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ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

01.09.1979 - 31.12.1995 КСРО, РФ және ҚР ІІМ Ішкі істер органдарының қылмыстық іздестіру 

бөлімшелеріндегі қызмет  

01.01.1996-25.11.1997 ҚР Мемлекеттік тергеу комитетіндегі қызмет 

21.11.1997-08.03.2001 ҚР ҰҚК 5 департаментіндегі қызмет (ҚР Құқық қорғау органдарын 

қарсы барлау, сыбайлас жемқорлыққа, трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа, халықаралық 

есірткі бизнесіне қарсы күрес)  

09.03.2001 -  09.03. 2005 ҚР ҰҚК кадрлар Депаратаментіндегі қызмет (қабылдау, қызмет 

өткеру, жұмыстан босату, аттестаттау мәселелері, ҚР еңбек заңнамасын сақтау, кадрларды 

автоматтандырылған есепке алу, қызметтік тергеу жүргізу, ҰҚО дене шынықтыру және 

спортты ұйымдастыру, ҰҚО ардагерлерімен әлеуметтік-құқықтық жұмыс, алитикалық 

жұмысты жүзеге асыру)  

10.03.2005-12.03.2007 ҚР ҰҚК Тергеу департаментіндегі қызмет 

13.03.2007-07.12.2013 ҚР ҰҚК ҒЗИ жетекші ғылыми қызметкері, ғалым хатшысы 

(экономикалық, қаржылық, экологиялық қауіпсіздік, пенитенциарлық мекемелер саласында 

ғылыми зерттеулер жүргізу, трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа және халықаралық есірткі 

бизнесіне қарсы іс-қимыл, ҰҚО жүйесіндегі ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және 

бақылау, ғылыми-әдістемелік жұмыс, ҚР БҒМ-мен өзара іс-қимыл) 

16.07.2015 - 31.10.2016 Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 

"Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы" РММ, Астана қ. (ҚР-дағы дін жағдайын 

талдау, дін саласындағы құқық шығармашылығы) 

04.01.2017-7.01.2019 ҚР ӘМ жанындағы ҚР заңнама институтының аға ғылыми қызметкері 

(ғылыми зерттеулерді жүргізу және бақылау, Қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, 

Қылмыстық-атқару құқығы, сот медицинасы саласындағы заңнаманы үйлестіру). 

07.01.2019 - 15.05.2019"Шин Лайн" компаниялар тобының қауіпсіздік қызметінің бастығы 

30.12.2019-30.11.2020 "Қайнар"Академиясының заң пәндері кафедрасының аға оқытушысы 



 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесін жетілдіру. ҚР ҰҚК-нің "ақиқат"ақпараттық-

талдау журналы. Х.К. Исмагуловпен бірлескен авторлықта Астана, 2001, № 20, 41-45 беттер. 

 2. Арнайы қызметтердің тиімді өзара іс-қимылы-халықаралық есірткі бизнесі жолында 

сенімді тосқауыл – ҚР ҰҚК-нің "ақиқат"ақпараттық-талдау журналы. М.О. Колкобаевпен 

бірлескен авторлықта Астана, 2001, № 20, С. 52-57. 

 3. ҚР ҰҚО кадр жұмысын құқықтық қамтамасыз етудің кейбір мәселелері. ҚР ҰҚК-нің 

"ақиқат"ақпараттық-талдау журналы. Астана, 2002, № 4 (28), 31-35 Б.  

 4. Тәрбие үрдісіндегі қоғамдық институттардың рөлі: проблемалар, тәжірибе, ұсыныстар. ҚР 

ҰҚК-нің "ақиқат"ақпараттық-талдау журналы. Астана, 2003, № 2 (31), С.36-40. 

 5. ҰҚК органдарының әскери қызметшілерін әлеуметтік-құқықтық қорғаудың өзекті 

мәселелері. ҚР ҰҚК-нің "ақиқат"ақпараттық-талдау журналы. А.М. Абдраманова және Е. К. 

Баялинмен бірлесіп жазған Астана қ., 2003, № 3 (32), 40-44 беттер. 

 6. Жедел-іздестіру қызметі: тарихқа экскурсия, мәні, міндеттері және теориялық және 

практикалық сипаттағы кейбір проблемалар. Уәкілетті прокурорлар үшін "қылмыстық 

қудалау органдарының жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын қамтамасыз ету 

мәселелері"тақырыбында біліктілікті арттырудың мамандандырылған семинарында сөз 

сөйлеу. Астана, 2007. Материалдар жинағы. 19-37 Б.  

 7. Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша Ұлттық қауіпсіздік 

органдарының алдын алу-профилактикалық іс-шараларын жүргізу кезіндегі жедел 

қызметкердің іс-қимыл алгоритмі. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік органдарының 

15 жылдығына арналған 2007 жылғы 27 маусымдағы "Қазақстан Республикасының ұлттық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі қазіргі заманғы проблемалар мен ғылыми зерттеулердің 

өзекті бағыттары. Астана, 2007. Материалдар жинағы. 3 бөлім. Б.50-54. 

 8. Қазақстан Республикасындағы жедел-іздестіру қызметі туралы заңнаманы жетілдіру 

перспективалары. 2008 жылғы 23 қыркүйекте ҚР Бас прокуратурасында прокурорлық 

қызметкерлердің семинар-кеңесінде сөз сөйлеу"жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын 

прокурорлық қадағалаудың басым бағыттары бойынша жұмысты ұйымдастыру және 

жетілдіру". Астана, 2008. Материалдар жинағы. Б.46-59. 

