
«Экономикалық қатынастарды құқықтық ретттеу» 

кафедрасының профессор-оқытушылар құрамы 

 

 

  

 

А.Ә.Т.: Весельская Наталья Романовна 

Лауазымы: ЭҚҚР кафедрасының меңгерушісі  

Ғылыми атағы: з.ғ.к., профессор 

Оқыту пәндері: ҚР азаматтық құқығы, Рим құқығы, Шарттық 

құқық, Халықаралық жеке құқық 

Ғылыми қызығушылығы: цивильдік және  корпоратив 

құқығының маманы 

Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: 70 жуық 

ғылыми еңбектері бар. ҚР БҒМ - «Жилищное право РК», 

«Финансовое право РК», 3 авторлық куәлік, Scopus, РИНЦ, 

ККСОН. «ҚР Білім саласында ардақты қызметкер» сыйлықтың 

иегері. 

 

e-mail: n.veselskaya@keu.kz 

 

ТАӘ: Ахметова Елизавета Владимировна 

 

Ғылымидәрежесі: заң ғылымының кандидаты 

Лауазымы: доцент, Қарағанды облыстық адвокаттар алқасының 

адвокаты, «Партнеры» құқық және медиация орталығының кәсіби 

медиаторы» 

Оқытупәндері: Азаматтық құқықты қорғаудың соттан тыс 

тәсілдері, Қазақстан Республикасындағы бәсекелестік саясатын 

құқықтық реттеу 

Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: 50-ден астам 

ғылыми еңбек 1. 40 кәсіби медиатор оқытқан. 2. 60 кәсіби емес 

медиатор дайындады (медиацияға кіріспе курсы). 3. Мемлекеттік 

органдардың 150 қызметкері, мемлекеттік қызметшілер, 

депутаттар оқытты: медиацияға кіріспе. 4. «Медиациятуралы» ҚР 

Заңының ережелерін түсіндіру бойынша 450 адамды қамтыған 25 

семинар өткізді. 5. Медиация институтын дамыту және ілгерілету 

бойынша үш халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

өткізді (сайтындағы ақпарат synergy-mediation.kz) 

e-mail: ye.akhmetova@keu.kz 



 

ТАӘ: Ахашева Ардак Кажиевна  

 

Ғылымидәрежесі: заң ғылымының кандидаты   

Лауазымы: аға оқытушы  

Оқыту пәндері: Нотариат, Кәсіпкерлік құқық, Тұрғын үй құқығы   

Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: 

конституциялық құқық, құқық теориясы саласына жатады. Оның 

ғылыми қызметі құқық теориясы, конституциялық құқық 

саласындағы зерттеулермен, атап айтқанда меншікқ атынастарын 

конституциялық-құқықтық реттеуді, меншік қатынастарының 

теориялық-құқықтық мәселелерін зерттеумен байланысты 49 

жарияланымы бар, оның ішінде халықаралық және республикалық 

ғылыми – практикалық конференциялар жинақтарында. 

 

e-mail: a.akhasheva@keu.kz 

 

ТАӘ: Аренова Лейла Климентьевна 

 

Ғылымидәрежесі: заң ғылымының кандидаты   

Лауазымы: профессор 

Оқыту пәндері: Международное публичное право, 

Евразийское право 
Ғылыми қызығушылығы:  

- Заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл: 

теориялық және қолданбалы аспектілері 

- қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрестің ұлттық 

және халықаралық жүйелері 

- АЖ/ТҚҚ саласындағы қаржылық тергеулер 

- экстремизм мен терроризмді қаржыландыруға қарсы 

іс-қимыл 

- қылмыстық мінез-құлықты зерттеудің инновациялық 

әдістері 

- құқықтық психология; 

- Жаппай қырып-жоятын қаруды таратуды 

қаржыландыруға қарсы тұру. 

- Биологиялық қауіпсіздік. 

- Мемлекеттік басқару мен жеке сектордағы 

тәуекелдерді басқару 
Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: 

- Global warming problem faced by the international 

community: international legal aspect); Int Environ Agreements 

https://doi.org/10.1007/s10784-020-09500-9  (Web of Science 

Q1) 

- Prospects of legal regulation in the field of electronic 

waste management in the context of a circular economy Int 

Environ Agreements https://doi.org/10.1007/s10784-020-09514-

3(Web of Science Q1) 

- Legal aspects of biological safety in Kazakhstan. Вестник 



Карагандинского университета. – Серия. Право. – 2021. - № 

3(103) – С. 90-96 

DOI 10.31489/2021 L3/90-96 

- Учебное пособие. Особенности национальных систем 

ПОД/ФТ государств Евразийского региона. МУМЦФМ, Нур-

Султан - .Москва, РК, РФ-2020 г.-350 с. 

