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Образование 

1994-1998 гг Междунароный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, 

юридический факультет 

2007 Кандидат юридических наук, КазГУ им. Аль-Фараби. 

Опыт работы:  
Академический:  

Работа в данной организации: университет «Мирас» 

2021 по н.в. Старший преподаватель сектора права университета Мирас 

 Перечень преподаваемых дисциплин: Финансовое право, 

предпринимательское  право 

Предыдущие места работы в организациях образования:  

2015 - 2021 Центрально-Азиатский Инновационный университет 

2008-2015 Старший преподаватель кафедры «Истории и права» Университет Мирас. 

2002-2007 Старший преподаватель кафедры «Финансового права» ЮКФ КазГЮУ 

Повышение квалификации:  
2020-2021 Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) 

1) № 487-AVISO-21 курс консталтинговой компаний "Агенство 

внедрение ИСО" в объеме 72 часов, по программе подгатовка 

специалистов по требованиям международного стандарта ISO 37001:2016 

"Системы менеждмента противодействия коррупции" с присвоением 

квалификации: "Менеджер системы менеджмента противодействия 

коррупции", 2021 год. 

2) № 77-00013727 курс на тему: "Обучение с использованием 

дистационных технологий" по программе повышения квалификации 

педагогов РК, разработанной Цифровой Академией ELAB ASIA и 

одобренной НАО им. Ы. Алтынсарина в объеме 72 часов, 2021года 

3) Повышения квалификации по образовательной программе 

"Юриспруденция" в объеме 72 часов в ондайн формате в Каз НУ им. Аль-

Фараби, 2020 год регистрационный номер №7 

4) Introduction to International Criminal Law an online non-credit course 

authorized by Case Western Reserve University and offered through Coursera  

D ec 23, 2020 

2022-2023 1. Повышения квалификации по дисциплине "Предпринимательское 

право Республике Казахстан" в объеме 72 часов в в Каз НУ им. Аль-

Фараби, 25.07.2022-17.08.2022 

2. Повышения квалификации по дисциплине "Финансовое право" в 

объеме 72 часов в ондайн формате в Каз НУ им. Аль-Фараби, 17.01.2022-

28.01.2022 

Публикации и презентации:  

За 2017 год 1)" Азаматтық құқық субъектілерінің түсінігі және мазмұны", Материалы 

научно-практической конференции на тему «Дистанционное обучение и 

образование XXI века: Профессиональное обучение послевузовского и 

дополнительного обучения» посвященной 25- летию 16- сессии 

Верховного Совета Республики таджикистан и Году молодежи в 

Таджикском педагогическом институте в городе Пенджикент 6-7 октября 

2017 года. 

2) " Қазақстан Респуликасында құқықтық мемлекет құрудағы арнайы 

прокурорлар институтының рөлі", Халықаралық гуманитарлық-



техникалық университетінде «Қазақстан – рухани жаңғыру жолында: 

дамуы мен келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференцияның еңбектері.  II Том, 2017ж. 

 

За 2018 год  1. Дара кәсіпкерліктің ұғымы және құқықтық мәрбтебесі // Наука и жизнь 

Казахстана №4(60)2018 (ККСОН) 

За 2019 год  1. Халықаралық коммерциялық төрелік пен аралық соттардың түсінігі, 

олардың құзыретін бөлу // «Заманауи білім беру тенденциялары, 

болашаққа көқарас» – Байтанаев оқулары-7: атты халықаралық ғылыми 

тәжірибелік конференциясы, 2019 

2. Environmental Safety of Modern Kazakhstan: General Legal Analysis // Vol 

10 No 1 (2019): JEMT Volume X Issue 1(33) Spring 2019 (Скопус) 

За 2020 год 1. ENERGY SECURITY AS A LEGAL CTEGORY // AL-FARABI 

KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY JOURNAL of actual Problems of 

jurisprudence №2 (94) Алматы, 2020 (ККСОН) 

2. Заң мен сот алдындағы теңдік қағидасының конституциялық құқықтық 

ресімдеудің тұжырымдамалық негіздемесі // Наука и жизнь Казахстана 

№4/6 2020 (ККСОН) 

3. Судьялардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру: тарихи-құқықтық 

талдау // Наука и жизнь Казахстана №4/6 2020 (ККСОН) 

4. Салықтық құқықтық қатынастар аясындағы салық салу принциптері // 

Наука и жизнь Казахстана №4/6 2020 (ККСОН) 

5. Азаматтық қоғам мен мемлекеттің арақатынасы мәселелері // Наука и 

жизнь Казахстана №12/4 (150) 2020 (ККСОН) 

6. Мұраны қабылдау құқығын жүзеге асырудың құқықтық мәселелері // 

Наука и жизнь Казахстана №12/2 (148)  2020 (ККСОН) 

7. Заңды мінез құлық және жеке тұлғаның құқықтық белсендігі // Наука и 

жизнь Казахстана № 12 2020 (ККСОН) 

За 2021 год 1. Азаматтық қоғам институттарының құқықтық санат 

ретіндегі сипаттамасы / «Жоғары мектептердің ғылымы 2021» 

атты халықаралық ғылымипрактикалық конференциясының 

материалдары. - Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2021 

 

2. Конституциялық-құқықтық негізінде азаматтық қоғам 

институттарының қалыптасуы / «Жоғары мектептердің 

ғылымы 2021» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары. - Шымкент: «Әлем» 

баспаханасы, 2021 

3. Азаматтық қоғамдағы жеке тұлғаның құқықтық бостандығы 

/ «Жоғары мектептердің ғылымы 2021» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. - 

Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2021 

4. Азаматтық-құқықтық инвестициялық шарттардың құқықтық 

мәселелері / «Жоғары мектептердің ғылымы 2021» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. - Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2021 

5. «Құқықтық жанжал» ұғымы және оны шешу жолдары / 

«Жоғары мектептердің ғылымы 2021» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. - 

https://journals.aserspublishing.eu/jemt/issue/view/163
https://journals.aserspublishing.eu/jemt/issue/view/163


Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2021 

7. Конституциялық бақылау-конституциялық-құқықтық 

реттеуді қамтамасыз ету тетігі / «Жоғары мектептердің 

ғылымы 2021» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары. - Шымкент: «Әлем» 

баспаханасы, 2021 

8. Құқықтық түсіну құқықтық шындықтың элементі ретінде 

/ «Жоғары мектептердің ғылымы 2021» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. - 

Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2021 

9. Электрондық сот төрелігінің теориялық мәселелері / 

«Жоғары мектептердің ғылымы 2021» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. - 

Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2021 

10. Қазақстандағы азаматтардың конституциялық құқықтары 

мен бостандықтарын сот арқылы қорғау мәселелері/ «Жоғары 

мектептердің ғылымы 2021» атты халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясының материалдары. - Шымкент: 

«Әлем» баспаханасы, 2021 

11. Қазақстандағы құқықтық менталитет ұғымының генезисі 

мен дамуы / ӘУЕЗОВ ОҚУЛАРЫ-20: МҰХТАР ӘУЕЗОВ 

МҰРАСЫ – ҰЛТ ҚАЗЫНАСЫ» М.О. ӘУЕЗОВТІҢ 125-

ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ–

ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ ЕҢБЕКТЕРІ– Шымкент: М. 

Әуезов ат. ОҚУ, 2022 ж. 
За 2022 год ON THE ISSUE OF IMPROVING THE MECHANISM FOR PROTECTING 

THE INTERESTS OF THE CHILD IN CYBERSPACE / КАЗАХСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ ВЕСТНИК 

Серия юридическая №4 (104) Алматы «Қазақ университеті» 2022 

Новые научные разработки: нет 

Период: (Краткое перечисление новых профессиональных, опытно-

конструкторских разработок, авторство или соавторство в научных или 

опытно-конструкторских разработках): нет 

Дополнительная информация: 

Период: (Если есть дополнения, то можно указать те важные виды деятельности, 

которые не отмечены в списке резюме): нет  

 

 


