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БІЛІМ: 

1995-1999 жылдары Х.А. Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Түркістан 

қаласы (базалық білім беру). 

Мамандығы-Құқықтану. Біліктілігі-заңгер. 

2004-2006 жылдары ҚазҰУ аспиранты. әл-Фараби атындағы қазұу. 

2006-2007 жж. Д.А. Қонаев университеті, ізденуші. 

2012-2014 ж. ж. "Көкше"Академиясы. Академиялық дәрежесі 5В011400 "Тарих"мамандығы 

бойынша білім бакалавры. (2-ші жоғары білім). 

12.00.10 – Халықаралық құқық мамандығы бойынша заң ғылымдарының кандидаты (2007 

жылдың маусымынан бастап). 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ: 

2019 жылғы шілде - 2019 жылғы желтоқсан аралығында - "Елорда құрылыс компаниясы"ЖШС. 

Лауазымы: заң бөлімінің бас маманы. 

2015 жылғы қазан-2017 жылғы тамыз - "Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық 

жүйелер университеті"ҰҚУ. 

Лауазымы: Құқықтану кафедрасының доценті. 

2014 ж. Тамыз-2015 ж. Қыркүйек - "Көкше" академиясы. 

Лауазымы: Құқықтану кафедрасының меңгерушісі. 

2013 ж. Қыркүйек-2014 ж. шілде - "Астана" Университеті. 

Лауазымы: экономикалық және құқықтық пәндер кафедрасының меңгерушісі. 

2010 жылғы қыркүйек-2013 жылғы маусым аралығында қаржы полициясы академиясы. 

Лауазымы: Қаржы полициясы Академиясының ғылыми-зерттеу орталығының (ҒЗО) маманы 

(лауазымдық міндеттері: Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

заңнамасын жетілдіру бойынша Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес агенттігінің төрағасына ұсыныстар әзірлеу, Агенттіктің сұратуы бойынша талдамалық 

жазбалар, анықтамалар дайындау, Академия кафедралары үшін қолданбалы және практикаға 

бағытталған зерттеу тақырыптарын әзірлеу); 

2009 жылдың қыркүйегі мен 2010 жылдың қаңтары аралығында КазГЮУ АҚ. 

Лауазымы: халықаралық құқық кафедрасының аға оқытушысы. 

Қыркүйек 2008-маусым 2009 жж., Ақтөбе мемлекеттік университеті Қ. Жұбанов. 

Лауазымы: мемлекет және құқық теориясы кафедрасының аға оқытушысы. 



2007 ж. қыркүйек-2008 ж. Маусым, Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты. 

Лауазымы: құқық және экономика негіздері кафедрасының аға оқытушысы. 

2000 ж. қыркүйек-2006 ж.Маусым, Қазақ көлік және коммуникация академиясының Ақтөбе 

филиалы М.Тынышпаева. 

Лауазымы: ассистент, оқытушы, Арнайы пәндер кафедрасының аға оқытушысы. 

 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1. 2009 жыл: "Заңтану" мамандығы бойынша "заң ЖОО-да кредиттік оқыту технологиясы" 

профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру курстары (КазГЮУ АҚ 

ұйымдастырылды). Сертификат қоса беріледі. 

2. 2009 жыл: тренинг. Cambridge ELT Teacher training Seminar (Астана қ. "Study INN" 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қазақстандық филиалы ұйымдастырған). Сертификат 

қоса беріледі. 

3. 2011 жыл: "Құқық қорғау қызметі" мамандығы бойынша қаржы полициясы академиясының 

профессорлық-оқытушылық құрамының "ведомстволық жоғары оқу орындарында кредиттік 

оқыту технологиясы" біліктілігін арттыру курстары (ҚПА ММ ұйымдастырған). Сертификат қоса 

беріледі. 

4. 2012 жыл: қаржылық тергеу техникалары және ақшаны жылыстату/терроризмді қаржыландыру 

типологиялары мәселелері бойынша тренинг (ұйымдастырушылар: Қазақстан 

Республикасындағы АҚШ Дипломатиялық миссиясы, Астанадағы ЕҚЫҰ Орталығы). 

Сертификат қоса беріледі. 

5. 2012 жыл: "Орталық Азия мен Ауғанстандағы экономикалық өсу үшін сауда және өңірлік 

ынтымақтастық" семинары (Орталық Азия университеті (Канада), Қазақстан Республикасы 

Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы ұйымдастырды). Сертификат қоса 

беріледі. 

