
Инженерлік-гуманитарлық факультеті 

Гуманитарлық және құқықтық пәндер кафедрасы 

 

ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР  

 
Тегі   Сарсенова 

Аты   Айнур 

Әкесінің аты  Жексенбаевна 
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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1.  «ZIAT» Ғылыми – әдістемелік орталығы (қашықтан оқыту 

технологиясымен) 

Нұр-Сұлтан қ. 

 «Инновационные подходы и методики преподавания теории 

государства и права» курсы бойынша сертификат, 72 сағ. 

18.01.2020 ж. 

2.  ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 

Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті, Батыс 

Қазақстан облысыстық тілдерді дамыту басқармасы 

Орал қ. 

 «Парасаттылық мектебі» семниар-тренингі бойынша сертификат 20019 ж. 

3.  ЖШС «JoyService»  Орал қ. 

 «Особенности организации хозяйственных связей в области 

предпринимательской деятельности» тақырыбы бойынша 

сертификат, 72 сағ. 

06.09.2019ж. 

4.  Орал қалалық нотариус Орал қ. 

 «Совершение исполнительной надписи как новый вид 

ноториального действия» тақырыбы бойынша сертификат, 72 сағ.  

28.08.2018ж. 

5.  Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті Орал қ. 

 «IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF THE BOLOGNA 

PROCESS WITHIN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA 

(Реализация принципов Болонского процесса в пределах 

Европейского высшего образования)» тақырыбы бойынша 

сертификат, 72 сағ.  

16.11.2018 ж. 

6.  Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, 

Нархоз Университеті 

Орал қ. 

 «Инновационные подходы и методики преподавания в организации 

образования» курсы бойынша сертификат,72 сағ. 

29.05.2018-

19.06.2018 ж. 
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7.  «Нұр Отан» партиясы Саяси менеджменті мектебі Орал қ. 

 «Саяси институттар. «Нұр Отан» партиясының ҚР-ның саяси 

жүйесінің өзге институттармен өзара іс-қимылы» семинар-тренингі 

08.06.2017ж. 

8.  БҚО Адвокаттар коллегиясы Орал қ. 

 «Роль и место медиации в современном Казахстане» тақырыбы 

бойынша сертификат, 36 сағ. 

27.11.2017ж. 

9.  Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті Орал қ. 

 Thоmsоn Reuters компаниясы семинары қатысушысы сертификаты, 

2,5 сағ.   

15.03.2016ж. 

10.  Батыс Қазақстан облысы Кеден Бақылау Департаменті Орал қ. 

 БҚО КБД мемлекеттік мекемесінде машықтану 23.06.2014ж. 

30.06.2014ж. 

11.  Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті Орал қ. 

 «Электрондық пәндердің оқу-әдістемелік кешені» курсы бойынша 

сертификат,36 сағ. 

08.01.2013ж. 

12.01.2013ж. 

12.  Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті Орал қ. 

 «Английский язык для поступающих в магистратуру» курсы 

бойынша сертификат,50 сағ. 

10.04.2012ж. 

13.  Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті Орал қ. 

   «Электронные учебники» курсы бойынша сертификат, 36 сағ. 04.01.2011ж. 

12.01.2011ж. 

14.  Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті Орал қ. 

 «Создание электронного УМКД» курсы бойынша сертификат, 36 

сағ. 

08.02.2010ж. 

13.02.2010ж. 

15.  Батыс Қазақстан инженерлік- технологиялық университеті Орал қ. 

 «Внутренняя оценка качества в высшем учебном заведении» курсы 

бойынша сертификат, 27 сағ. 

15.10.2007ж. 

20.10.2007ж. 

 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 
 

1.  Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, 

инженерлік-технологиялық факультет Орал қ. 

 Жалпы білім беру пәндері және ақпараттық технологиялар каф.  аға 

оқытушысы 01.10.2015 ж. 

2.  Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті Орал қ. 

 Құқықтану және кеден ісі каф.  аға оқытушысы 02.09.2013 ж 

25.08.2015 ж. 

3.  Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті Орал қ. 

 Құқықтану кафедрасы оқытушысы   01.09.2011 ж. 

02.09.2013 ж. 

4.  Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті Орал қ. 

 Бизнес және құқық кафедрасы оқытушысы   30.06.2009 ж. 

01.09.2011 ж. 

5.  Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті Орал қ. 

 Экономика және құқық кафедрасы оқытушысы   01.10.2008 ж. 

29.06.2009 ж. 

6.  Батыс Қазақстан инженерлік-  технологиялық университеті Орал қ. 

 Экономика және құқық кафедрасы оқытушысы   01.09.2007ж.- 

01.09.2008ж.- 

 

 



 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР   
1) Кәмелетке толмағандардың қылмысын алдын алу- «Ғылым және сапалы білім 

–Қазақстанның жаңа экономикалық өрлеуінің кепілі» халықаралық ғылыми тәжірибелік 

конференцияның материалдары  / БҚИТУ. - Орал, 2010.- Б.180-181. 

