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E-mail       serikbekova.s@mail.ru  

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

1. 1999 жылдың қыркүйегінен 2017 жылдың тамызына дейін-ЕҰУ-нің Азаматтық және еңбек 

құқығы кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы, доценті, заң факультеті деканының оқу ісі 

жөніндегі орынбасары. Л.Н. Гумилев. 

2. 2011 жылғы қаңтардан 2016 жылғы наурызға дейін - "Еуразиялық құқық қорғау орталығы "жеке 

қоры"ҮЕҰ құрылтайшысы. 

3. 2005 жылғы қаңтардан 2008 жылғы маусымға дейін – Еуразия ұлттық университеті заң 

бөлімінің бастығы. Л.Н. Гумилев. 

4. 2003 жылғы қарашадан 2005 жылғы қаңтарға дейін – Еуразия ұлттық университетінің кадр 

қызметінің заң кеңесшісі. Л.Н. Гумилев. 

5. 2004 жылдың қыркүйегінен 2007 жылдың тамызына дейін – ҚазГЗУ азаматтық-құқықтық 

пәндер кафедрасының доценті. 

6. 2005 жылғы қыркүйектен 2009 жылғы тамызға дейін-Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігі жанындағы Қазақстан Республикасы Әділет органдары, мемлекеттік және өзге де 

ұйымдары қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институтының жаттықтырушы-лекторы. 

7. 2006 ж.қыркүйек – 2009 ж. тамыз аралығында-Қазақстан Ресей университетінің заң пәндері 

кафедрасының доценті. 

8. 2007 жылдың қыркүйегінен 2009 жылдың тамызына дейін- "Тұран 010000, Қазақстан 

Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Республика даңғылы 2/3 моб" университетінің Жеке құқық 

кафедрасының доценті.: + 7-701-518-42-41 e-mail: serikbekova.s@mail.ru Астана " қосымша 

жұмыс істеді. 

9. 2010 жылғы қыркүйектен 2012 жылғы тамызға дейін-ҚР Қаржы министрлігі жанындағы 

"қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру 

орталығы" АҚ-да жаттықтырушы-лектор. 

10. 2015 жылғы қыркүйектен 2017 жылғы қыркүйекке дейін-республикалық бюджеттің 

атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің "Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу 

орталығы" РМК жаттықтырушы-лекторы. 

11. 2018 жылғы қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін – адвокат, Нұр-сұлтан қаласының 

адвокаттар алқасының мүшесі. Нұр-сұлтан қаласының Адвокаттар алқасы төралқасының 

mailto:serikbekova.s@mail.ru


жанындағы консультациялық – әдістемелік кеңестің-алқалық консультациялық ұсынымдардың 

мүшесі. 

12. 2019 жылдың қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін-"Тұран-Астана"университетінің 

ұлттық және халықаралық құқық кафедрасының доценті. 

13. 2005 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін-жаттықтырушы-лектор, түрлі оқу орталықтарымен, 

атап айтқанда: "халықаралық оқыту ғаламшары" LLC "Internationalplanetofeducation", "Astana-

Gold "Қазақстандық кәсіби оқыту орталығы" ЖШС, "Bolashak" Халықаралық академиясы, 

"Астана сертификатталған қаржы менеджерлері институты", "QAZAQ PROFI" оқу орталығы, 

"SGK" оқу орталығы және т. б. ынтымақтастықта жұмыс істеймін. 

14. 2020 жылғы ақпаннан бастап қазіргі уақытқа дейін-бірінші экономикалық төреліктің төрешісі. 

15.БҚИТУ –нің қауымдастырылған профессоры 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

1. 20-дан астам ғылыми жарияланымдары бар (соның ішінде ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған 

журналдарда ғылыми мақалалар; республикалық және халықаралық конференцияларда 

баяндамалар, монография, оқу құралы, Скопус базасына кіретін 

"Theinternationalofenvironmentalandscienceeducation" журналында мақала). 

 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1. "ІТ-технологияларды пайдалана отырып, Нидерландының жетекші университеттерінде 

гуманитарлық білім беруді дамытудағы инновациялар. Оқытудың заманауи әдістері мен 

технологиялары". Өтетін орны: ErasmusUniversityRotterdam (2015 ж., Эразм атындағы 

Университет, Роттердам қ.); MaastrichtUniversity (2015 ж., Маастрихт университеті, Маастрихт 

қ.). 

2. Ресей, Беларусь, Литва, Түркия, Эстония, Польша елдерінің профессорларының граж бойынша 

лекция курстарын тыңдау аясында Біліктілікті арттыру туралы сертификаттар, ЕҰУ заң 

факультетінің жазғы және қысқы ғылыми-практикалық мектептеріне қатысқаны туралы 

сертификаттар бар. Л.Н. Гумилев. 

3. Нұр-сұлтан қаласының адвокаттардың біліктілігін арттыру орталығында, құқықтық саясатты 

зерттеу орталығында, заңгерлердің халықаралық комиссияларында (ICJ) және т. б. біліктілікті 

арттыру туралы сертификаттар бар. 

 

ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР 

 

№ Пәндер атауы Мамандығы Ішкі 

сайттағы 

сілтеме 

1.  Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы 

6В04203 Көлікті пайдалану және 

жүк қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыруды құқықтық реттеу 

- 

2.  Қазақстан Республикасының 

азаматтық құқығы (жалпы болім) 

6В04202 "Құқықтану" 

3.  Қазақстан Республикасының 

конституциялық құқығы 

6В04202 "Құқықтану" 

 


