
«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: veselskiy-l@mail.ru 

 

А.Ә.Т.: Сидорова  Наталья  Владимировна 

 

Ғылыми атағы: заң ғылымының кандидаты  
Лауазымы:доцент 
Оқытупәндері: ҚР конституциялық құқығы, Халықаралық жария 
құқығы, Дипломатиялық және консулдық құқығы, адам құқытары 
Ғылымиқызығушылығы: қылмыспен күрес саласында халықаралық 
ынтымақтастық, адамқұқығымәселелерінзерттеуші.    
Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: 134 жуық басылым, 
1 оқулық авторлар ұжымы, оқу құралы – 35, 98 - мақала ( РИНЦ – 5, 
ККСОН – 10 мақала). 
 
e-mail: nsidorova75@mail.ru 



ТАӘ: Сатбаева Қуралай Қабыловна 

Ғылымидәрәжесі: заң ғылымының кандидаты 

Атағы: доцент 

Оқытупәндері: Қазақстан Республикасының конституциялық құқығы, 
халықаралық жария құқық  

Ғылымиқызығушылығы: ҚР заңшығару билігінің қызметі 
саласындағы зерттеулер; ҚРпарламентаризмнің дамуын зерттеу; билікт 
армақтары арасындағы тежемелік және тепе-теңдік жүйесін зерттеу; ҚР 
Президентімен Парламенті арасындағы Конституциялық қарым-
қатынастарды зерттеу; ҚР конституциялық реформаларын зерттеу; заң 
пәндерін оқыту әдістемесі бойынша зерттеулер 
Ғылымижетістіктеріменнегізгішығармалары: барлығы 63-тен астам 
жарияланымдар, оның ішінде оқуқұралдары – 16, мақалалар – 47 
(БҒСБК басылымдарында-5 мақала) 

ТАӘ: Кусаинова Лариса Канатовна 
 
Ғылыми дәрежесі:   заңғылымыныңкандидаты, доцент  
Лауазымы: директор ДУП 
Оқыту пәндері:ҚР қаржы құқығы, Заңсыз кірістерге қарсы іс-қимыл 
Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: ҚР АҚШ елшілігі 
ұйымдастырған «Заңсыз кірістерді заңдастыр және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл» бағдарламасына қатысушы, 
авторлық куәлік «ҚР Қаржы құқығы», «Қазақстан Республикасының 
Қаржы құқығы» монографиясы/ авторлар ұжымы.Весельской Н. Р., 
Какимжанова М. Т. 
 

e-mail: klarisa_777@mail.ru 

Т.А.Ә.: Сопыханова Асель Бауыржанқызы 

 

Лауазымы: доцент 
Академиялық дәрежесі:: заң ғылымының кандидаты 

Оқыту пәндері: ҚР Республикасының экологиялық құқығы, ҚР жер 
құқығы, сот актілерін орындау, ҚР отбасы құқығы 

Ғылыми қызығушылығы:  Экологиялық құқық, жер құқығы 

Оқу құралы:«Қазақстан Республикасының жер құқығы» пәнінен оқу-
тәжірибелік құралы (Қарағанды, 2004ж. 13,8 б.б); «Қазақстан 
Республикасында рекреациялық табиғат пайдалану құқығы» атты оқу 
құралы (Қарағанды 2011ж. 9,4б.б). 
Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары:  1.  Рекреациялық 
табиғатты пайдалану құқығы туралы заңнаманы жетілдіру 
мәселелері.//Қазақстандық заңнаманы жетілдіру: теория және практика. 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. 



Қарағанды-2016 
2. Қазақстан Республикасында сот билігінің конституциялық 
мәселелері.// ХХI ғасырда қазіргі заманғы қоғамға жаңаһандық 
үнқатулар: жаңа мүмкіндіктер, даму болашақтары, әрекеттер 
стратегиясы. Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 
университетінің 50-жылдығына арналған халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференцияның материалдары. Қарағанды – 2016 

3. Қазақстан Республикасының еңбек құқығы. «Юриспруденция» 
мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы. Қарағанды, 2016-
190б. 
4. Проблемы повышения эффективноти деятельности по борьбе с 
распространением контрафактных товаров. //Современные проблемы 
социально-экономических систем в условиях глобализации.Сборник 
научных трудов IХ международной научно-практической конференции, 
посвященной празднованию 140-летия НИУ «БелГУ», Белгород, 2016 
5. Developmtnt of Citizenship:Current Trends of the Constitutional and 
Legal Experience of the CIS Countries //Journal of Advanced Research in 
Law and Economics.Volume VII, Issue 8(22),Winter 2016 
 
e-mail: sopyhanova09@mail.ru 

Т.А.Ә.: Төлеубеков Аян Төлеубекұлы 
Ғылыми дәрежесі: заң ғылымының кандидаты, доктор PhD 
Лауазымы: доцент 
Оқыту пәндері: ҚР Конституциялық құқығы, Азаматтық іс жүргізу 
құқығың, Еңбек құқығы, Банк құқығы, Сот актілерін орындау. 
Ғылыми қызығушылығы: билік жүйесі, Парламенттің 
конституциялық-құқықұқтық мәртебесі, еңбек құқығының мәселелері.   
Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: конституциялық, 
азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы мәселелері бойынша 30-дан астам 
ғылыми жарияланымның, оның ішінде оқу құралдары «ҚР Азаматты іс 
жүргізу құқығы», «ҚР Еңбек құқығы» (авторлық ұжым), «ҚР 
Конституциялық құқығы» (авторлық ұжым) және ғылыми 
монографияның «ҚР Парламентінің конституциялық-құқықтық 
мәртебесі» авторы. 
Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н. Назарбаевтың 

«Болашақ» халықаралық білім беру стипендиясының түлегі (М.В. 

