
ПРОФЕССОРЛЫҚ-ОҚЫТУ ҚҰРАМЫНЫҢ ТҮЙІНДЕМЕСІ 

 

Аты-жөні, тегі: Ау Татьяна Ивановна  

PhD докторы, Жалпықұқықтық және арнайы пәндер кафедрасының 

меңгерушісі 

Білімі: 
1999 – 
2003жж. 

Қарағанды мемлекеттік университеті Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 
"Құқықтану"мамандығы 

2003-2005жж. Қарағанды мемлекеттік университеті Е. А. Букетова-магистратура, "құқықтану" 
мамандығы, құқықтану магистрі. 

2011 – 
2014жж. 

сырттай аспирантура, заң факультеті, М. В. Ломоносов атындағы ММУ (Мәскеу 
қ., РФ). 

Жұмыс тәжірибесі: 
2005-2017жж. Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің экономикалық 

қатынастарды құқықтық реттеу кафедрасы 
2017ж. - қазіргі 
уақытқа дейін: 
 
 
Оқытылатын 
пәндер тізімі: 

Жалпықұқықтық және арнайы пәндер кафедрасының меңгерушісі ҚҚЭУ 
 
 
 
ҚР сақтандыру құқығы, Халықаралық жеке құқық, СЭҚ құқықтық және кедендік-
тарифтік реттеу, Қаржы нарығы саласындағы инвестицияларды құқықтық реттеу 

2015-2018жж. Жұмыспен қамту толық жұмыс күні 
Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары: жоқ 
Академиялық емес: жоқ 

Біліктілікті арттыру: 
14-
17.09.2016ж: 

 
18-
29.04.2016ж. 

 
 

19.-20.05.2016 
2017ж: 

 
04-18.06. 
2018ж. 

 
18-28.06. 
2018ж. 
 
2018ж 

Экономикалық қызметтің конституциялық-құқықтық негіздері. М. В. Ломоносов 
(сертификат) 
 
Сертификат 9/6 Діни экстремизмнің алдын алу бойынша куратордың тәрбие 
жұмысы, ҚҚЭУ 
 
 
Академиялық адалдық: мәселелері мен болашағы. Озық тәжірибе (сертификат), 
ҚазГЮУ 
 
Халықаралық жеке құқық, Платформа ИНТУИТ 
 
 
Сертификатталған университеттік оқытушы Вена экономика және бизнес 
университетінің сертификаты 
 
Қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізу, Қарағанды облысы ІІД СУ 
сертификаты 

Кәсіби ұйымдардағы мүшелік: ҚҚЭУ кәсіподағының мүшесі 
  



Марапаттары мен сыйлықтары: 
2015ж.: 

 
2015ж.  

 
 

2016ж. 
 
 
 
 

2018ж. 
 

2018ж. 

Жастар тәрбиесіне қосқан үлесі үшін Қарағанды облысының әкімі Ж. Әбішевтің 
алғыс хаты 
Қарағанды қаласының әкімі Б. Әбдішев "қаланың әлеуметтік-экономикалық 
дамуына қосқан үлесі, қоғамдық-саяси өміріне белсенді қатысқаны үшін" Құрмет 
грамотасы» 
"ҚР тұтыну кооперациясы одағы" ЗТБ төрағасы Х. С. Ашляевтің жоғары 
кәсібилігі, жемісті еңбегі, білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі, ҚР 
экономика салалары үшін білікті мамандарды табысты дайындағаны үшін 
мерейтойлық грамотасы. 
 
Республикалық байқауда 3 орын Үздік жас заңгер - 2018 (құқықтық білім және 
ағарту) 
Рухани және әлеуметтік даму саласындағы жетістіктері үшін Білім және ғылым 
Министрінің Құрмет грамотасы 

Жарияланымдар мен презентациялар: 
Кезең: 1. Dauren Balgimbekov, Natalya Veselskaya, Tatyuna Au, Alma Nurpeisova, Guldana 

Karzhasova  
Scientific Researches of Counteraction of IIIegal I Business in the Sphere of Human 
Trafficking in the Republic of Kazakhstan The Social Sciences 11 (16): 3837-3843, 
2016. Journal is included to Scopus Databasehttps://scimagojr.com/journalsearch. 
ISSN: 1818-5800. Medwell Journal, 2016 
2. Tatyuna Au  
Theoretical approaches to understanding of a welfare state in modern times. 
The Social Sciences (Pakistan). 2016. Т. 11. № 16. С. 3956-3961. 
3. Социальные и экономические права человека и гражданина как основа 
социальной государственности (с учетом законодательства и практики 
Казахстана) (Журнал из списка ВАК РФ).//Конституционное и муниципальное 
право. 2015. № 11. С. 26-31. 
4.  Балгимбеков Д.У., Ау Т.И., Турлаев А.В. Конституционные  гарантии защиты 
несовершеннолетних от экономической эксплуатации в  Республике  Казахстан и 
Российской Федерации. Конституционное и муниципальное право. Издательская 
группа «Юрист» Москва, №8. 2017 г. С. 47-51 РИНЦ – 1,022 
5. Возможности учета зарубежного (в том числе российского) опыта становления 
социальной государственности в Республике Казахстан. (РИНЦ) Экономика, 
социология и право. 2015. № 2. С. 97-99. 
6. Конституционные основы в сфере противодействия торговли людьми в 
Республике Казахстан Ау Т.И., Сеитхожин Б.У., Турлаев А.В. 
Гражданское общество в России и за рубежом. 2017. № 3. С. 27-31. 
7. Ау Т.И., Толеубеков А.Т. Принципы формирования и деятельности 
Парламента РК. Наука и жизнь Казахстана. Астана, №2, 2017 
8. Ау Т.И. Весельская Н.Р. Структурно-функциональный анализ современного 
гражданского общества. Наука и жизнь Казахстана. Астана, 2017. 
9. Ау Т.И. Весельская Н.Р. Инвестиционные волны в развитии рынка 
строительства РК. Наука и жизнь Казахстана. Астана, 2017г. 
 