6. 2015 жыл: курс: Who has participated the course of Professor of University of Wroclaw (Poland) 

COMPLAK KRYSNIAN ANTONI on the subject "jurisprudence in the system of high education: 

national and international experience". Ұйымдастырушы ЕҰУ. Л.Н. Гумилев. Сертификат қоса 

беріледі. 

7. 2016 жыл: з.ғ. к., Бүкілресейлік мемлекеттік Әділет университетінің доценті Кучин Валерий 

Владмировичтің "Сот төрелігін жүзеге асырудың конституциялық құқық негіздері" дәрісінің 

курсы (72 с.). Ұйымдастырушы ЕҰУ. Л.Н. Гумилев. Сертификат қоса беріледі. 

8. 2016 жыл: мастер-класс: "ҮЕҰ қаржылық тұрақтылығының 8 стратегиясы". Ұйымдастырушы: 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасының Қоры (Алматы қ., Қазақстан). 

Сертификат қоса беріледі. 

9. 2016 жыл: мастер-класс: "әлеуметтік кәсіпорындар үшін бизнес идеяларды іздеу және 

монетизациялау". Ұйымдастырушы: Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - 

Елбасының Қоры (Алматы қ., Қазақстан). Сертификат қоса беріледі. 

10. 2020: азаматтық белсенділер мен ҮЕҰ қызметкерлері үшін жанжалға сезімтал журналистика 

бойынша семинар-тренинг. Еуропалық Одақ қаржыландыратын және Internews жүзеге асыратын 

"Орталық Азиядағы радикалдану мен дезинформацияға төзімділікті күшейту" жобасы. 

Ұйымдастырушы "Құқықтық медиа-орталық" ҚҚ. 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

1. Д.А. Қонаевтың атындағы Университетте 12.00.10 – Халықаралық құқық мамандығы бойынша 

заң ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін диссертациялық жұмысты қорғау. 

Тақырыбы: "Орталық Азия елдерінде терроризмге қарсы күрестің халықаралық-құқықтық 

әдістері" (Ақпан, 2007 жыл). 



2. 6d03200-"Халықаралық құқық" мамандығы бойынша "Діни экстремизммен күрес мәселелерін 

халықаралық – құқықтық реттеу" тақырыбында орындалған Философия докторы (PhD) ғылыми 

дәрежесіне ізденуші Е.Т. Бекбосыновтың диссертациясына Рецензент (диссертациялық кеңестің 

шешімі). Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 6d030000 "құқық" мамандығы 

бойынша, 2011 жылғы 11 қарашадағы № 3 хаттама). 

3. Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі жанындағы 

Қаржы полициясы Академиясының ғылыми-зерттеу орталығы (ҒЗО) базасында талдау-

сараптамалық сүйемелдеу: 

- Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2011-2015 

жылдарға арналған салалық бағдарлама; 

- "кейбір заңнамалық актілерге мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"заң жобасы; 

- "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу 

заңнамасын және құқық қорғау және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметін жетілдіру 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы"заң жобасы. 

- "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнесті заңсыз тартып алуға қарсы 

іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" (рейдерлік)"; 

- "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржылық (инвестициялық) 

пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы"заң жобасы. 

4. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл Агенттігінің Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу Департаменті 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ағарту және жұртшылықпен өзара іс-қимыл басқармасының 

авторлық ұжымы әзірлеген "сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың 

ерекшеліктері" оқыту курсының бағдарламасына пікір жазу (Сәуір, 2015 жыл). 

5. "Ақпаратқа қолжетімділік туралы"Заң жобасы бойынша Мәулен Әшімбаев басқаратын жұмыс 

тобының сарапшысы. Қазақстан Республикасының мәжілісі (2015 жылғы қаңтар-қыркүйек).) 

6. Ресей мен ТМД елдерінде өз қызметін жүзеге асыратын компанияларда жергілікті және 

Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды сақтауға, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы комплаенс тәуекелдерді азайтуға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске арналған 

"Ресей мен ТМД-дағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес" Халықаралық конференциясына 

қатысу үшін шақырылған сарапшы (РФ, Мәскеу қ., 2015 жылғы 24-25 маусым, "Редиссон 

Славянская"қонақ үйі). 