Ломоносов атындағы ММУ, заң факультеті). 

"Қазақстан заңгерлер одағы" Республикалық қоғамдық бірлестіктің 

мүшесі. 

 

e-mail:  yan_826@mail.ru 



 
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) 

ТАӘ: Ахашева Ардак Кажиевна  

 
Ғылымидәрежесі: заң ғылымының кандидаты   
Лауазымы: аға оқытушы  
Оқытупәндері: 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: arakhasheva@mail.ru 

 
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: eremin.66@mail.ru 



Т.А.Ә.: Копбулов Рахмет Айнабекович 

Лауазымы: аға оқытушы   
Академиялық дәрежесі: заң ғылымының магистрі 

Оқыту пәндері: ҚР жер құқығы, Рим құқығы, Сыртқы экономикалық 
қызметті құқықтық реттеу, Шет ел мемлекеттерінің конституциялық 
құқығы.   
Ғылыми қызығушылығы: ҚР жер қатынастарын құқықтық реттеу 

Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: Оқу құралдары: 
Земельное право РК(русс.), Рим құқығы (каз), Кәсіпкерлік құқық (каз); 
монография «Защита прав человека в системе международного права». 
Электронды оқу құралы «Рим құқығы»; 35 ғылыми мақала. 
 

e-mail: kopbulov57@bk.ru 

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: saulet.kkk@mail.ru 



   

  

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. 

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. 



 

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. 
 
Abdu_kaz@mail.ru 

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: aminad13@yandex.ru 



Т.А.Ә.: Альбекова Мадина Гайратовна 
 
Лауазымы: аға оқытушы  
Академиялық дәрежесі:з аң ғылымының магистрі 

Оқыту пәндері: ҚР азаматтық құқығы(жалпы бөлім), ҚР тұрғын үй 
құқығы, ҚР қаржы құқығы, Заңсыз кірістерге қарсы іс-қимыл 
Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары: «Problems of 
counteracting legalization (laundering) of proceeds fromcrimeandterrorist 
financingin the Republic of Kazakhstan» 
10thInternationalconferenceonEurasianscientificdevelopmentX 
«Международная конференция по научному развитию в Евразии» 
Австрия, Вена, 2016г, с.103-106; «Тенденции развития легализации 
преступных доходов в Республике Казахстан» II Международная 
научно-практическая конференция «Интеграция научного сообщества 
перед глобальными проблемами современности» в Осаке (Япония), 
2017г. (импакт-фактор), с.59-63; «Проблемы противодействия 
легализации преступных доходов и финансирование терроризма» VII 
Международная научно-практическая конференция «Право в 
современном мире» Екатеринбург, Россия, 2017, С.349-350 
e-mail: albekova_m@mail.ru 

 
Т.А.Ә.: Мейрманова Динара Шаймуратовна 

Лауазымы: оқытушы 

Академиялық дәрежесі: заң ғылымының магистрі 

Оқыту пәндері: ҚР отбасы құқығы, ҚР сақтандыру құқығы, 
Халықаралық сауда құқығы, ҚРдағы тасымалдауды құқықтық реттеу, 
Азаматтық-құқықтық құжаттарды әзірлеу бойынша практикум 

Ғылыми қызығушылығы: қылмысқа қарсы күрестегі мемлекеттердің 
халықаралық ынтымақтастығы, халықаралық және ұлттық құқықтың, 
адам құқығының арақатынасы, заң пәндерін оқыту әдістемесі 

Ғылыми жетістіктері мен негізгі шығармалары:  

1. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 
«Наука и образование в современном мире» - Механизмы 
государственно-частного партнерства, Межэтническое согласие 
Республики Казахстан.2.Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция материалдары «Современные тенденции в образовании и 
науке: состояние и перспективы» - статьи Кадровый потенциал в 
реализации стратегии инновационного развития, Кадровая политика и 
ее формирование.3.Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 
материалдары, 
«InternationalScientificReviewoftheProblemsandProspectsofModernSciencea
ndEducation»: 
DECONSTRUCTINGMARKOVMODELSUSINGTETE(ДЕКОНСТРУКЦ
ИЯ МАРКОВСКИХ МОДЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕТЕ) 



e-mail: ead55@mail.ru 

Т.А.Ә.: Масайынов Ерсайын Ержанұлы 

 

Лауазымы: оқытушы 
Академиялықдәрежесі: заң ғылымының магистрі 
Оқытупәндері: атқарушылық іс жүргізу, сот актілерін орындау, 
Шарттық құқық, сыртқы экономикалық қызметті құқықтық және 
кедендік – тарифтік реттеу. 
Ғылымиқызығушылығы: Азаматтық құқық мәселелері. 
 
e-mail: massaiynov@mail.ru 

 

 

 

 

 

Т.А.Ә.: Алибаева Сауле Жупарбековна 

Лауазымы: оқытушы 
Академиялық дәрежесі: заң ғылымының магистрі 

Оқыту пәндері:ҚР кәсіпкерлік құқығы, ҚР шарттық құқығы, Бағалау 
қызметін құқықтық реттеу 

Ғылыми қызығушылығы: кәсіпкерлік, азаматтық құқықтық 
қатынастар, шарттық құқықтық қатынастар. 

e-mail: assanova.saule@mail.ru 



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 

Учебныепособия: «Қаржы салық құқығының  негіздері», «Азаматтық іс 
жүргізу құқығы» пәні бойынша типтік құжаттар үлгілерінің 
электрондық тәжірибелік құралы.  

e-mail: kmagdatova@mail.ru 
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Лауазымы: Лаборант 
 

e-mail: dkalieva00@mail.ru 

 