Жаңа ғылыми әзірлемелер: 
2017ж.: Отбасы құқығы " пәні бойынша жаппай ашық онлайн курс» 

"Халықаралық жеке құқық" пәні бойынша электрондық оқулыққа авторлық 
куәлік № 760 
01.01.2017 ж. - 31.12.2019 ж. - " ҚР кеден заңнамасын жаңғырту: теория және 
практика" 
01.03.2017 ж. - 01.03.2020 ж.-"ҚР діни бірлестіктерінің қызметін реттеудің 
теориялық-құқықтық аспектілері" кафедралық тақырыбына қатысу" 

 
 



 

Байкенжина Кулбагила Алиакпаровна 

З.ғ.к., кафедра доценті 

Білімі: жоғары 
Кезең: Білім 
Кезең: Ғылыми дәрежесі - з.ғ. к., доцент 
Кезең: Кәсіби біліктілігі заңгер 

Жұмыс тәжірибесі: 
Осы ұйымда жұмыс істеу 

Кезең: 2008 жылғы 1 қыркүйектен бастап осы ұйымдағы лауазымы мен жұмыс орны 
Кезең: Оқытылатын пәндер тізімі: ҚР Қылмыстық құқығы (Жалпы, Ерекше бөлім)., ҚР 

Қылмыстық іс жүргізу құқығы., Экономикалық қызмет саласындағы 
қылмыстарды саралау. Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар үшін 
жаза тағайындау ерекшеліктері., Кеден ісі саласындағы қылмыстарды саралау 
негіздері 

Кезең: Жұмыспен қамту (толық / толық емес жұмыс күні) толық 
Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары: 
Кезең: Жезқазған университеті ұйымның қызметі мен жұмыс орны.О. А. Байқоңыров 

атындағы жезқазған университетінің аға оқытушысы 
Кезең: Оқытылатын пәндер тізімі-ҚР Қылмыстық құқығы (Жалпы, Ерекше бөлім)., ҚР 

Қылмыстық іс жүргізу құқығы., ҚР прокурорлық қадағалау . , Криминология., 
Құқықтық статистика 

Кезең: Жұмыспен қамту (толық / толық емес жұмыс күні) толық 
Академиялық емес 

Кезең: Ұйымның қызметі мен жұмыс орны: 1979-1997 жж. 
Кезең: Ереженің қысқаша сипаттамасы 
Кезең: Жұмыспен қамту (толық / қосымша жұмыс) 

Біліктілікті арттыру: 

Кезең: Күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәлік / сертификаттар 
немесе кәсіби тіркеу (Білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндердің 
бейіні бойынша).- 
1. Жоғары мектепте білім беру-тәрбие үрдісін оны реформалаудың қазіргі 
кезеңінде психологиялық-педагогикалық қамтамасыз ету. Г. Таганрог.2014 
2. Заң ғылымдары: мәселелері мен болашағы.Таганрог-2014 
3. Заң пәндерінің пәндеріндегі пәнаралық құзыреттер.КЭУК-2016 
4.Заң пәндерін оқытудағы жалпы және пәндік құзыреттіліктер.ҚарМУ.Е. 
Бөкетов. 2016 
5. Діни экстремизмді алдын алу бойынша кураторлардың тәрбиелік жұмысы-
теория мен әдістемесі-КЭУК-2016 
6.Қарағанды қ. ІІБ-да тағылымдама-2018 
7.Қарағанды облысының ІІД 4-11.Ескерту.2018. 

Кәсіби 

ұйымдарға 

мүшелік 

Кезең: 1999-2018 

Марапаттары мен сыйлықтары: 
Кезең: Атауы 



Қызметтер саласындағы қызмет: 

 
Кезең: Кезең: (мекеме шегінде және тыс) 

Жарияланымдар мен презентациялар: 
Кезең: (Наиболее важные, за последние пять лет, не более пяти публикации по профилю 

образовательных программ и преподаваемых дисциплин) – название, соавторы 
(если имеются), место, дата издания/презентации. . 
1.Шет мемлекеттердегі омбудсмен институтының құқықтық жағдайы. (в журнале 
«Молодой ученый» №16 (92), октябрь-2 2015 г. (ISSN 2072-0297, свидетельство о 
регистрации СМИ ПИ № ФС77-38059 от 11 ноября 2009 г.). Импакт-фактор 
РИНЦ 2015  0,105 
2.Проблемы квалификации похищения человека по законодательству РК. 
Научный журнал. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных  
наук. 2016.с.287-293 
3.Некоторые  проблемы квалификации торговли людьми по законодательству 
Республики Казхстан. Международный журнал экспериментального 
образования. 2017.с.197-202. 
4.Теоретические и конституционно-правовые подходы к пониманию общества в 
Казахстане и России на современном этапе. Журнал «Экономика, социология и 
право» №11-2017.с.45-50 
5.Причины совершения компьютерной преступности в Республике Казахстан 
Журнал «Экономика, социология и право» №9-2018.с.69-76 

Жаңа ғылыми әзірлемелер: 

Кезең: (Жаңа кәсіби, тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелердің қысқаша тізімі, 
ғылыми немесе тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерде авторлық немесе 
бірлескен авторлық). 