- The Concept of Lawful Behavior in the Digita. Age 

Journal of Applied Security Research, 2022 DOI: 

10.1080/19361610.2021.2006034 To link to this article: 

https://doi.org/10.1080/19361610.2021.2006034 (Scopus Q 1-2) 

- Legal aspects of biological safety in Kazakhstan. Вестник 

Карагандинского университета. – Серия. Право. – 2021. - № 

3(103) – С. 90-96 

DOI 10.31489/2021 L3/90-96   

- Arenova L.K Neurolaw: trends and perspectives in crime 

investigation Bulletin of the Karaganda university 

Law series. № 2(106)/2022  - С. 59 – 63. DOI 10.31489/2022 

L2/59-63  

 

 

ТАӘ:  Еремин  Юрий  Николаевич 

 

Лауазымы: доцент  

Оқыту пәндері: ҚР азаматтық құқығы (Ерекше бөлім); Азаматтық 

іс жүргізу құқығы; Атқарушылық іс жүргізу; Интеллектуалдық 

меншік құқығы.  

Ғылыми қызығушылығы: Құқықтың ісжүргізу салаларының 

шекараларын анықтау мәселелері: құқықтық реттеудің мәні мен 

әдісі, саланыңқұрылымы, функцияларыменнормалары. 

Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: 5 оқу құралы, 

азаматтық процесс және әкімшілік іс жүргізу құқығын құқықтық 

реттеудің пәні мен әдісін анықтау мәселелері, «жеке өмір» 

ұғымының дефинициясы мәселелері бойынша жарияланымдар. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің құрмет 

грамотасы 

e-mail: yu.yeremin@keu.kz 



 

Т.А.Ә.: Хауия Сәулет 

 

Лауазымы: аға оқытушы  

Академиялық дәрежесі: заң ғылымының магистрі 

Оқыту пәндері: «ҚР Еңбек құқығы», «ҚР банк құқығы», «ҚР Жер 

құқығы», «әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету», 

«әлеуметтік қызметтерді тұтынушының құқықтық білімі» 

практикум» 

Ғылыми қызығушылығы:еңбек заңнамасының және әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығының қолданылуын талдау. 

Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: «Әлеуметтік 

жұмысты құқықтық қамтамасыз ету» оқу-тәжірибелік құралы - 

2012, «ҚР Тұрғын үй құқығы оқу-тәжірибелік құралы (бірлескен 

авторлар) - 2013, «ҚР Еңбек құқығы» оқу - тәжірибелік құралы 

(бірлескен авторлар - 2016, «Әлеуметтік жұмысты құқықтық 

қамтамасыз ету - 2017, ҚР Еңбек құқығы бойынша Практикум 

2017. 17 - ғылыми мақалалар ( соның ішінде 1 – РИНЦ), РИНЦ 

журналдарындағы ғылыми мақала –«қазіргі әлемдегі құқық және 

ғылым» (2018). «ҚР Еңбек құқығы» электрондық оқулығына ИС 

0744 авторлық куәлігі 2017. 

e-mail: s.khauiya@keu.kz 

   

Т.А.Ә.: Есенов Дастан Құдайбергенович 

 

Лауазымы: аға оқытушы 

Академиялық дәрежесі: заң ғылымының магистрі 

Оқытупәндері: «ҚР Тұрғын үй құқығы», «Халықаралық жария 

құқық», «Заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсыі с-қимыл», 

«Азаматтық құқықтық құжаттарды құрастыру бойынша 

практикум» 

Ғылыми қызығушылығы:Халықаралық қылмыстылықпен 

күресуде мемлекеттердің ынтымақтасуы; Трансұлттық 

қылмыстылықпен күресу және алдың алу шаралары. 

Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: Scopus - 2 

мақала, РИНЦ - 2 мақала, БҒСБК - 6 мақала. 

 

e-mail: d.yesenov@keu.kz 



 

Т.А.Ә.: Шошаева Лаура Санабековна 

 

Лауазымы: аға оқытушы 

Академиялық дәрежесі:заң ғылымының магистрі 

Оқыту пәндері: «ҚР отбасылық құқығы», «ҚР Азаматтық іс 

жүргізу құқығы», «Зияткерлік меншік құқығы», «Азаматтық 

құқықтарды қорғаудың соттан тыс тәсілдері» 

Ғылыми қызығушылығы: азаматтық іс жүргізу заңнамасының 

қолданылуын талдау 

Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: «Зияткерлік 

меншік құқығы» оқу құралы (қаз) -2010, «ҚР Отбасы құқығы» Оқу 

құралы - 2011, "ҚР Отбасы құқығы" оқу - тәжірибелік құралы - 

2015, "Азаматтық іс жүргізу құқығы" оқу құралы (Жалпы бөлім) 

