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ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 
 

 

 

 

Тегі Вориводина 

Аты Альфия  

Әкесінің аты Раисовна 

Туған күні 07.10.1979 ж 

ҚР туылған жері Орал қаласы 

Жалпы еңбек өтілі 24 

Жалпы жұмыс өтілі 20 жыл 

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 1 жыл 3 ай 

Ғылыми дәрежесі академиялық дәрежесі Заң ғылымдарының кандидаты  

Байланыс телефоны (7112) 51-24-50 инт. 26_ 

Ұялы телефон +77016265681 

Электрондық пошта nasirova_79_alla@bk.ru 
 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

 2 - 25 тамыз аралығында «Азаматтық құқықтық пәндерді оқытудың инновациялық 

әдістері» бағыты бойынша 72 сағат көлемінде «Sina Versity» онлайн-біліктілік 

арттыру курстарынан өтті. 

 Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 72 сағат көлемінде 

«Қашықтықтан оқыту жағдайында мұғалімдердің ақпараттық құзыреттілігін 

арттыру» тақырыбында біліктілікті арттыру курстарында онлайн-оқыту аяқталды 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақ ұлттық 

университеті. Әл-Фараби атындағы біліктілікті арттыру институты 144 сағат 

көлемінде «Азаматтық құқық» мамандығы бойынша толық курсты аяқтады 

Алматы 30.04.2016 

 Батыс Қазақстан облысының ішкі саясат басқармасы «Наурыз» құқықтық және 

әлеуметтік-экономикалық даму орталығы «қоғамдық бірлестігі Ғылыми білім 

әдістемесі 11 желтоқсан 2019 ж 

 Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті Ол заң 

ғылымдарының докторы Забих Ш.А. курсын аяқтады. «Қазақстан 

Республикасындағы азаматтық құқық пен азаматтық іс жүргізудің заманауи 

мәселелері Көлемі 72 сағат 2019 жылғы желтоқсан 

mailto:nasirova_79_alla@bk.ru


 Аккредиттеу мен рейтингтің тәуелсіз агенттігі, ҚР • «Университетішілік білім беру 

сапасын қамтамасыз ету жүйесін дамыту» курсының сертификаты 2016 ж 

 Мәдени және табиғи мұра бойынша Солтүстік-Батыс ғылыми-зерттеу институты, 

Санкт-Петербург қаласы, 2004 ж 

 кандидаттық диссертация қорғау 11.00.11 мамандығы бойынша заң ғылымдарының 

кандидаты дипломы. 

 Мәскеу мемлекеттік экономика және информатика статистикасы университеті 

(MESI) 

 «заңгер» мамандығы бойынша «заңгер» біліктілігі туралы диплом, 2000 ж. 28 

мамыр 

 «NUR» Ақтөбе кәсіпкерлікті басқару және құқық институты  «Заңтану» 

мамандығы бойынша диплом, «заңгер» біліктілігі  12 мамыр, 2000 ж 

 

ЕҢБЕК ӨТІЛІ 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті               қыркүйек 2020 ж. –          

                                                                                                                    қазіргі уақытқа дейін 

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер  

университеті                                                                                                    2010-2019 жж 

Ақтөбе «НҰР» кәсіпкерлікті басқару және құқық институты                   2000-2010 жж 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

1.Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Ұлт көшбасшысы: саяси практика, 

қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуы мен дамуының феноменологиясы» Алматы 2014 ж. 

«Әл-Фарабидің теориялық және құқықтық мұрасы: Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
құрылыс тәжірибесіндегі тарихи маңызы мен дамуы» 

 

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАҒЫДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

1. «Экологиялық құқықты дамыту» 31 халықаралық практикалық конференция No 11 (30) - 
Мәскеу 2014 ж 

2. «ЕС дамуының болашағы» 34 халықаралық ғылыми-практикалық конференция 31-2 (32) - 

Мәскеу 2015 ж 

3. Жеке тұлғаларға немесе жеке тұлғалардың мүлкіне келтірілген зияннан туындаған 
міндеттемелерді қарастыру, тақырыпты талдау. басылған КОНФЕРЕНЦИЯЛЫҚ ҚАҒАЗДАР 

ЖИНАҒЫ «ХХІ ғасырдағы ғылым және инновация» Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясы (11-12.12.2014, Ұлыбритания, Лондон) 
4. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік меншікті басқаруды конституциялық-құқықтық 

қолдау. Жерорта теңізі әлеуметтік ғылымдар журналы. Т.6, №5, қыркүйек 2015 ж 

5. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің әлеуметтік қауіпсіздік саласындағы аймақтық 
ынтымақтастық механизмдері мен механизмдері (баспасөзде) «Жерорта теңізі» әлеуметтік 

ғылымдар журналы. Қараша 2015. 6-том 

6. «Экологиялық құқық объектілерінің кейбір ерекше белгілері туралы» SZ мұра ғылыми-зерттеу 

институты // SPb 2003 11 б. 
7. «Экологиялық кодекстің тұжырымдамасын әзірлеу қажеттілігі туралы» // SPb SZNII Heritage 

2004, 10 б. 

8. «Экологиялық құқықтың қазіргі даму кезеңінің негізгі мәселелері» SZ мұра ғылыми-зерттеу 
институты // SPb2004 15s. 



 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

 

 

 

 

 

№ Пәннің атауы 

 

Мамандық 

1 Мемлекет және құқық теориясы 6В12301ккк 

2 Құқық қорғау қызметі 6В12301ккк 

3 Құқықтық логика 6В12301ккк 

4 Қазақстан Республикасының 
Конституциялық құқығы 

6В12301ккк 
 

5 Криминология 6В12301ккк 