Қосымша ақпарат:  
Кезең: Авторлық куәлігі бар: 

1. ҚР Кеден құқығы-оқу құралы.-2018 
2.ҚР Прокурорлық қадағалау. оқу құралы.—2018 
3.Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды саралау негіздері. оқу 
құралы. -2018 
4..ҚР Қылмыстық процестік құқығы. Оқулық.МОН РК. Алматы. 2017  
5.ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)-есептер жинағы)-2017  
6. ҚР Қылмыстық құқығы (жалпы бөлім)-есептер жинағы)-2018  
01.01.2017г.-31.12.2019г. - Участие в кафедральной теме  "Модернизация  
таможенного законодательства в РК: теория и практика" 
01.03.2017г. - 01.03.2020г. - Участие в кафедральной теме  "Теоретико-
правовые аспекты  регулирования  деятельности  религиозных 
объединений в РК" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Бакишев Кайрат Алиханович 

З. ғ. к., профессор 

Білімі: 
Кезең: Білімі жоғары заңгерлік 
Кезең: Ғылыми дәрежесі заң ғылымдарының докторы 
Кезең: Кәсіби біліктілігі заңгер 

Жұмыс тәжірибесі: 
Академиялық: 

Осы ұйымда жұмыс істеу 
Кезең: Осы ұйымдағы лауазымы және жұмыс орны ЭПИ ҒЗИ заң зерттеу 

зертханасының басшысы 
Кезең: "Экономикалық қылмыс Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігіне қатер 

ретінде", "кеден ісі саласындағы құқық бұзушылықтар мен қылмыстар үшін 
жауапкершіліктің өзекті мәселелері" оқытылатын пәндер тізімі . 

Кезең: Толық жұмыс күні (толық / толық емес жұмыс күні) 
Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары: 

Кезең: ҚР ІІМ Қарағанды академиясы ұйымдағы лауазымы және жұмыс орны 
Кезең: Оқытылатын пәндер тізімі қылмыстық құқық, криминология 
Кезең: Толық жұмыс күні (толық / толық емес жұмыс күні) 
Академиялық емес: 

Кезең:  Ұйымдағы лауазымы және жұмыс орны: 
Кезең: Ереженің қысқаша сипаттамасы 
Кезең: Жұмыспен қамту (толық / қосымша жұмыс) 

Біліктілікті арттыру: 
Кезең: "Қазтест жүйесінің ерекшеліктері - тест тапсыру талаптары" біліктілігін арттыру 

курсы. Қарағанды қ.19-23 қазан 2015ж.ҚР ІІМ ға Б.Бейсенова.  

Кәсіптік ұйымдарға мүшелік: 
Кезең: Жоқ 

Награды и премии: 
Кезең: Атауы жоқ 

Қызметтер саласындағы қызмет: 
Кезең: (Мекеменің шегінде және одан тыс) 

Жарияланымдар мен презентациялар: 
Кезең: 1.Роль и значение ситуации, орудия (средств) в механизме автотранспортного 

правонарушения. Юридическая наука в ХХI веке: история, теория, практика. 
Мат-лы Межд. Научно-практ.конф., посвященной 40 летию Белгородского 
университета кооперации, экономики и права. г.Белгород, 28 марта 2018 года. – 
Белгород, 2018. С.15-26 
Роль потерпевшего в механизме дорожно-транспортного происшествия. 
2.Актуальные проблемы применения уголовного законодательства Республики 
Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики. Мат-лы 
международно-практической конференции, посвященной 85 летию заслуженного 
деятеля науки и техники Республики Казахстан, академика КАЕН Республики 



Казахстан, доктора юридических наук, профессора Каиржанова Е.И., 31 августа 
2018г. Алматы с.13-22 Актуальные проблемы применения уголовного 
законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории 
и практики. Мат-лы международно-практической конференции, посвященной 85 
летию заслуженного деятеля науки и техники Республики Казахстан, академика 
КАЕН Республики Казахстан, доктора юридических наук, профессора 
Каиржанова Е.И., 31 августа 2018г. Алматы с.13-22 
3. Гармонизация законодательства в сфере безопасности дорожного движения. 
Журнал «Гылым» 2018. №. 3. c.31-36 
4. Ответственность за управление транспортным средством лицом, лишенным 
права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно 
передачу управления транспортным средством такому лицу или допуск к 
управлению транспортным средством такого лица (ст. 346 УК РК). Журнал 
«Гылым» 2018. №. 2 (57), июнь. ISSN 2306-451 Х C.22-27 
5. Analysis and prediction of the state of road accidents and transport crimes in the 
Republic of Kazakhstan. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 
Volume VIII, Issue 5(27), Fall 2017. C.1456-1466 

Жаңа ғылыми әзірлемелер: 
Кезең: "ҚР Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және 

қолданбалы мәселелері" тақырыбындағы ғылыми жобаның жетекшісі. 2018-
2020жж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Балгимбеков Даурен Укибаевич 

З. ғ. к., профессор                        

Білімі: 
Кезең: 1988 – 
1992 

Білімі жоғары, КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі, факультет: тергеу-
криминалистикалық; мамандығы "құқықтану", біліктілігі заңгер. (үздік); 

Кезең: 1999 – 
2000 

Заң ғылымдарының ғылыми дәрежесі 2000 жыл, (ҒК 0007571, 29 сәуір 2000 жыл) 
Құқықтану мамандығы бойынша Доцент (до № 0005716, 20 ақпан 2004 жыл). 

Кезең: 1985-
қазіргі уақытқа 
дейін 

Кәсіби біліктілігі заңгер  

Жұмыс тәжірибесі: 
Академиялық: 

Осы ұйымда жұмыс істеу 
Кезең: 2013-
Осы ТЖ 
бойынша. 

Осы ұйымдағы лауазымы және жұмыс орны ҚЭБЖҚ кафедрасының профессоры 

Кезең: 2013-
Осы ТЖ 
бойынша. 

Оқытылатын пәндер тізімі Криминалистика және сот сараптамасы, ҚР 
Қылмыстық іс жүргізу құқығы, Криминология, экономикалық қылмыстарды ашу 
мен тергеудің криминалистикалық аспектілері, Кеден ісі саласындағы 
Криминалистика және анықтау, экономикалық қылмыстарды саралау және 
тергеу негіздері, криминологиялық Конфликтология және т. б. 

Кезең: 2013-
Осы ТЖ 
бойынша.  

