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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

 «ZIAT» ғылыми-әдістемелік орталығы Нур-Султан қаласы,  Нұр-Сұлтан қ. 

Сертификат по курсу Инновационные   подходы и методики преподования 

предпринимательской деятельности в обьеме 72 академических часов 

08.01.2020 ж. 

 №С-02293 

ЖШС «Joy Service», Орал қаласы, Особенности организации 

хозяйственных связей  в области предпринимательской деятельности 72 

сағат көлемінде 

Орал қ. 

12.08.19-06.09.19 

ж  №00743 

Тамбов мемлекеттік техникалық университеті, ЗКИТУ 

36 сағат көлемінде «Ғылыми біліктілік жұмысын дайындау» тақырыбы 

бойынша біліктілікті арттыру сертификаты 

Орал қ. 

наурыз, 2018 ж. 

  

Орал қаласының нотариусы  Орал қ. 

 

«Нотариаттық іс-әрекеттің жаңа түрі ретінде атқарушы жазбаны орындау» 

тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру сертификаты 72 сағат көлемінде 

тамыз, 2018 ж. 



ҚР "Нархоз Университеті" АҚ 72 академиялық сағат көлемінде "Білім беру 

ұйымдарында оқытудың инновациялық тәсілдері мен әдістемесі" курсы 

бойынша Сертификат 

 

Алматы қ. 

ҚР "Нархоз Университеті" АҚ 72 академиялық сағат көлемінде "Білім беру 

ұйымдарында оқытудың инновациялық тәсілдері мен әдістемесі" курсы 

бойынша Сертификат 

мамыр, 2018 г. 

Заңгер ЗКОАК 

36 сағат көлемінде «Қазақстан Республикасындағы медиацияның рөлі мен 

орны» тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру сертификаты 

Орал қ. 

қараша, 2017 ж. 

 

  

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті Орал қ. 

Инженерлік-технологиялық факультетінің жалпы білім беру  

пәндері кафедрасының аға оқытушысы 

 

 2017 ж. 

қыркүйектен – 

бүгінге дейін 
ЖШС «Business Group Logistics» Орал қ. 

Директор қаңтар, 2017 ж. –   

тамыз, 2017 ж. 

 

ЖШС «VicART-Technology» Атырау қ. 

Директор ақпан, 2016 ж. – 

қазан, 2016 ж. 

 

ЖШС «Бота-инвестиция» Атырау қ. 

Заңгер қараша, 2015 ж. – 

ақпан, 2016 ж. 

 

ЖШС «Бота-инвестиция» Атырау қ. 

Директор шілде, 2015 ж. – 

қараша, 2015 ж. 

  

ЖШС «Business Group Logistics» Орал қ. 

Директор қазан 2012 ж. –   

шілде, 2015 ж. 

 

ЖШС «Business Group Logistics» Орал қ. 

Логистика бойынша менеджер шілде, 2012 ж. –   

қазан, 2012 ж. 

 

ЖШС «Технопарк-Алгоритм» Орал қ. 

Заңгер қазан, 2009 ж. –   

шілде, 2012 ж. 

 

Орталық Азия университеті                                                                                 Орал қ. 

Кәсіби бағдар жұмыстары төрағасы                                                                       қыркүйек, 2005 ж.- 

                                                                                                                                    тамыз т,   2009 ж. 

 

ҚОҚ Батыс Қазақстан облаумақбасқармасы                                                  Орал қ.   
Жетекші маман                                                                                                        тамыз, 2004 ж.-  



                                                                                                                                   тамыз т,  2005 ж. 

 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті                                                    Орал қ. 

Мемлекет және құқық теориясы кафедрасының аға оқытушысы                  қыркүйек,2003ж.- 

                                                                                                                                  июль 2004 ж. 

 

Батыс Қазақстан инженерлерлік технологиялық университеті               Орал қ. 

Жалпы кәсіптік пәндер кафедрасының аға оқытушысы                                 қыркүйек, 2001ж. 

                                                                                                                                 тамыз, 2003 ж. 

 

Басқару және құқық институты                                                                        Орал қ. 

Жалпы кәсіптік пәндер кафедрасының оқытушысы                                          наурыз, 2000 ж.-                                                                                                                                                     

                                                                                                                                  тамыз, 2001 ж. 

 

ҚазМЗА Батыс Қазақстан  филиалы                                                                 Орал қ. 

Жалпы кәсіптік пәндер кафедрасының оқытушысы                                          тамыз, 1999 ж.-  

                                                                                                                                  наурыз, 2000 ж. 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР   

 

1. Аралбеков Ғ. «Жастардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыру» 

// «» ЗКИТУ хабаршысы «ғылыми журналы / - Орал, 2018-290-293 б. 