2018, бірлескен авторлық. 19 - ғылыми мақалалар ( соның ішінде 2 

- РИНЦ), ККСОН –«Наука и жизнь Казахстана» журналдарындағы 

«азаматтық құқықтардан тыс қорғаудың баламалы тәсілдерінің 

даму перспективалары» (2018), РИНЦ - "Вестник современных 

исследований" журналдарындағы "раздел общего имущества 

жұбайлов: вопросы теория и практики" (2018). Авторлық куәлік - 

"зияткерлік меншік құқығы" электрондық оқулығына( 2016), " ҚР 

Кәсіпкерлік құқығы "электрондық оқулығына-2018. 

e-mail: l.shoshaeva@keu.kz 

 

Т.А.Ә.: Амантай Абдулла Амантайұлы  

Лауазымы: аға оқытушы  

Академиялық дәрежесі: заң ғылымының магистрі 

Оқыту пәндері: ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бөлім),  ҚР 

Сақтандыру құқығы, ҚР Қаржы құқығы, ҚР Кәсіпкерлік құқығы 

Ғылыми қызығушылығы: кәсіпкерлік, сақтандыру, азаматтық 

қатынастарды құқықтық реттеу мәселелеріне қатысты зерттеу, 

педагогикалық әдістеме т.б. 

Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: Монография: 

«Мемлекет және құқық теориясы пәніндегі құқықтық мемлекет пен 

азаматтық қоғамның қазіргі таңдағы теориясы мен тәжірибесінің 

мәселелері» 2015 ж. КЭУК. ҚР Қаржы құқығы оқу құралы – 2012., 

ҚР Еңбек құқығы (авторлар ұжымы)- 2017.«ҚР Кәсіпкерлік 

құқығы» практикум 2019 

Оқу құралдары-8; РИНЦ-2 мақала, КЕСОН-10 мақала. 2 – 

авторлық куәлік. 

 

e-mail: a.amantay@keu.kz 



 

Т.А.Ә.: Джантасова Амина Дулатовна 

Лауазымы: аға оқытушы   

Академиялықдәрежесі: заң ғылымының магистрі 

Оқыту пәндері: ҚР кәсіпкерлік құқығы, Халықаралық жеке 

құқық.  

Ғылыми қызығушылығы: экологиялық құқық саласындағы 

зерттеулер, заң пәндерін оқыту әдістемесі, шетелдік тәжірибелер. 

Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: 30 – дан астам 

ғылыми еңбектері бар, оның ішінде оқу құралдары - 2, авторлық 

куәліктер-2, Scopus, РИНЦ, ККСОН журналдарында ғылыми 

мақалалар. Докторантурада оқимын. 

 

e-mail: a.dzhantasova@keu.kz 

 

Т.А.Ә.: Мағдатова Қымбат Жанатқызы 

Лауазымы: аға оқытушы 

Академиялық дәрежесі: заң ғылымының магистрі 

Оқыту пәндері: ҚР азаматтық құқығы (жалпы бөлім), ҚР Еңбек 

құқығы, Әлеуметтік-мәдениеттік қызмет саласындағы құқықтық 

реттеу, ҚР Тасымалдауды құқықтық реттеу 

Ғылыми қызығушылығы: Азаматтық құқық, Еңбек құқығы 

Оқу құралы: «Қаржы салық құқығының  негіздері», «Азаматтық 

іс жүргізу құқығы» пәні бойынша типтік құжаттар үлгілерінің 

электрондық тәжірибелік құралы.  

e-mail: k.magdatova@keu.kz 

 

Т.А.Ә.:  Шакирова Алтынай Боранкулқызы 

 

Лауазымы: аға оқытушы 

Академиялық дәрежесі: заң ғылымының магистрі 

Оқыту пәндері: Экологиялық құқық, Кәсіпкерлік құқық. 

Ғылыми қызығушылығы: халықаралық және ұлттық құқықтың 

байланысы, адам құқықтары, құқықтық пәндерді оқыту әдістемесі. 

Ғылыми жетістіктер мен елеулі жарияланымдар: барлығы 63 -

тен астам басылым, оның ішінде 4 оқулық авторласа, мақалалар - 

60 (РҒЗИ журналдарында - 1 мақала, ККСОН басылымдарында - 

25 мақала). 

1. «Құқық негіздері» оқу -әдістемелік құралы. - 2012 ж. (Бірлескен 

авторлық) 

2. Қазақстан Республикасының мемелекеті мен құқығының 

негіздері. оқу құралы.- Қарағанды: ЖШС «TENGRI», 2019. - 140с. 
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