Жұмыспен қамту (толық / толық емес жұмыс күні) толық 

Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары: 
Кезең: 1994-
2012 

ҚР ІІМ Қарағанды академиясы ұйымдағы лауазымы және жұмыс орны 

Кезең: Оқытылатын пәндер тізімі Криминалистика 
Кезең: Жұмыспен қамту (толық / толық емес жұмыс күні) толық 
Академиялық емес: 

Кезең: 1985 – 
1986 

Ұйымның қызметі және жұмыс орны: Қарағанды қ. РГШО зауыты 

Кезең: Жөндеуші - слесарь жағдайының қысқаша сипаттамасы 
Кезең: Жұмыспен қамту (толық / қосымша жұмыс) толық 
Біліктілікті арттыру: 

Кезең:  Кезең: күні көрсетілген кәсіби біліктілікті арттыру туралы куәлік/сертификаттар 
немесе кәсіби тіркеу (Білім беру бағдарламалары мен оқытылатын пәндердің 
бейіні бойынша). 

Кәсіптік ұйымдарға мүшелік: 
Кезең: ҚҚЭУ 
Марапаттары мен сыйлықтары: 

Кезең:  1985-2012 атауы ҚР ІІМ ведомстволық наградалары 

Қызметтер саласындағы қызмет:  
Кезең: (Мекеменің шегінде және одан тыс) 

Жарияланымдар мен презентациялар: 
Кезең: 1. "Адам саудасы саласындағы заңсыз кәсіпкерліктің жолын кесу 



және тергеу"тақырыбы бойынша қолданбалы ғылыми зерттеуді әзірлеудегі 
ғылыми жетекші. Жобаларды іске асыру мерзімі: 2015 жылғы ақпан – 2017 
жылғы желтоқсан "Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің Ғылым комитеті" мемлекеттік мекемесімен 2015 жылғы 12 
ақпандағы № 355 шарт» (3467/ГФ4); 
2. "Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жағдайында Қазақстанның 
агроөнеркәсіптік кешенін тұрақты дамыту және экономикалық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мәселелері" тақырыбы бойынша іргелі ғылыми зерттеу 
жұмыстарын әзірлеуде Орындаушы. Жобаларды іске асыру мерзімі: 2015 
жылғы ақпан – 2015 жылғы желтоқсан "Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті" мемлекеттік мекемесімен 
2015 жылғы 12 ақпандағы № 355 шарт» 
3. "Индустриялық-инновациялық даму жағдайында экономикалық 
қызмет субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету" 
іргелі ғылыми зерттеуді Орындаушы, "Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің Ғылым комитеті" мемлекеттік мекемесімен 2014 
жылғы 4 ақпандағы № 364 шарт.; 
4. "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің әлемдік тәжірибесі және 
оны Қазақстанда қолдану мүмкіндіктері (сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдың бейсызық тәсілдері, алдын алу, Мемлекеттік қызметтің 
тазалығын көтермелеу)" жобасын орындаушы (I-кезең). Тапсырыс беруші: 
ҚР БҒМ Ғылым комитетінің "Экономика институты" РМҚК. Келісім шарт 
№ 3 20.12.2013; іске асыру Мерзімі: қаңтар 2013 ж. – желтоқсан 2014 ж..; 
5. "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің әлемдік тәжірибесі және 
оны Қазақстанда қолдану мүмкіндіктері (сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимылдың бейсызық тәсілдері, алдын алу, Мемлекеттік қызметтің 
тазалығын көтермелеу)" жобасын орындаушы (II-кезең). Тапсырыс беруші: 
ҚР БҒМ Ғылым комитетінің "Экономика институты" РМҚК. 25.12.2014 ж. 
№4 Шарт; іске асыру мерзімі: 2015 ж. қаңтар-желтоқсан 2015 ж. 

Қосымша ақпарат: 
Кезең: - "Intel Anti-Trafficking in Persons Program" "ҚР Адам саудасына қарсы іс-

қимыл"халықаралық жобасының сарапшысы. (Шарттың№ 
SKZ10016GR909 Тапсырыс берушінің / ұйымдастырушының атауы ҚР / 
ҚР ІІМ АҚШ Елшілігі. ҚР ІІО қызметкерлері үшін. Іске асыру мерзімі: 
қаңтар 2015 ж. - желтоқсан 2018 ж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Какимжанов Мурат Турсынбаевич 

З. ғ. к., профессор 

Білімі: жоғары-заңгерлік 

Кезең: 1982-1986 КСРО ІІМ КВШ 
Кезең: З.ғ.к. 1996ж. 
Кезең: заңгер-құқықтанушы 

Жұмыс тәжірибесі: 

Академиялық: 

Осы ұйымда жұмыс істеу 

Кезең: профессор, 11.01.2013 ж. бастап, Зжсд кафедрасы 
Кезең:  ҚР әкімшілік құқығы, ҚР Мемлекеттік қызмет және басқару, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері 
Кезең: Жұмыспен қамту толық жұмыс күні 
Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары: 

Кезең: Оқытушы, аға оқытушы, доцент, ҚР ІІМ Қарағанды академиясының ӘҚ және ӘҚ 
кафедрасы бастығының орынбасары. Бәрімбек Бейсенов 1991 жылдан бастап 
31.12.2012 жылға дейін 

Кезең: ҚР әкімшілік құқығы, ІІО әкімшілік қызметі, ҚР Қаржы құқығы 
Кезең: Жұмыспен қамту толық жұмыс күні 
Академиялық емес: 

Кезең: Оқытушы, аға оқытушы, РФ ІІМ Мәскеу жоғары мектебі, РФ ІІМ басқару 
Академиясы; профессор, "Болашақ" ға, "Фемида" университеті, Көкшетау 
университеті. Абай Мырзахметов және т. б. 

Кезең: 1991жылдан бастап.  
Кезең: Жұмыспен қамту: работа по совместительству 

Біліктілікті арттыру: 

Кезең: - "құқық "пәні бойынша жалпы және арнайы құзыреттер мен 
дескрипторларды қалыптастыру" тренингі, 13 Қаңтар 2015 жыл; 
- "заң пәндерін оқытудағы жалпы және пәндік құзыреттіліктер" тренингі, 
21 Маусым 2016 жыл; 
- қалалық ІІБ Октябрь полиция бөлімінде тағылымдама өтті. Қарағанды 
облысы Қарағанды қаласы 2018 жылғы 15-22 қаңтар; 
- тренинг" European model of practice-oriented education " 72 сағат, 22 
қазан-2 қараша 2018 жыл. 