2. Аралбеков Ғ.Б., Рабаева А.Е. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананың азаматтық 

қоғамды қалыптастырудағы әлеуметтік сана формасы ретіндегі рөлі». Рудный қаласы, 

2018.48-51 б. 

3. Аралбеков Ғ. Қазақстан Республикасының батыс аймағындағы су объектілерін 

құқықтық қорғау мәселелері. Орал, 2019 жыл. 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

1. Аралбеков Ғ.Б., Сарсенова А.Ж. 5В030400 «Кеден ісі» мамандығының студенттеріне 

арналған «Қазақстан Республикасының экологиялық құқығы» пәнінен студенттердің 

өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар. Орал: РИО ЗКИГУ, 2017 - 49 б. 

2. Аралбеков Ғ.Б. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері» пәні бойынша 

студенттердің өзіндік жұмыстарын орындау бойынша оқу құралы. Орал: РИО ЗКИГУ, 

2018 - 39 б. 

3. Аралбеков Г.Б., Сарсенова А.Ж.  «Тіршілік қауіпсіздік ережелері» оқулық 

(5В073100 «Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығына 

арналған). Уральск: РИО ЗКИГУ, 2018 г. – 56 с. 

4. Аралбеков Г.Б. 5В030400 «Кеден ісі» мамандығы студенттеріне арналған 

«Халықаралық құқық» пәні бойынша білім алушылардың өз бетімен жұмысына арналған 

әдістемелік нұсқау. Уральск: РИО ЗКИГУ, 2018 г. - 25с. 

5. Аралбеков Г.Б., Сарсенова А.Ж.  5В071800 «Электроэнергетика» мамандығы 

студенттеріне арналған  «Құқық негіздері» пәні бойынша білім алушылардың өз бетімен 

жұмысына арналған әдістемелік нұсқау. Орал: РИО ЗКИГУ, 2018 - 23 б. 

6. Аралбеков Ғ.Б. 5В090700 «Кадастр», 5В071800 «Энергетика», 5В070800 «Мұнай-газ 

ісі», 5В072900 «Құрылыс», 5В030800 «Экология» мамандықтарының студенттеріне 

«Құқық негіздері» пәнінен студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар. 

Орал: РИО ЗКИГУ, 2018 - 49 б. 



7. Аралбеков Ғ.Б., Сарсенова А.Ж. Көрнекі материал (оқу құралы) «Халықаралық 

жария құқық» пәні бойынша дәрістер кешені. Орал: РИО ЗКИГУ, 2018 - 50 б. 

8. Аралбеков Г.Б. 5В030400 «Кеден ісі» мамандығы студенттеріне арналған  «Мемлекет 

және құқық теориясы» пәні бойынша білім алушылардың өз бетімен жұмысына арналған 

әдістемелік құрал. Орал: БҚИТУ,2018.-19 б. 

9. Аралбеков Г.Б. «Экологиялық құқық»  пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысын 

орындауға арналған  әдістемелік нұсқаулық. Орал: БҚИГУ,2018.-19 б. 

10. Аралбеков Г.Б. 5В030400 «Кеден ісі» мамандығы студенттеріне арналған  

«Халықаралық құқық» пәні бойынша білім алушылардың өз бетімен жұмысына 

арналған әдістемелік құрал.Орал: БҚИГУ,2019.-25 б. 

11. Аралбеков Ғ.Б. 5В030400 «Кеден ісі - әдістемелік құрал» мамандығының 

студенттеріне арналған «Халықаралық құқық» пәні бойынша студенттердің өзіндік 

жұмыстарына арналған әдістемелік құрал. Орал: РИО, ЗКИТУ, 2019.25 с. 

12. Аралбеков Ғ.Б. 6В07501 «Стандарттау және сертификаттау», 6В11201 «Тіршілік 

әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау», 6В05201 Экология, 6В09101 

Ветеринарлық медицина, 6В07301 Сәулет, 6В07302 Құрылыс, 6В07303 Көлік, Жерге 

орналастыру мамандықтарының студенттеріне арналған «Кәсіпкерлік негіздері» пәні 

бойынша оқулық. және технологиялар, 6В04201 Кеден ісі, 6В07102 Электр 

энергетикасы, 6В07201 Мұнай-газ ісі, 6В11301 Тасымалдауды, көлікті пайдалану және 

жүк тасымалдауды ұйымдастыру, 6В06103 Есептеу техникасы аппараттық және 

бағдарламалық қамтамасыздандыру, 6В07104 Технологиялық машиналар мен 

жабдықтар, 6В07103 Органикалық заттардың химиялық технологиясы, 6В06102 

Ақпараттық жүйелер. Орал: РИО ЗКИТУ, 2019.47 с. 