 9. Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру қызметі саласындағы заңнамасының сапасы 

мен жүйелі дамуын қамтамасыз ету туралы. Қазақстан Республикасының құқық жаршысы 

"заңгер", № 7(84). Астана, 2008. С. 115-118.  

 10. Құқықтық мемлекеттілік идеясының қазіргі мемлекеттің құқықтық саясаты 

тұжырымдамасына әсері. Қазақ гуманитарлық заң университеті. Құқық және мемлекет, 

Астана, 2009, №4(45). Б.40-45. 

 11. Құқық қорғау органдары қызметінің мазмұны мен функциялары туралы мәселеге. Қазақ 

гуманитарлық заң университеті. Құқық және мемлекет, Астана, 2010, №4(49). Б.54-62. 

 12. Пенитенциарлық мекемелерде діни экстремизм идеяларының таралуы нәтижесінде 

туындайтын негізгі қауіптер. "Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздігі: қазіргі заманғы қауіп-

қатерлер"республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы. 

Астана, 2013. С. 236-241. 

 13. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік органдарының Пенитенциарлық мекемелерде 

діни-экстремистік идеологияның таралуына қарсы іс-қимыл жасау. ҚР ҰҚК ҒЗИ ғылыми 

еңбектері. Астана. 2013, №2. 

 14. ISIS және оның қазіргі әлемге қауіп-қатері. Номад, Орталық-Азия ақпараттық порталдары. 

2015 жылғы 13 қазан. Конусовпен бірге г. Т. (http://www.nomad.su/?a=3-201510130017). 

 15. БАҚ-тағы діни экстремизм идеологиясының қарсы пропагандасының кейбір аспектілері 

туралы. 2015 жылғы 14 желтоқсан. (https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source 

=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY1OnyuuLLAhXl_XIKHbVVAzwQFgggMAE&u

rl=http%3A%2F%2Fdingovkz.yvision.kz%2F&usg=AFQjCNFWUdVvr3i6l_Wdpnpcv381Sj2FVg)  

 16. Джихад діни құбылыс ретінде. Конусовпен бірлесіп, 2016 жылғы 5 мамырда г.Т. 

Конусовпен бірге. E-ислам ақпараттық порталы (http://e-islam.kz/ru/islam-izgilik-



dini/vnutrennie-kategorii/islam-zorlyq-zombylyqqa-qarsy/zhikhad-shynajy-tusinigi/item/10217-

dzhikhad-kak-religioznyj-fenomen). 

 17. Пенитенциарлық мекемелерде діни экстремизм идеяларының таралуынан туындайтын 

қауіптер туралы. 30 Маусым 2016 жыл. (https://i-news.kz/news/2016/06/30/8335526-

ob_ugrozah_ishodyaschih_ot_rasprostranen. html). 

 18. Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстық заңнаманы 

жетілдіру туралы "халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары" Ресейде 

және шетелде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс - қимылдың теориясы мен практикасының 

өзекті мәселелері" (Омбы, 17 Ақпан 2017 ж.)-б. 231-237. 

 19. Қазақстан Республикасындағы адвокаттық қызметті одан әрі жетілдірудің кейбір 

аспектілері туралы / Қазақстан Республикасы Заңнама институтының жаршысы. «№ 2 (47) 

2017. - Б.127-132. 

 20. Қазақстан Республикасының "адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз 

ететін арнайы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы" Заңын талдау / "құқық 

үстемдігін қамтамасыз ету: жаһандық өзгерістер жағдайындағы мүмкіндіктер"халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы. Н.С. Ахметовпен бірге 

Астана. 2018. С. 115-118. 

 21. Қазақстан Республикасы сот жүйесінің даму тарихынан / "құқық үстемдігін қамтамасыз 

ету: жаһандық өзгерістер жағдайындағы мүмкіндіктер"халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдарының жинағы . М. Ғ. с. Мауткали Н. Астана бірлесіп. 2018. Б.312-

314. 

 22. Қылмыстық істі ақталмайтын негіздер бойынша қысқарту туралы процессуалдық шешім 

қабылдау субъектілері туралы мәселеге / ЕҰУ хабаршысы. Л.Н. Гумилев. № 4(125) 2018. - Мен 

бірлесіп, д. ю.н. Ахпановым А. Н.С.39-44. 

 

Ғылыми-әдістемелік және практикалық басылымдар 

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпы мемлекеттік шаралар жүйесіндегі ұлттық қауіпсіздік 

органдарының жедел бөлімшелерінің рөлі мен орны. ҚР ҰҚК Ақпараттық порталы. Ғылыми-

практикалық шолу. Астана, 2005, 53 Бет. 

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік органдарының жедел-іздестіру қызметінің 

негіздері. Оқу құралы. Академик Т. Н. Нұрахметовтың редакциясымен 11-тарау. Ұлттық 

қауіпсіздік органдарының жедел-іздестіру қызметін бақылау және прокурорлық қадағалау. 

Профессор, з.ғ. к.з. Қазиевпен бірлескен авторлықта Алматы қ., 2009 ж. 210-230 Б. 

3. Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы іс-қимыл бойынша қарсы барлау қызметін 

ұйымдастыру. ҚР ҰҚК ҒЗИ Р. М. Жекеевпен бірлесіп жазған. Практическое пособие. Астана. 

2014 ж.29с. 

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

 

№ Пәннің атауы Мамандық 
 

1 Кәмелетке толмаған құқық туралы заң 6В04202 Құқықтану  

2 • Қылмыстық іс жүргізу құқығы 6В04202 Құқықтану  

 