2) Жастарға құқықтық тәрбие беруді жетілдіру жолдары - «Ғылым және сапалы 

білім –Қазақстанның индустриландырылуы және инновациялық дамуының негізі» 

халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияның материалдары / БҚИТУ. - Орал, 2011. 

Б.480-481. 

3) Жастардың құқықтық мәдениеті - «Ғылым және білім» Научно-практический 

журнал  ЗКАТУ имени Жангир хана. 2011. - №1(18). С.164-168. 

4) Жастардың  құқықтық білімін жетілдіру - елдегі заңдылықтың кепілі - Саясат 

Policy ақпараттық -аналитикалық журнал. 2012. - № 6. Б.-13-16. 

5) Құқықтық мемлекетті қалыптастыруда заң білімін дамытудың маңызы -

"Ғылым және білім Қазақстан дамуының басты бағыты" халықаралық ғылыми 

тәжірибелік конференцияның материалдары / БҚИГУ. - Орал, 2012. Б.169 - 172. 

6) Жастардың құқықтық білімін жетілдіру жолдары - "Ғылым және білім 

Қазақстан дамуының басты баыты" халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияның 

материалдары / БҚИГУ. - Орал, 2012. Б.172 - 176. 

7) Ортақ мүлікке байланысты ерлі - зайыптылардың мүліктік қатынастарын 

реттеу - "Қазақстан білім қоғамы жолында" халықаралық ғылыми тәжірибелік 

конференцияның материалдары / БҚИГУ. - Орал, 2013. Б.125 - 130. 

8) Қазақ құқық жүйесіндегі меншік құқығының  бастаулары мен қайнар көздері - 

М.Х.Дулати атындағы мемлекеттік университетінің халықаралық ғылыми тәжірибелік 

конференциясы/ ТарГУ. - Тараз, 2013. Б.87 - 90. 

9) Неке шарты бойынша ерлі - зайыптылардың мүліктік және мүліктік емес 

қатынастарын бөлу ерекшеліктері - Ізденіс  Республикалық журнал. 2014. -  №4. Б.103-

106. 

10) Агроөнеркәсіп кешенінде интеграциондық процестерді мемлекеттік реттеу - 

Ізденіс  Республикалық журнал. 2014. -  №4. Б.78-81. 

11) Таможенное регулирование и экономическая политика, проводимая в рамках 

Евразийского экономического союза - Научный журнал «Молодой ученый», - Казань. 

2014. -  №3. С.123-127. 

12) "Ерлі–зайыптылардың мүліктік қатынастарын реттеу мәселелері " статьялар 

жіберілді. - Ізденіс  Республикалық журналы. 2015. -  №2. Б.112-116. 

13) Жастардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру  - сыбайлас жемқорлықпен 

күрес негізі - Вестник ЗКИТУ 2018. -  №3. Б.41-44. 

14) Жастардың құқықтық санасын жетілдіру - сыбайлас жемқорлықпен күрес негізі 

- Жоғары мектеп Республикалық журнал. 2018. -  №2. Б.35-38. 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

1) 050304 «Кеден ісі»   мамандығының   студенттеріне  оқу  машығын   өткізуге  

арналған әдістемелік бағдарлама Уральк: РИО ЗКИТУ,  2009. - 24с. 

2) Методические рекомендации и указания по выполнению курсовой работы  по 

дисциплине  «Международное публичное право» для студентов специальности 050304 

«Таможенное дело» Уральк: РИО ЗКИТУ  2010 . - 28с. 

3) 5В030400   Кеден ісі  мамандығының несиелік жүйе бойынша оқитын 1курс 

студенттеріне « Конституциялық құқығы  » пәнінен курстық жұмысты орындауға 

арналған  әдістемелік нұсқау Уральк: РИО ЗКИТУ  2010 . - 48с.  



4) 5В030400   Кеден ісі  мамандығының несиелік жүйе бойынша оқитын 2 курс 

студенттеріне «ҚР қылмыстық құқық » пәнінен курстық жұмысты орындауға арналған  

әдістемелік нұсқау Уральк: РИО ЗКИТУ  2010 . - 25с. 

5) 5В030400   Кеден ісі  мамандығының несиелік жүйе бойынша оқитын 2 курс 

студенттеріне «Әкімшілік құқық» пәнінен курстық жұмысты орындауға арналған  

әдістемелік нұсқау Уральк: РИО ЗКИТУ  2010 . - 24с. 

6) 5В030400   Кеден ісі  мамандығының несиелік жүйе бойынша оқитын 2 курс 

студенттеріне «ҚР іс жүргізу құқығы » пәнінен курстық жұмысты орындауға арналған  

әдістемелік нұсқау Уральк: РИО ЗКИТУ  2010 . - 26с. 

7) Құқық негіздері  бойынша студенттердің өзіндік жұмысын орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулық Уральк: РИО ЗКИТУ  2011 . - 28с. 

8) Мемлекет және құқық теориясы пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысын 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық Уральк: РИО ЗКИТУ  2012 . - 30с. 