Кәсіптік ұйымдарға мүшелік: 

Кезең: Не состою 

Марапаттары мен сыйлықтары: 

Кезең: - медаль - «Ішкі істер органадарындағы мінсіз қызметі үшін» - 1-ой 
степени; 
- медаль - «Ішкі істер органадарындағы мінсіз қызметі үшін» - 2-ой 
степени; 



- медаль - «Ішкі істер органадарындағы мінсіз қызметі үшін» - 3-ой 
степени; 
- медаль - «Қазақстан Республикасы ішкі істер органадарының ардагері»; 
- медаль - «Қазақстан полициясына 15 жыл»; 
- медаль - «Қазақстан полициясына 20 жыл»; 
- медаль - «Ішкі істер Министрлегінде үздік қызмет үшін» - приказ 
начальника Карагандинского института МВД РК им. Баримбека Бейсенова 
№ 267 от 13.12.2005г.; 
- "Б. С. Бейсеновтың туғанына 90 жыл" төсбелгісі - ҚР ІІМ Қарағанды 
академиясы бастығының бұйрығы. Баримбек Бейсенов 26.09.2013 ж. № 
359;  
- медаль - "Кеңес әскерлерінің Ауғанстаннан шығарылғанына 20 жыл" - 
ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің Үкімет Басшылары Кеңесі жанындағы 
Интернационалист-жауынгерлер істері жөніндегі комитетінің 2009 жылғы 
15 маусымдағы №31 бұйрығы;  
- Ресей ІІМ басқару академиясының мерейтойлық белгісі - " Құрмет. 
Білімдер. Заң " - Ресей ІІМ басқару Академиясы бастығының 2009 жылғы 
8 қыркүйектегі өкімі;  
- құрмет медалі - "Ерен еңбегі үшін"-Ресей Федерациясы Федералдық 
Жиналысы Федерация кеңесінің 2009 жылғы 12 қарашадағы № МФ-596 
шешімі; 
- медаль – "Служа заңға - служу народу" - Мәскеу қаласы бойынша 
Федералдық жазаны орындау қызметі басқармасы бастығының 2007 
жылғы 26 желтоқсандағы Бұйрығы; 
- медаль - "жауынгерлік іс - қимылдарға қатысушы" -40-шы армия 
қолбасшысы армия генералы В. Ф. Ермаковтың бұйрығы.; 
- "Қазақстан полициясына 25 жыл" төс белгісі-ҚР ІІМ оқу орталығының 
бастығы М. А. Исмағамбетовтың бұйрығы.; 
- "Қылмыстық іздестіру қызметіне 100 жыл" медалі; 
- екі рет Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің грамотасымен 
және Құрмет грамотасымен және т. б. 

Қызметтер саласындағы қызмет: 

Кезең: жасамаған 

Жарияланымдар мен презентациялар: 

Кезең: Финансовое право Республики Казахстан (по рекомендации МОиН 
РК)./ Учебник/ под ред. к.ю.н., профессора  Н.Р. Весельской, к.ю.н., 
профессора М.Т. Какимжанова . Алматы: 2015. – 312 с. ISBN 978-601-217-
546-2; Экологические проблемы устойчивого развития Республики 
Казахстан на современном этапе, Экология южной Сибири и 
сопредельных территорий. Выпуск 19. Т. 2. Абакан, 2015. С. 6-8; 
Конституция Республики Казахстан – основа эффективного развития 
национальной правовой системы: Монография. / Под ред. д.ю.н., 
профессора Н.О. Дулатбекова. - Караганды: Академия «Болашак», 2016 .- 
206 с. ISBN 978-601-273-294-8 (в соавторстве); Правовая политика в 
субъектах Российской Федерации (обзор материалов международной 
научно-практической конференции, которая проходила в форме 
«Круглого стола», журналов «Государство и право» и «Правовая политика 
и правовая жизнь), Государство и право, 2017, № 3.- С. 105-119 (С. 115); 
Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях, связанных с 
торговлей людьми, Актуальные проблемы современности: 
Международный научный журнал. № 1 (15). Академия «Болашак». 
(РИНЦ). 2017, С. 42-45 (в соавторстве); К вопросу об уголовной 



ответственности принуждению к изъятию или незаконное изъятие органов 
и тканей человека в Казахстане, Актуальные проблемы современности: 
Международный научный журнал. № 1 (15). Академия «Болашак». 
(РИНЦ). 2017, С. 46-49 (в соавторстве). 

Жаңа ғылыми әзірлемелер: 

Кезең: 01.01.2017 ж. - 31.12.2019 ж. - " ҚР кеден заңнамасын жаңғырту: теория 
және практика" 
01.03.2017 ж. - 01.03.2020 ж.-"ҚР діни бірлестіктерінің қызметін реттеудің 
теориялық-құқықтық аспектілері" кафедралық тақырыбына қатысу" 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Нурпеисова Алма Кабыкешовна 

З.ғ.к., доцент 

Білімі:  
Кезең: Жоғары техникалық:Карпати 1975-1980 жж., жоғары заңгерлік: "Фемида" заң 

институты 2000-2002, "Фемида" ЖБА магистратурасы-2006-2008 жж.  
Кезең: Заң ғылымдарының кандидаты, диплом FK №0006140 30 маусым 2011ж. (№6 

хаттама), Астана қ., ҚР ІІМ Заң Академиясы.Б. Бейсенова  
Кезең: Заңгер 

Жұмыс тәжірибесі: 
Академиялық: 

Осы ұйымда жұмыс істеу 

Кезең: Аға оқытушы: с .2003-2011ж.г.; доцент 2011-2018жж.  
Кезең: Бакалавриат: мемлекет және құқық теориясы(2003-2005), құқық негіздері(2003-

