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Жұмыс тәжірибесі 

Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық       қыркүйек 2019 уақыттан бері    

 университеті. 

аға оқытушы «Тарих жəне құқық» кафедрасы 

Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық       қыркүйек 2014- қыркүйек 2016 

 университеті. 

аға оқытушы «Құқықтану» кафедрасы 

Тұрғын үй кооперативі «Алмаз»                                 қыркүйек 2009 - қыркүйек 2014 

    Лауазым –Заңгер 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДА ҒЫЛЫМИ ЖИНАҚТАРДА ЖАРИЯЛАНҒАН 

ЕҢБЕКТЕРІ 

 

1. БҚИТУ Хабаршысы № 3 (11) «Ғылымның өркендеуі – инновациялық қоғам 

дамуының кепілі» ХХ халықаралық конференция, «Қазақстан Республикасының 

құқықтық жүйесі» жəне ғылыми жетекші негізінде «Əл-Фараби жəне құқық» 13-15 

сəуір 2020 – Орал .76-77, 122-124  бб 



2. 12 желтоқсан «Жаhанша оқулары» аясында «Қазақ зиялылары ұлттық тəуелсіздік 

жолында:ХХ ғасырдың бірінші ширегі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми – 

тəжірибелік конференцияға қатысып сертификатқа ие болдым 

3. 2019 жылдың 12 желтоқсан айында  Батыс Қазақстан инновациялық-

технологиялық университетінде Алматы қаласынан Əл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің профессоры, заң ғылымдарының докторы Забих Шолпан 

Арапбайқызы «Қазақстан Республикасындағы азаматтық құқық пен азаматтық іс 

жүргізудің қазіргі мəселелері» тақырыбында 72 сағат көлемінде біліктілікті 

арттыру курсынан өттім.  

4. 2020 жылдың 17-26 тамызы аралығында Батыс Қазақстан инновациялық – 

технологиялық университетінен 72 сағат көлемінде «Қашықтан оқыту жағдйында 

оқытушылардың ІТ құзыреттелігін жетілдіру» атты біліктілікті арттыру курсынан 

онлайн өттім. (тіркеу нөмері 016 ) 

5. 2020 жылдың 17 қыркүйек айында Қазақстан Республикасының білім жəне ғылым 

министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлтық орталығы»  акционерлік қоғамы 

«Қашықтан оқыту: сабақты əзірлеуден бастап білім беру процесін ұйымдастыруға 

дейін» тақырыбында 40 сағат көлемде біліктілікті арттыру курснан өттім. (тіркеу 

номірі 5025338 ) 

6. 2020 жылдың 21 – 30  қыркүйек аралығында Қазақстан Республикасы білім жəне 

ғылым министрлігі Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінен 

72 сағат көлемінде «Жоғарғы оқу орны оқытушыларының кəсіби шеберлігін 

жетілдіру» (ҚР Азаматтық құқығы , ҚР Əкімшілік құқығы) атты біліктілікті  

арттыру курсынан өттім. (тіркеу номірі 002199 ) 

 

 

ЖҮРГІЗЕТІН ПƏНДЕРІ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Құқық қорғау органы 6В12301-Құқық қорғау қызметі  

2. ҚР Əкімшілік құқығы 6В12301-Құқық қорғау қызметі  

3. ҚР Азаматтық құқығы 6В12301-Құқық қорғау қызметі  

4. Криминалистика 6В12301-Құқық қорғау қызметі  

5. Қылмыстық құқық 

бұзушылықты саралау 

негіздері 

6В12301-Құқық қорғау қызметі  
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