7. "Ақтөбе облысында экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл" жобасын іске асыру 

бойынша 1-ші бағыттағы "ауқымды түсіндіру жұмысы"жалпы алдын алу тобының сарапшысы. 

Бағыты: отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және деструктивті діни 

ағымдарды ұстанатын отбасы мүшелерімен зайырлы өмір салтын ұстанудың қажеттілігі мен 

орындылығы туралы профилактикалық әңгімелесу (2016 жылғы 29 қыркүйектен 2016 жылғы 29 

қазанға дейін). 

8. Экономикалық тергеу қызметтерінің қызметкерлері үшін "экстремизм мен терроризмді 

қаржыландырумен байланысты қылмыстарды анықтау мен тергеудің әлемдік тәжірибесі. 

Қазақстан Республикасының ерекшеліктеріне бейімдеу " (Астана қ., 2016 жылғы 16-18 қараша, 

24 академиялық сағат). 

9. "Қаржылық қылмыстар. Капитал транзиті және бағалы қағаздар нарығындағы капиталды 

шығару мен қылмысқа қарсы күрестің халықаралық тәжірибесі" (Астана қ., 2016 жылғы 21-23 

қараша, 24 академиялық сағат). 

10. "Қоғамның құқықтық мәдениеті мен құқықтық санасын қалыптастыру"әлеуметтік-

бағытталған жобасына сараптамалық қатысу. Жобадағы бағыт: неке бұзу үдерісіндегі азаматтарға 

консультациялар және кәсіби медиаторларды өтеусіз негізде тарта отырып, отбасылық-



тұрмыстық жанжалдарды шешуге көмек көрсету ("МИБО" КЕАҚ, 2018 жыл, 2018 жылғы 24 

сәуірдегі "қоғамның құқықтық мәдениеті мен құқықтық санасын қалыптастыру" тақырыбына 

грант беру туралы №53 шарт). 

11. "Қазақстандағы Қарт адамдардың өмір сүру сапасын, әлеуметтік көңіл-күйін және әлеуметтік-

тұрмыстық жағдайларын зерделеу" әлеуметтік жобасын іске асыру шеңберінде қарт адамдарды 

қолдау Тұжырымдамасын әзірлеуге сараптамалық қатысу (26.08.2019 жылғы қызмет көрсету 

туралы №15-1 шарт және 25.11.2019 жылғы Орындалған жұмыстар актісі). 

12. Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрінің 25.12.2019 жылғы №507 бұйрығымен 

бекітілген ҮЕҰ-ға арналған гранттар берудің 2020 жылға арналған жоспары (2020 жылғы 19 

мамырдағы №29 тәуелсіз сараптама жүргізу бойынша өтеулі қызмет көрсету шарты) шеңберінде 

азаматтық бастамаларды қолдау орталығы (МИБО) өткізетін мемлекеттік гранттар беруге 

арналған ҮЕҰ өтінімдеріне тәуелсіз сараптама жүргізу бойынша сарапшы. 

13. Тәуелсіз сараптама жүргізу бойынша ЕҚЫҰ-мен өтеулі қызмет көрсету шарты бойынша 

Консультант (мамыр, 2020 жыл). 

14. Қосалқы шаруашылықтарды дайындау бойынша тәуелсіз сараптама жүргізу жөніндегі 

сарапшы 2.1. "Ажырасу: себептері мен салдары" Ұлттық баяндаманың "қазақстандық 

отбасылардың демографиялық сипаттамалары" 2-тарауының "қазақстандық отбасылар-2020", 

подглав: 1.1. Отбасы саясатының ұлттық моделі; 4.3. Отбасылық-тұрмыстық зорлық-зомбылық; 

5.4. Көп балалы отбасын әлеуметтік қорғау. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Ақпарат 

және қоғамдық даму министрлігінің "Рухани жаңғыру "қазақстандық қоғамдық даму институты" 

КЕАҚ (2020 жылғы қыркүйек). 

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

 

№ Пәннің атауы Мамандық 
 

1 Қазақстан Республикасының 

Азаматтық құқығы (Жалпы бөлім) 

6В04202 Құқықтану  

2 Халықаралық көлік құқығы 6В04202 Құқықтану  

3 Қылмыстық іс жүргізу құқығы 6В04202 Құқықтану  

 


