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ОПЫТ РАБОТЫ 

 

Западно-Казахстанский инновационно-                г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                                сентябрь 2020 г.- до настоящее время 

преподаватель                              

кафедры истории и права  

 

Преподаватель                                                         г. Уральск                          

кафедры истории и права                                       2012 г. апрель 

 

Назначен на появленом управления 

Комитета по правовой статистике и специалным 

учетам по Западно-Казахстанской область  

 

Центральная региональная транспортная  

прокуратура назначен первым заместителем          2007 г.февраль 

Центрального регионального транспортного  

прокурора 

 

Назначен заместителем прокурора города              г. Астана 

Астана                                                                         2001 г.январь 

 

Назначен заместителем города Астана 

Специалист по кадром управления                           2001 г.январь 

кадровой работы 

 

Назначен начальником Департамента 

По надзору за следствием и рознанием                     1994 г.сентябрь-2001 г.январь 

 



Назначен заместителем начальником 

следсвтенного управления                                           1984 г.декабрь-1988 г.апрель 

 

Назначентна должность заместителя  

Прокурора Западно-Казахстанской                             1983 г.октябрь-1984 г.декабрь 

область специалист помощник 

 

Принят по должности начальника 

следственной отдела прокуратуры                               1978 г.август-1983 октябрь 

Уральск специалист помощник прокурора 

области 

 

Утверждая инструктром штора администртивных 

и торгово-финансовых органов                                     1976 г.ноябрь-1978 г.август 

 

В соответствии приказ Протокола Казахско ССР 

№413-п от 12.12.1976 г.с 19.12.1975 г.                          1975г.декабрь-1976 г.ноябрь 

назначен следствого отдела 

 

Назначен исполняющих обязанности 

старшего помощника прокурора                                    1975 г.октябрь 

 

Назначен исполняющих обязанности                            г.Уральск 

старшего помощника прокурора                                    1975 г.октябрь-1975 г.октябрь 

область по кадром       

 

Временно назначен исполняющий 

Обязанности прокурора Приурального                         1975 г.май-1975 г.октябрь 

помощника облпркуратура по кадром         

 

Назначен старший следователем прокуратуры             г.Уральск 

г. Уральск                                                                          1972 г.июль-1975 г.май 

 

Назначен старшим следователем прокуратуры  

 г.Уральск                                                                          1971 г.май-1972 г.июль 

 

Следователем прокуратуры Фурмановского                 г. Уральск 

района                                                                                1969 г.ноябрь 

 

Зачислен на первый курс дневного факультета             

института                                                                           1967 г.сентябрь-1969 г.ноябрь 

 

Назначить учителем физкультуры в восточную 

Среднюю школу                                                               1961г.сентябрь-1967 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. «Повышение IT компетенции преподавателей в условиях дистанционного 

обучения» в объеме ( 72 часа ), Орал 2020 жыл, №014; 



2. «Жоғарғы оқу орны оқытушыларының кәсіби шеберлігін жетілдіру» онлай курсы 

повышения квалификации в объеме 72 академических часов, Орал  2020 жыл 

№002196; 

3. Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан Высшая 

аттестационная комиссия присуждена ученая степень кандидата 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Крминология  6В12301-құқық 
қорғау қызметі 

 

2. Қылмыстық құқық 

бұзкшылықтаң алдын 
алу 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

3. Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

4. Құқық қорғау 

органдары 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

5. Тұрғын үй және 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 
әдістері 

6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

17. Ювенальдық құқық 6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

18. Құқық қорғау 
органдарындағы 

6В12301-құқық 
қорғау қызметі 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

басқару негіздері 

19. ҚР адвокаттық құқығы 6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 

20. Әкімшілік құқық 6В12301-құқық 

қорғау қызметі 

 


