
Ф.И.О.: Жақсылықов Нұржан Нұртазаұлы 

Образование: 

1996-1999 Шымкентский юридический колледж МВД РК по специальности 

правоохранительная деятельность   

1999-2002 Южно-Казахстанский открытый Университет по специальности 

«Правоведение»  

26.11.2009 Присуждена ученая степень кандидата юридических наук 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации: университет «Мирас»  

2021-2022 гг. к.ю.н., старший преподаватель сектора права университета Мирас  

Предыдущие места работы в организациях образования  

2004-2006 Южно-Казахстанский открытый Университет, преподаватель кафедры 

уголовно-правовых дисциплин  

2009-2010 МГТУ, старший преподаватель кафедры «Юриспруденции» 

2010-2011 Южно-Казахстанский региональный гуманитарный институт 

им.М.Сапарбаева, старший преподаватель кафедры «Юридических 

дисциплин» 

2012-2012 Академиский иннавационный университет, старший преподаватель 

кафедры «Гражданских и уголовных  дисциплин» 

2012-2013 Университет  Мирас, старший преподаватель департамента 

«Таможенного дела и права»  

2013-2014 Южно-Казахстанский региональный гуманитарный институт 

им.М.Сапарбаева, старший преподаватель кафедры «Юридических 

дисциплин» 

2014-2016 МГТУ, старший преподаватель кафедры «Юриспруденции» 

2016-2017 ЮКПУ, старший преподаватель кафедры «Истории и права» 

2017-2021 Университета Орда,  старший преподаватель кафедры «Права и 

социально-гуманитарных дисциплин» 

2021-2022 Университет  Мирас, старший преподаватель сектора «Права» 

Повышение квалификации: 

2021 

 

 

ТОО Многопрофльный центр непрерывного образования , Сертификат 

№3427  на тему: «Основы антикоррупционной культуры», 05.07.2021-

16.07.2021, 72 ч.. 

2021 ТОО Многопрофльный центр непрерывного образования , Сертификат 

№3427  на тему: «Основы права», 02.08.2021-13.08.2021, 72 ч.. 

Публикации и презентации:  

2018 «Интерактивті оқыту әдістерінің ерекшеліктері», «Әуезов оқулары – 16: 

Төртінші өнеркәсіптік революция: Қазақстанның ғылым, білім және 

мәдениет саласындағы жаңа мүмкіндіктері» халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясының еңбектері. Шымкент, 2018ж. 

2018 «Терроризм – қазіргі заманның маңызды проблемасы», «Юнусов 

оқулары: рухани жаңғыру және индустрияландыру жағдайындағы білім 

мен ғылымның интерграциясы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары. Шымкент, 2018ж. 

2018 Оқыту үрдісіндегі интерактивті әдістердің мәндік ерекшеліктері, Бәсекеге 

қабілетті кәсіби кадрларды дайындаудағы Б.Момышұлы еңбектерінің 

маңыздылығы» атты тақырыбы бойынша республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференцияның материалдары, Шымкент, 2018 

2019  «Қазақстан Республикасының қылмыстық заңнамасының даму 

сатылары», Silkway халықаралық университеті, «Жастар – ғылымды 



дамытуда қоғамның күші ретінде» атты студенттердің, магистранттар мен 

жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

еңбектер жинағы. III-том. Шымкент, 2019ж. 

2019  «Қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы 

сипаттамасы»,  Silkway халықаралық университеті, «Жастар – ғылымды 

дамытуда қоғамның күші ретінде» атты студенттердің, магистранттар мен 

жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 

еңбектер жинағы. III-том. Шымкент, 2019ж. 

2020 «Қиын жасөспірімдермен әлеуметтік жұмыс ерекшелігі» «Қазақстанның 

ғылымы мен өмірі»  халықаралық ғылыми журналы №3  2020жыл. 

2020 «Тасымалдау шарты бойынша тараптардың өзекті мәселелері» 

«Қазақстанның ғылымы мен өмірі»  халықаралық ғылыми журналы №3  

2020жыл. 

2020 «Лауазымды тұлғалардың жемқорлық жасағаны үшін қолданылатын 

шаралар» «Қазақстанның ғылымы мен өмірі»  халықаралық ғылыми 

журналы №3  2020жыл. 

2020  «Кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылығының жалпи 

сипаттамасы» «Қазақстанның ғылымы мен өмірі»  халықаралық ғылыми 

журналы №3  2020жыл. 

2020 «Әскери соттардың кейбір әскери қылмыстардың түрлерін қрауы 

кезіндегі прокурордың қадағалауы» «Қазақстанның ғылымы мен өмірі»  

халықаралық ғылыми журналы №3  2020жыл. 

2020 «Террорлық қауіп деңгейлері кезіндегі іс-қимылдарды талдау мәселелері» 

«Қазақстанның ғылымы мен өмірі»  халықаралық ғылыми журналы №3  

2020жыл. 

2020 Салықтық экономияның теориялық мәселелері, «Қазақстанның ғылымы 

мен өмірі»  халықаралық ғылыми журналы №3  2020жыл. 

2020 Азаматтық процестегі татуласу рәсімдерінің рөлі, «Қазақстанның ғылымы 

мен өмірі»  халықаралық ғылыми журналы №3  2020жыл. 

2020 Рецидив қылмыс жасаушы адамдардың тұлғалық ерекшеліктері, 

«Қазақстанның ғылымы мен өмірі»  халықаралық ғылыми журналы №3  

2020жыл. 

Новые научные разработки:  

  

  

 