2009), Мемлекеттік қызмет және басқару(2005-2009), Адвокатура(2003-2018), ҚР 
Қылмыстық құқығы(Жалпы.және ерекше.(2009-2018), Ақпараттық құқық(2011-
2018)); 

Кезең: Магистратура: Халықаралық кеден қатынастары; ҚР кеден органдарының 
қызметінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;инновациялық 
Экономикадағы ақпараттық құқықтық қатынастар 

Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары: 
Кезең: 1980-1988 жылдары-ҚазКСР Жоғары оқу орындарының ақпараттық орталығы, 

мат қамтамасыз ету бөлімінің бағдарламашысы, пайдалану бөлімінің аға 
инженері; 1998-2003 жж. - аға оқытушы, заң институты "Фемида» 

Кезең: Ғылыми-техникалық құралдарды пайдалану, құқықтық информатика 
Кезең: толық жұмыс күні 
Академиялық емес: 

Кезең: 
 

с1990-1994гг.-УВД Кароблисполкома, инженер-проектировщик, 
начальник смены; с1996-1998гг.-ГП «Центр по недвижимости» по 
Кар.обл, зам.нач.отдела регистрации юрид.лиц.;  

езең: Жұмыспен қамту толық 

Біліктілікті арттыру: 
Кезең: 
 

1. Заңгердің кәсіби дағдылары, РУДН Сочинск университеті, қысқы 
академия, 26.01.15 ж. бастап 31.01.15 ж. дейін.  
2. Tuning-Tucahea халықаралық жобасы "құқық "пәндік бағытында жалпы 
және арнайы құзыреттер мен дескрипторларды қалыптастыру", Қарағанды 
университеті. Букетов, 13 қаңтар 2015ж. 
3. Экономикалық қызметтің конституциялық-құқықтық негіздері, Ресей, 
Мәскеу қ., ММУ.14-17 қыркүйек 2016 ж.  
4. Заң пәндерін оқытудағы жалпы және пәндік құзыреттіліктер, Тұран-
Астана университеті, 16.10.17 ж. - 21.10.17 ж. 
5. Білім беру саласындағы заманауи ақпараттық технологиялар. Оқу 
үрдісінде электронды басылымдарды қолдану. Қазұу. Әл-Фараби, 4 қазан 
2018ж. 



6. Қарағанды қ. ІІБ Октябрь полиция бөлімінде тағылымдама 
өтті.обл.көлемі 40 сағ. 2018 жылғы 15 қаңтар-22 қаңтар 
7. Қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы 2018 жылдың 2-7 
қазан аралығында 36 сағат көлемінде "Қазақстан Республикасының кеден 
шекарасы арқылы есірткі және психотроптық заттар мен олардың 
аналогтарының заңсыз айналымына қарсы іс-қимылдың қылмыстық-
құқықтық мәселелері" тақырыбында тренинг өткізді. 

Кәсіптік ұйымдарға мүшелік: 
Кезең:  
Қызметтер саласындағы қызмет: 
Кезең: - "Нұра" ақ, "жарық" БК - жұмсақ тері шығаратын қазақ-Австро-Венгр 

бірлескен кәсіпорны 

Жарияланымдар мен презентациялар: 
Кезең: 
 

1. Нурпеисова А.К., Бакишев К.А.,Ханов Т.А., Феткулов А.Х., Общая 
характеристика законодательных новелл в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков в Республике Казахстан, Всероссийский 
криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 3. C. 623–632, Статья РИНЦ с 
импакт-фактором 0,731 
2. Alma Nurpeisova,  Dauren Balgimbekov, Natalya Veselskaya, Tatyuna Au, , 
Guldana Karzhasova Scientific Researches of Counteraction of IIIegal I 
Business in the Sphere of Human Trafficking in the Republic of Kazakhstan 
The Social Sciences 11 (16): 3837-3843, 2016. Journal is included to Scopus 
Database https://scimagojr.com/journalsearch. ISSN: 1818-5800. Medwell  
Journal, 2016 
3. Alma Nurpeisova, Dauren Balgimbekov, Bulat Seytkhozhin, Aytkul 
Koszhanov, Kuandyk Aynabek and Criminal and Legal Analysis of Trafficking 
in Minors in the Republic of Kazakhstan  The Social Sciences 11 (16): 3837-
3843, 2016. Journal is included to Scopus Database 
https://scimagojr.com/journalsearch. ISSN: 1818-5800. Medwell  Journal, 2016 
4.Балгимбеков Д.У., Ау Т.И., Кабжанов А.Т., Кенбаев Ж.А. , Нурпеисова 
А.К и др. Пресечение и расследование преступлений, связанных с 
торговлей людьми: Монография. — Караганды, изд-во ТОО «TENGRI», 
2017. —  300 с. 
5. Нурпеисова А.К., Ау Т.И., Балгимбеков Д.У., Байкенжина К.А., 
Каржасова Г.Б., Сейтхожин Б.У., Проблемы разграничения похищения 
человека от незаконного лишения свободы по законодательству 
Республики Казахстан, Статья РИНЦ с импакт-фактором 0,731, 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований 
№1, 2018 
 
 

Жаңа ғылыми әзірлемелер: 
Кезең: 
 

1. 01.01.2017г.-31.12.2019г. - Участие в кафедральной теме  
«Модернизация  таможенного законодательства в РК: теория и практика» 
2. 01.03.2017г. - 01.03.2020г. - Участие в кафедральной теме  «Теоретико-
правовые аспекты  регулирования  деятельности  религиозных 
объединений в РК» 
3. «Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их 
аналогов в Республике Казахстан» -Участие в грантовой теме МОН 
РК№AP05135432(в составе рабочей группы)  



 

 

Орынбеков Алмас Сабитулы 

Құқық магистрі, кафедраның аға оқытушысы 

Білімі: 
Кезең: 
2009-2012жж 

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, "Құқықтану" 
мамандығы (құқық бакалавры) 