9) 5В030400   Кеден ісі  мамандығының 3 курс студенттеріне «ҚР салық жүйесі 

және салық құқығы» пәнінен курстық жұмысты орындауға арналған  әдістемелік нұсқау 

Уральк: РИО ЗКИТУ  2012 . - 24с. 

10) ҚР қылмыстық құқық пәні бойынша СӨЖ орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулық Уральск: РИО ЗКИТУ 2012 . - 34с. 

11) Халықаралық жеке құқық пәні бойынша СӨЖ орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулық Уральск: РИО ЗКИТУ 2013 . - 35с. 

12) 5В030400 Кеден ісі мамандығының студенттеріне Дипломдық жұмысты 

орындауға  арналған әдістемелік нұсқау Уральск: РИО ЗКИТУ 2013 . - 30с. 

13) 5В030400 Кеден ісі мамандығының студенттеріне Толассыз тәжірибені 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау Уральск: РИО ЗКИТУ 2013 г. - 30с. 

14) 5В030400 Кеден ісі мамандығының студенттеріне Мемлекет және құқық 

теориясы пәні бойынша СӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық Уральск: РИО 

ЗКИГУ, 2015 г. - 17с. 

15) 5В030400 Кеден ісі мамандығының студенттеріне Құқық қорғау органдары  

пәні бойынша СӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық Уральск: РИО ЗКИГУ, 

2015 г. - 17с 

16) 5В030400 Кеден ісі мамандығының студенттеріне ҚР кеден құқығы пәні 

бойынша студеттердің өзіндік жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық 

Уральск: РИО ЗКИГУ, 2018 г. - 16с. 

17) «Жер құқығы» пәнін оқитын барлық  студенттеріне арналған СӨЖ орындауға 

арналған әдістемелік нұсқаулық  Уральск: РИО ЗКИГУ, 2018 г. - 16с. 

18) «Экологиялық құқық, менеджмент және маркетинг негіздері» пәнін оқитын 

барлық  студенттеріне арналған СӨЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық 

Уральск: РИО ЗКИГУ, 2018 г. - 16с. 

19) 5В030400 «Кеден ісі» мамандығы студенттеріне арналған «Халықаралық 

құқық» пәні бойынша білімалушылардың өз бетімен жұмысына арналған әдістемелік 

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

20) 5В071800 «Электроэнергетика» мамандығы студенттеріне арналған  «Құқық 

негіздері» пәні бойынша білім алушылардың өз бетімен жұмысына арналған әдістемелік 

нұсқау Уральск: РИО ЗКИГУ, 2018 г. - 23с. 

 

БАСЫЛЫП ШЫҚҚАН ЖҰМЫСТАР 
1) 5В030400 Кеден ісі мамандығының студенттеріне «ҚР кеден құқығы пәні 

бойынша дәрістер жинағы» ISBN бар оқу әдістемелік құрал (дәрістер жинағы) Уральск: 

РИО ЗКИГУ, 2014 г. - 62с. 

2) 5В030400 Кеден ісі мамандығының студенттеріне «Иллюстративный материал 

(учебное пособие) к лекционному комплексу по дисциплине Международное право» 

 



ДАЙЫНДАЛҒАН ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАР 
 

1. -  

 

АВТОРЛЫҚ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАР ТІЗІМІ   
 

1. - 

 

БЕЙНЕДӘРІСТЕР ТІЗІМІ 
 

1. - 

 

ОҚЫТУ ПӘНДЕРІ 
 

№ Пәндер атауы Мамандығы  Ішкі сайттағы 

сілтеме 

1.  Көлік құқығы  

 

6в04203 Тасымалдауды, 

қозғалысты 

ұйымдастыруды және 

көлікті пайдалануды 

құқықтық реттеу 

- 

2.  Қазақстан Республикасының 

Еңбек құқығы  

 

6в04203 Тасымалдауды, 

қозғалысты 

ұйымдастыруды және 

көлікті пайдалануды 

құқықтық реттеу 

3.  Қазақстан Республикасының 

сақтандыру құқығы 

 

6в04203 Тасымалдауды, 

қозғалысты 

ұйымдастыруды және 

көлікті пайдалануды 

құқықтық реттеу 

4.  Қазақстан Республикасының 

кеден құқығы 

 

6в04202 Құқықтану 

5.  Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық құқығы  

 

6в04203 Тасымалдауды, 

қозғалысты 

ұйымдастыруды және 

көлікті пайдалануды 

құқықтық реттеу 

6.  Жеке адамға қарсы қылмыстар 

 

6в04202 Құқықтану  

7.  Халықаралық көлік құқығы 6в04203 Тасымалдауды, 

қозғалысты 

ұйымдастыруды және 

 



көлікті пайдалануды 

құқықтық реттеу 

8.  Көлік түрлерінің құқықтық өзара 

іс-қимылы 

 

6в04203 Тасымалдауды, 

қозғалысты 

ұйымдастыруды және 

көлікті пайдалануды 

құқықтық реттеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


