский Университет,  бакалавр права 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации: университет «Мирас» 

2016года 

по сей 

день 

Кандидат юридических наук, старший преподаватель сектора права Университета 

Мирас 

Предыдущие места работы в организациях образования 

1995 - ЮКУ им.М.Ауэзова, кандидат юридических наук,  доцент кафедры «Социально –

гуманитарных дисциплин» 

Повышение квалификации: 
2019 

 
«Expert Seven Start» Центр образовательных технологий «Құқықтық талдау методологиясы». 

22.07-04.08.2019г(сертификат-72 часов) 

2021 

 

Центр переподготовки и повышение квалификации юридических кадров. «Мемлекет және 

құқық теориясының өзекті мәселелері»14.04-30.04.2021г.(сертификат-72 часов) 

2021 
 

«ASTANA JOBALARY» ХРЖҰО «Юридическая психология» 25.08-
10.09.2021г.(сертификат-72 часов) 

2021 
 

ASTANA JOBALARY» ХРЖҰО «Международное публичное право» 13.09-
29.09.2021г.(сертификат-72 часов) 

2021 
 

ASTANA JOBALARY» ХРЖҰО «Конституционное право РК» 04.10-
15.10.2021г.(сертификат-72 часов) 

2022 Международной летней школа «AuezovUniversity-2022» 
 «Основные тенденции проекты развития»13.06.-25.06. 2022г(сертификат-90 часов) 

Публикации и презентации:  

2018 Модернизация  общественного сознания- эволюция гражданского общества Наука и 

жизнь Казахстана Международный научно-популярный журнал №1 (55) . Астана 

2018  

2018 Қылмыстық құқықтағы латентті қылмыс ерекшелігі Наука и жизнь Казахстана  

Международный научно-популярный журнал. №2 (57) . Астана 2018     

2018  Қазақстан Республикасындағы прокурорлық қадағалаудың теориясы мен 

практикасы мәселелері Наука и жизнь Казахстана Международный научно-

популярный журнал №6 (66). Астана 2018     

2018 Қазақстан Республикасының әлеуметтік - экономикалық  модернизациялау  және 

саяси демократизациялау тұсындағы мемлекеттік қызмет жүйесінің даму 

проблемалары Bildiriler Kitabi 4-6 EYLUL 2018. 405-413 

2019 Influence jf law jn formation of culture in the society. Proceedings of YI international 

annual conference «Industrial technologies and engineering»  ICITE -2019 M. Auezov 

South Kazakhstan State University Shymkent,  Kazakhstan III. 4 



2020 Азаматтардың құқықтары  мен  бостандықтарын қорғау механизміндегі  құқықтық 

сана Наука и жизнь Казахстана  Международный научно-популярный журнал №3/4  

Астана 2020 

2020 Заң мен сот алдындағы теңдік қағидасының  конституциялық - құқықтық ресімдеудің 

тұжырымдамалық негіздемесі Наука и жизнь Казахстана Международный научно-

популярный журнал №4/6   Астана 2020     

2020 Судьялардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру: тарихи-құқықтық талдау Наука и 

жизнь Казахстана Международный научно-популярный журнал №4/6  Астана 2020   

2020 Салықтық құқықтық қатынастар аясындағы салық салу принциптері Наука и жизнь 

Казахстана Международный научно-популярный журнал №4/6  Астана 2020    

2020 Құқықтың ғылыми теориясын  құру  жолдары Наука и жизнь Казахстана 

Международный научно-популярный журнал№6/5  Астана2020 

2020  Қазіргі  заман  мемлекеттерінің әлеуметтік қызметі Наука и жизнь Казахстана  

Международный научно-популярный журнал  №6/5  Астана 2020    

2020 Тағылықтың  тарихи құқықтық және қазіргі түсінігі Наука и жизнь Казахстана 

Международный научно-популярный журнал №6/5  Астана 2020   

2020 Problemsofusage ofsociety's actionagainstanti- corruption ProceesingVII

 InternationalConference «IndustrialTechnologiesandEngineering»ICITE– 

2020,VolumeIIIShymkent,Kazakhstan 

2021 ҚазақстанРеспубликасыныңазаматтыққоғаминституттарыныңпандемиякезіндедамуы. 

«Жоғарымектептердіңғылымы2021» атты халықаралық ғылыми-

практикалықконференциясыныңматериалдары, II Том. 22.04.2021г. 

2021  Кәмелетке толмағандарға қатысты қатыгездік құбылыстарын талдау. VІІ 

Халықаралық «COVID-19 пандемиясы жағдайындағы білім беру жүйесінің 

жаһандануы: шет елдердің тәжірибесі» тақырыбындағы ғылыми – тәжірибелік 

конференциясына арналған материалдары. 22.04.2021г. 

2021 Кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық –зомбылық көріністері» «COVID-19 

пандемиясы жағдайындағы білім беру жүйесінің жаһандануы: шет елдердің 

тәжірибесі» тақырыбындағы ғылыми – тәжірибелік конференциясына арналған 

материалдары. 22.04.2021г. 

2022 Қазақстандағы кеден құқығы мен кедендік бақылаудың қалыптасуы мен дамуы 

жағдайы Научный журнал «AUEZOV UNIVERSITY» №2 (2) 2022 

2022 Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдарын дамыту ерекшеліктері 

Вестник науки Южного Казахстана №2 (18) 2022 

Новые научные разработки:  

2018 Құқықтық мәдениет және құқықтық сананың жаңғыруы: оқу құралы – Шымкент: 

Мирас Университеті 2018.    –111-бет  ISBN 978-9965-895-61-6   

2019 Саяси және құқықтық ілімдер тарихы– Шымкент: 2019.    –203-бет  ISBN 9965-857-

79-62  

2020 Рим құқығы  – Шымкент: 2020.    –135-бет  ISBN 9965-857-40-7 

2021 Салыстырмалы құқықтану. – Шымкент: 2020.    –220-бет  ISBN 978-9965-865-44-2 

2022 Мемлекет және құқық теориясы  – Шымкент: 2020.    –160-бет  ISBN 9965-03-188-6 

 