2012-2014жж Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, мамандығы" 
Юриспруденция " - магистратура, (заң ғылымдарының магистрі) 

Жұмыс тәжірибесі: 
Академиялық: 

Осы ұйымда жұмыс істеу 
2012 жылдан 
бастап 

Жалпы заң және арнайы пәндер кафедрасының аға оқытушысы 

Оқытылатын 
пәндер тізімі: 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
негіздері:құқықтық және экономикалық аспектілер, ҚР кеден ісі мен кеден 
саясатының тарихы, ҚР Мемлекеттік қызмет және басқару 

Жұмыспен 
қамту (толық 
/ толық емес 
жұмыс күні) 

Жұмыспен қамту толық жұмыс күні 

Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары:жоқ 

Академиялық емес:жоқ 

Біліктілікті арттыру: 
Сәуір 2014 1. Санкт-Петербург мемлекеттік университетінде "құқықтық теория мен құқық 

қолданудың өзекті мәселелері" тақырыбында шетелдік ғылыми тағылымдамадан 
өтті 

 Желтоқсан 
2015 

2. Ғылыми жобаларға инновацияларды енгізу " біліктілігін арттыру курсынан 
өтті» 

Сәуір 2016 3. 2016 жылдың сәуір айында "Діни экстремизмнің алдын алу бойынша 
куратордың тәрбие жұмысы-теория және әдістеме» 

Маусым 2016 4. Қарағанды облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінде 
тағылымдамадан өтті 

Маусым 2016 5. Жол "атты Жалпы және пәндік құзыреттіліктің оқытудағы құқықтық пәндер" 
халықаралық жобасы аясында Tuning-Tucahea 

Кәсіби ұйымдардағы мүшелік: ҚҚЭУ кәсіподағының мүшесі 

Жариялымдар мен презентациялар: 
Кезең: 1. Оrynbekov A.S., Koszhanov A.S., Karzhasova G.B. Legal education of students in 

the modern educational organizations: problems and some solutions XII International 
research and practice conference. Sheffield, UK, 2017 
2. Орынбеков А.С., Какимжанов М.Т., Нурпеисова А.К., Балгимбеков Д.У., 
Кабжанов А.Т. Типичные следственные ситуации по делам о преступлениях, 
связанных с торговлей людьми АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ: Международный научный журнал. №1 (15) - 2017. - 
Караганды: РИО «Болашақ-Баспа», 2017. - 229 с. 



3. Орынбеков А.С., Балгимбеков Д., Абдраимова Г. Қазақстан Республикасында 
адам сауда саласында заңсыз кәсіпкерліктің алдын алу және оны тергеу бойынша 
ғылыми-зерттеулік  сараптаманы  өзектендіру Журнал Вестник КЭУ: экономика, 
философия, педагогика, юриспруденция, №3, КЭУК, Караганда 2015 
 

Жаңа ғылыми әзірлемелер:  
2018 "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері" пәні бойынша жаппай ашық 

онлайн курсын (МООК) әзірлеу» 
1.01.2018 -
31.12. 2020 

ҚР БҒМ ҒК "Қазақстан Республикасында жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және қолданбалы мәселелері" гранттық 
жобасына қатысу» 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ханов  Талгат  Ахматзиевич 

З.ғ.д., профессор 

Білімі: 
1986-1990жж. КСРО ІІМ Қарағанды жоғары мектебі, мамандығы "Құқықтану". Біліктілігі: 

"Заңгер"(Маман). 
1996-1999жж. ҚР ІІМ КВШ күндізгі Адъюнктурасы (Қарағанды қ.) 

Жұмыс тәжірибесі: 
1990-1995 жж. Қырғызстан мен Қазақстанның практикалық ішкі істер органдарының әр түрлі 

лауазымдарында жұмыс істеу.  
1995 ж. ҚР ІІМ Қарағанды жоғары мектебінің қылмыстық іс жүргізу кафедрасының 

оқытушысы  
1996-1999жж. ҚР ІІМ КВШ адъюнкт 
1999-2007жж. Аға оқытушы, доцент, ҚР ІІМ Қарағанды Академиясының Қылмыстық іс жүргізу 

кафедрасы бастығының орынбасары. Б. Бейсенова 
2007-2010жж. ҚР ІІМ Қарағанды Академиясының Қылмыстық іс жүргізу кафедрасының 

бастығы Б. Бейсенова. 
2008ж. - қазіргі 
уақытқа дейін: 
 
 
 
2010ж. - қазіргі 
уақытқа дейін: 
 
Оқытылатын  
пәндер тізімі: 

Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық Университетінің "жалпы заңдық 
және арнайы пәндер" кафедрасының профессоры, қосымша Қазтұтынуодағы 
Қарағанды Экономикалық Университетінің "жалпы заңдық және арнайы пәндер" 
кафедрасының профессоры, қосымша 
 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің экономикалық және 
құқықтық зерттеулер ҒЗИ директоры 
 
ҚР Қылмыстық сот ісін жүргізуде мүліктік құқықтарды қорғау (бакалавриат); 
құқықтық талдау әдіснамасы, кеден саласындағы құқықтық талдау әдіснамасы 
(магистратура); экономикалық қауіпсіздікті мемлекеттік басқару (PhD)) 

2015-2018жж. Жұмыспен қамту толық жұмыс күні 
Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары: 

 ҚР ІІМ Қарағанды жоғары мектебі,  

ҚР ІІМ қарағанды Академиясы оларға. Б. Бейсенова 
Академиялық емес: жоқ 

Біліктілікті арттыру: 
14-21.06. 
2014ж. 

 
 

 
5–13.01 2015ж. 

 
 

 
23-24 06 
2015 ж. 

 

"Технологияларды коммерцияландыру және инновацияларды дамыту" оқыту 
семинарының бағдарламасы, ұйымдастырушы Халықаралық бизнес академиясы, 
Израиль, Тель-Авив қ. 
 
