
 

Инженерлік-гуманитарлық факультеті 

Гуманитарлық және құқықтық пәндер кафедрасы 

 

 

ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

Тегі: Айманов 

Есімі: Жанболат 

Әкесінің Аты: Турениязович 

Туған жылы және күні:  07.01.1983 ж. т. 

Туылған жері: Қызылорда облысы, Жымпиты ауданы, Аралтөбе ауылы. 

Жалпы еңбек өтілі: 16 жыл 

Жалпы педагогикалық еңбек өтілі:1 жыл 

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі: 1 жыл 

Ғылыми дәрежесі: маман 

Байланыс телефоны жұм. (7112) 50-09-43 

Ұялы телефон +7777 075 1111 

E-mail:  ajmanov.zhanbulat@bk.ru 

 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

 

1. Орал қалалық соты, маман, 01.08.2005 ж. – 16.05.2006 ж. 

2. Қарулы күштер қатарындағы қызмет, 17.05.2006 ж. -18.05.2007 ж. 

06.08.2007 ж. - 15.12. 2007 ж. 

3. Қаржы полициясы органдарындағы қызмет, Орал аласы, 06.03.2008 ж.-10.10. 2008 ж. 

4. Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы, прокурордың көмекшісі. Орал қаласы, 

16.04.2009 - 02.07.2012 ж. 

5. Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы, прокурордың аға көмекшісі. Орал қаласы, 

03.07.2012 - 02.02.2015 ж. 

6. Орал қаласы сот актілерінің заңдылығын қадағалау басқармасының аға прокуроры, 

прокуратура, 03.02.2015 ж. - 17.04.2018 ж. 

7. Орал қаласы прокурорының орынбасары, 18.04.2018 - 18.03.2020 ж. 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

1. «Еңбек нарығындағы жастарды әлеуметтік қорғау және жұмыссыздық мәселеллері» - 

«Энергияны үнемдеу және мұнай газ саласындағы альтернативті энергия» проблемасы 

атты 2016 жыл 15-16 қазандағы Қазақстан Инновациялық және телекоммуникациялық 
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жүйелер университетінің бастамасымен өткізілген 12 халықаралық ғылыми Надиров 

оқулары/КазИИТУ. Орал, 2016 ж. Б.47-50. 

2. «Қоршаған ортаны халықаралық құқықтық қорғауға Қазақстан Республикасының 

қатысуы»- Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 

ұймдастырылған 2016 жылдың 12-13 сәуірдегі «Еуразиялық екі өзен жағалауы» 6- 

«Өндірістті, білімді және ғылымды интеграциялау» халықаралық интеграциялық 

конгресс/. Орал, 2016 ж. Б.25-26. 

3.  "Азаматтық құқықтарды қорғау жүйесінде мәмілелерді жарамсыз деп танудың 

салдары (банкроттық кезінде)" - Азаматтық құқықтағы жарамсыз мәмілелер. 

Профессор Рольф Книпердің 75 жылдығына арналған жыл сайынғы цивилистік оқулар 

шеңберіндегі халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары/. 

Алматы, 19-20 мамыр 2016ж. Б.532-538.  

4. "Қазақстан Республикасының жаңартылған заңнамасында қылмыстық процесті 

жүргізетін органдардың заңсыз әрекеттерінен зардап шеккен адамды оңалту және оған 

келтірілген зиянды өтеу рәсімі" - Хабаршы. Атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университетініңЕ. А. Бөкетов/. Қарағанды. 2016 ж. б. 125-129. 

5. "Азаматтық құқықтағы жарамсыз мәмілелер: теория мен практика мәселелері" -

Азаматтық қоғамның қалыптасуы мен жұмыс істеуінің құқықтық тетіктері. Орынбор 

МАУ, заң факультетінің құрылғанына 25 жыл толуына арналған халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция/. Орынбор қ. 2017 ж. б. 380-382. 

6.  «Шаруашылық серіктестіктер корпоративтік құқық субъектісі ретінде»- Келешек 

журналы. Жезқазған мемлекеттік унирверситеті. 2017 жыл/. Жезқазған қаласы Б. 29-

30. 

7. "Қазақстан Республикасының еңбек бостандығы қағидатын айқындайтын 

Конституциялық-құқықтық негіздер" - білім саласы:білім беру процесі шеңберіндегі 

өзара іс-қимыл. Ғылыми еңбектер жинағы/. Ресей Қазан 2018 жыл.Б. 59-63. 

8. «Ақпараттық техгологиялар саласында қылмыс жасайтын субъектілердің 

криминологиялық сипаттамасы»- «Цифрлық Қазақстан» электрондық ғылыми 

журналы №2/.Орал 2019 жыл Б. 51-53. 

9. «Қашықтықтан оқыту және оның қазіргі әлемдегі рөлі». Қабілет республикалық –

әдістемелік орталықтың ұйымдастыруымен өткізілген республикалық «Заманауи білім 

беру жүйесіндегі жаңа бағыттар» атты ғылыми –тәжірибелік конференция/. 

Қызылорда қаласы. 2020 жыл. Б.45-47. 

10. «Қазіргі құқықтану әдіснамасы –даму бағыты»- VІI Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция "Қазіргі әлемдегі ғылым және білім: ХХІ ғасырдың сын-

қатерлері"/. Нұр-сұлтан қаласы, 2020 жыл. 

11. «Сыбайлас жемқорлық бағытындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды ашу және 

тергеу мәселелері»- «ЕАЭО елдерінің құқықтық жүйелерінің даму перспективалары. 

Сот және құқық қорғау жүйелерін институционалдық қайта құру» академик 

С.З.Зимановтың 100 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция Қарағанды – 2020ж. 

12. «Қазақстан Республикасында криминалистикалық есептерді жасауда қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды пайдалану» - 2021 жылдың 23 сәуірде өткен  «Заманауи 

әлемдегі ғылым мен білім» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы/. 

Қарағанды: «Болашақ-Баспа» РББ. 2021ж. 



ОҚЫТУ ПӘНДЕРІ 

№ Пәндер атауы Мамандығы Ішкі сайттағы 

сілтеме 

1 Рим құқығы 6в04202 Құқықтану   

2 Заң психологиясы 6в04202 Құқықтану   

3 Жеке адамға қарсы 

қылмыстар  

6в04202 Құқықтану   

4 ҚР әкімшілік 

құқығы 

 

6в04203 Тасымалдауды, қозғалысты 

ұйымдастыруды және көлікті 

пайдалануды құқықтық реттеу 

 

5 Қылмыстық 

психология 

6в04202 Құқықтану   

6 Қылмыстық іс 

жүргізу құқығы 

6в04202 Құқықтану   

7 Қылмыстық-атқару 

құқығы 

6в04202 Құқықтану   

8 Жеке адамға қарсы 

қылмыстар  

6в04202 Құқықтану   

9 Криминалистика 6в04202 Құқықтану   

10 Атқарушылық іс 

жүргізу 

6в04202 Құқықтану   

 


