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Тегі Умбиталиев  

Аты Сансызбай 

Əкесінің аты Сундетович 

Туған күні, айы, жылы 22.12.1948 ж. 

Туған жері ҚР, БҚО, Орал қаласы 

Жалпы еңбек өтілі 59 жыл  

Жалпы педагогикалық 1 жыл 

Аталған оқу орнындағы еңбек өтілі 1 жыл 

    Ғылыми дəрежесі заң ғылымдарының кандитаты, доцент 

Ұялы телефоны 8 7769296660 

    E-mail: sundetovich.s@mail.ru 

 

ЕҢБЕК ӨТІЛІ 

Батыс Қазақстан инновациялық -                            Орал қаласы, Қазақстан 

технологиялық университет                               қыркүйек 2020 ж. - қазіргі уақытқа дейін 

оқытушы 

тарих жəне құқық кафедралары 

 

Оқытушы                                                                    Орал қаласы 

тарих жəне құқық кафедрасы                                   2012 ж. сәуір 

 

Құқықтық статистика жəне арнайы 

есепке алу комитетінің Батыс Қазақстан  

облысы бойнша қызметіне тағайындалды 

 

Орталық аймақтық көлік 

прокуратурасының бірінші орынбасары                 2007 жыл қаңтар 

болып тағайындалды 

Астана қаласы прокурорының орынбасары             Астана 

 болып тағайындалды                                                 2001 ж. қаңтар 

 

Басқарманың кадр жөніндегі маманынының           Астана             

орынбасары болып тағайындалды                            2001 жыл қаңтар 

 

Департамент бастығы болып тағайындалды 

Тергеу мен алауыздықты қадағалау бойынша             1994 ж. қыркүйек-2001 ж. қаңтар 

 

mailto:sundetovich.s@mail.ru


Бастықтың орынбасары болып тағайындалды 

тергеу басқармасы бойынша                                          1984 ж. желтоқсан-1988 ж. сәуір 

 

Орынбасар лауазымына тағайындалды 

Батыс Қазақстан облысының Прокурорының              1983 ж. қазан-1984 ж. желтоқсан 

көмекшісі 

 

Бастық лауазымы бойынша қабылданды                      Орал қ. 

прокуратураның тергеу бөлімі                                       1978 ж. тамыз-1983 қазан 

 

Көктер мен инструктром пердесі  

администртивных 

                                                                                           1976 ж. қараша-1978 ж. тамыз 

 

Қазақ КСР хаттамасының бұйрығына сəйкес 

12.12.1976 ж. №413-п 19.12.1975 ж. бастап                  1975 ж. желтоқсан-1976 ж. қараша 

тергеу бөліміне тағайындалды 

 

Міндетін атқарушы болып тағайындалды. 

прокурордың аға көмекшісі                                           1975 ж. қазан 

 

Міндетін атқарушы болып тағайындалды                   Орал қ. 

прокурордың аға көмекшісі                                          1975 ж. қазан-1975 ж. қазан 

кадр бойынша  

 

Прокурордың міндеттері уақытша атқарушы  

болып тағайындалды                                                     1975 ж. мамыр-1975 ж. қазан 

облыстық прокуратураның кадр жөніндегі  

көмекшісі 

 

Орал қаласы прокуратурасының аға тергеушісі          Орал қ. 

 болып тағайындалды                                                      1972 ж. шілде-1975 ж. Мамыр 

 

Прокуратураның аға тергеушісі болып                        Орал қ. 

тағайындалды                                                                 1971 ж. Мамыр-1972 ж. шілде 

 

Фурманов прокуратурасының тергеушісі                     Орал қ. 

                                                                                           1969 ж. қараша 

 

Күндізгі факультеттің бірінші курсына  

Қабылданды                                                                     1967 ж. қыркүйек-1969 ж. қараша 

 

Орта мектебіне дене шынықтыру мұғалімі  

болып тағайындалсын                                                     1961ж.қыркүйек-1967 

  

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

 

1. "Қашықтықтан оқыту жағдайында оқытушылардың IT құзыреттілігін арттыру" (72 сағат 

), Орал 2020 жыл, №014; 

2. "Жоғары оқу орны оқушыларының кəсіби шеберлігін жетілдіру" Онлай курсы 

повышения квалификации в объеме 72 академических часов, Орал 2020 жыл №002196; 



3. Қазақстан Республикасы Ғылым жəне жоғары білім министрлігі Жоғары аттестаттау 

комиссиясы кандидаттың ғылыми дəрежесін берді. 

 

ПƏНДЕРДІ ОҚЫТУ 

№ Пəн атауы Мамандығы Ішкі сайттағы сілтеме  

1. Крминология  6В12301-құқық 
қорғау қызметі 

 

2. Қылмыстық құқық 

бұзкшылықтаң алдын 

алу 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

3. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мəдениет негіздері 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

4. Құқық қорғау 
органдары 

6В12301-құқық 
қорғау қызметі 

 

5. Тұрғын үй жəне жер 

құқығы 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

6. Қаржы құқығы 6В12301-құқық 
қорғау қызметі 

 

7. ҚР қылмыстық 

құқығы (ерекше бөлім) 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

8. ҚР Қылмыстық атқару 
құқығы 

6В12301-құқық 
қорғау қызметі 

 

9. Адамға қарсы 

қылмыстардың 
біліктілігі 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

10. Сот сараптамасының 

теориясы 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

11. Қазақстан 
Республикасының 

Қылмыстық іс жүргізу 

құқығы (жалпы бөлім) 

6В12301-құқық 
қорғау қызметі 

 

12. Сот сараптамасы 6В12301-құқық 
қорғау қызметі 

 

13. Прокурорлық 

қадағалау 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

14. Сотқа дейінгі 
қылмыстық тергеу ісі 

6В12301-құқық 
қорғау қызметі 

 

15. ҚР Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

(ерекше бөлім) 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

16. Жеке адамға қарсы 

қылмыстық құқық 

бұзушылықты тергеу 
əдістері 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

17. Ювенальдық құқық 6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

18. Құқық қорғау 
органдарындағы 

басқару негіздері 

6В12301-құқық 
қорғау қызметі 

 

19. ҚР адвокаттық құқығы 6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

20. Əкімшілік құқық 6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 



 

 


	Туған жері ҚР, БҚО, Орал қаласы