13. Аралбеков Г.Б. 6В04201 «Кеден ісі» мамандығының студенттеріне арналған 

«Мемлекет және құқық теориясы» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы туралы 

оқулық. Орал: РИО, ЗКИТУ, 2020.-44 б. 

 

БАСЫЛЫП ШЫҚҚАН ЖҰМЫСТАР 

 

1. Аралбеков Ғ.Б., Сарсенова А.Ж. Көрнекі материал (оқу құралы) 

«Халықаралық жария құқық» пәні бойынша дәріс кешені. Орал: РИО ЗКИГУ, 2018 - 50 

б. 

2. Аралбеков Г.Б. 5В030400 «Кеден ісі» мамандығы студенттеріне арналған  

«Мемлекет және құқық теориясы» пәні бойынша білім алушылардың өз бетімен 

жұмысына арналған әдістемелік құрал. Орал: БҚИТУ, 2018.-19 б. 

3. Аралбеков Г.Б. «Экологиялық құқық»  пәні бойынша студенттердің өзіндік 

жұмысын орындауға арналған  әдістемелік нұсқаулық. Орал: БҚИГУ, 2018.-19 б. 

4. Аралбеков Г.Б. 5В030400 «Кеден ісі» мамандығы студенттеріне арналған  

«Халықаралық құқық» пәні бойынша білім алушылардың өз бетімен жұмысына 

арналған әдістемелік құрал.Орал: БҚИГУ,2019.-25 б. 

5. Аралбеков Ғ.Б. 5В030400 «Кеден ісі - әдістемелік құрал» мамандығының 

студенттеріне арналған «Халықаралық құқық» пәні бойынша студенттердің өзіндік 

жұмыстарына арналған әдістемелік құрал. Орал: РИО, ЗКИТУ, 2019.25 б. 

6. Аралбеков Ғ.Б. 6В07501 «Стандарттау және сертификаттау», 6В11201 «Тіршілік 

әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау», 6В05201 Экология, 6В09101 

Ветеринарлық медицина, 6В07301 Сәулет, 6В07302 Құрылыс, 6В07303 Көлік, Жерге 

орналастыру мамандықтарының студенттеріне арналған «Кәсіпкерлік негіздері» пәні 

бойынша оқулық. және технологиялар, 6В04201 Кеден ісі, 6В07102 Электр 

энергетикасы, 6В07201 Мұнай-газ ісі, 6В11301 Тасымалдауды, көлікті пайдалану және 

жүк тасымалдауды ұйымдастыру, 6В06103 Есептеу техникасы аппараттық және 



бағдарламалық қамтамасыздандыру, 6В07104 Технологиялық машиналар мен 

жабдықтар, 6В07103 Органикалық заттардың химиялық технологиясы, 6В06102 

Ақпараттық жүйелер. Орал: РИО ЗКИТУ, 2019.47 б. 

7. Аралбеков Г.Б. 6В04201 «Кеден ісі» мамандығының студенттеріне арналған 

«Мемлекет және құқық теориясы» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысы туралы 

оқулық. Орал: РИО, ЗКИТУ, 2020.-44 б. 

 

АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАР ТІЗІМІ   

 

1. Мемлекет және құқық теориясы, 6В04201 Кеден ісі. 

2. Халықаралық құқық, 6В04201 Кеден ісі. 

БЕЙНЕДӘРІСТЕР ТІЗІМІ 

 

1. - 

 

ОҚЫТУ ПӘНДЕРІ 

 

№ Пәндер атауы Мамандығы  Ішкі сайттағы 

сілтеме 

1.   Шет елдердің қылмыстық құқығы  

 

6в04202 Құқықтану  

2.   Виктимология  

 

6в04202 Құқықтану  

3.  Қазақстан Республикасының 

Нотариаты  

 

 

 

6в04202 Құқықтану  

4.   Қазақстан Республикасының банк 

құқығы  

 

6в04202 Құқықтану  

5.  Жедел-іздестіру қызметінің теориясы  

 

6в04202 Құқықтану  

6.  Кәмелетке толмаған құқық туралы 

заң 

 

6в04202 Құқықтану  

7.  Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқығы 

6в04202 Құқықтану  

 

 

 

 