 
"Жалпы және арнайы құзыреттер мен дескрипторларды қалыптастыру "семинар-
тренингіне қатысушы сертификаты, академик Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ, 
"құқық" пәндік бағыты, "Tuning Tucahea" халықаралық жобасы, Қарағанды қ.  
 
"Технологияларды коммерциализациялаудың практикалық аспектілері" семинар-
тренингіне қатысушы сертификаты, "Технологияларды коммерциализациялау 
орталығы" ЖШС, Қарағанды қ.,  



 
 

11-15 04 
2016 ж. 

 
8 -12.05 
2018ж. 

 
 
"Has successfully participated in the international Week Cultural Co-Creation building 
bridges between countries", Нархоз-университет, Алматы қ. 
 
"Жол-көлік құқық бұзушылықтарын тергеуде ситуациялық тәсілді қолданудың 
теориялық және практикалық аспектілері" атты біліктілікті арттыру курстарының 
сертификаты. И. Канта, қылмыстық іс жүргізу, криминалистика және құқықтық 
информатика кафедрасы 

Кәсіби ұйымдардағы мүшелік: ҚҚЭУ кәсіподағының мүшесі 
  

Марапаттары мен сыйлықтары: 
2008 ж. 
 
2009 ж. 

 
 
2012 ж.  

 
 
 

2016ж. 
 

2016ж. 
 
 

2017ж. 
 

 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің грамотасымен марапатталды  
 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Құрмет грамотасымен 
марапатталды  
 
2012 жылдың қорытындысы бойынша Қазтұтынуодағының Қарағанды 
экономикалық университеті ректорының "Жыл адамы"номинациясы бойынша 
дипломымен марапатталды.  
 
2015 жылғы "ЖОО үздік оқытушысы" атағының иегері»  
 
Министірлігінің Құрмет грамотасымен, Қазақстан Республикасы білім және 
ғылым 
 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес агенттігінің Қарағанды департаментінің алғыс хаты 
 

Жариялымдар презентациялар:  
Кезең: 
2014-2017жж. 

1. Гармонизация и унификация национального законодательства по 
формированию договорно-правовой базы Таможенного союза и Единого 
экономического пространства // Евразийский юридический журнал. – М. 2014. № 
11. – С.17-21. 
2. Вопросы реализации антикоррупционной политики в Республике Казахстан на 
современном этапе // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 
– М. 2014. № 11. - С. 275-278. 
3. О совершенствовании организации деятельности следственных подразделений 
районных отделов полиции // Российский следователь. – 2015. № 16 – С.44-49. 
4. Развитие экономического механизма рационального недропользования в 
Казахстане // Фундаментальные исследования.  2016. - №  3-2.  С. 414-418. 
5. Криминалистическая характеристика личности скотокрада // Актуальные 

проблемы экономики и права. - 2016. – Т.10 - № 4 – С.107-116 
6. Геномная регистрация как универсальный идентификатор личности: 

исследование и перспективы // Всероссийский криминологический журнал. 

- 2016. – Т.10. - № 3. - С. 544–553. 
7. Criminal Liability for Illegal Actions Concerning Insider Information in the Republic 
of Kazakhstan // International journal of environmental & science education 2016, Vol. 
11, №. 17, 10197-10209. 
8. Оptimization of the conditions of convective drying of thermosensitive materials // 
Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, Vol. 46 No. 4 (2016) pp. 17-25. 
9. Общая характеристика законодательных новелл в сфере борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков в Республике Казахстан // Всероссийский 
криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 3. С. 623-632. 
10. Личность преступника и некоторые вопросы профилактики краж // 
Международный журнал экспериментального образования. 2017. № 5. С. 104-



108. 
 

Жаңа ғылыми әзірлемер:  
2017ж.: 
 
 
2018ж. 

"ҚР Қылмыстық сот ісін жүргізуде мүліктік құқықтарды қорғау" пәні бойынша 
жаппай ашық онлайн курс (МООК) әзірлеу» 
 
Авторлық құқық "орысша–қазақша–ағылшынша–поляк заң терминдерінің сөздігі, 
Қазақша–орысша–поляк заң терминдерінің сөздігі, ағылшынша–орысша–поляк 
заң терминдерінің сөздігі, поляк қазақша–орысша–ағылшынша заң терминдерінің 
сөздігі" №1720 30 мая 2018ж. 
 
"Кәсіпкерлік құқық" авторлық құқық объектісіне электрондық оқулыққа 
авторлық куәлік (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама) 
 
Авторлық құқық объектісіне авторлық куәлік (ЭЕМ арналған бағдарлама) 
"Протонды жартылай өткізгіштер мен диэлектриктер негізіндегі қатты 
материалдардағы Протонды-релаксациялық поляризацияның сызықтық моделінің 
параметрлерін сандық есептеу бағдарламасы" №576 16 қараша 2018ж. 
 
Авторлық құқық объектісіне авторлық куәлік (ЭЕМ-ге арналған бағдарлама) 
"электрэнергиялық қондырғылар мен жүйелердің ток шығару элементтері үшін 
жұқа пленкалы диэлектриктер негізінде қатты электр техникалық материалдарда 
көлемдік зарядталуын поляризациялаудың және өткізгіштіктің сызықты емес 
физико-математикалық моделінің сандық есебі бағдарламасы" 20 қараша 2018ж. 
№596. 
"ҚР Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық және 
қолданбалы мәселелері" тақырыбындағы ғылыми жобаға қатысу 

Қосымша ақпарат:  
Кезең: Ресей Жаратылыстану Академиясының корреспондент-мүшесі  

2016 жылғы 4 тамыздағы № 9065 диплом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аты-жөні, тегі: Шакенов Ардак Ордашевич 

З.ғ.к., профессор 

Білімі:  
Кезең: Жоғары заңгерлік, 1989-1993 Ж. Ж. ТД № 652535 
Кезең: Заң ғылымдарының кандидаты (31.05.2000 ж., ҒК № 0007412), доцент 

(21.02.2003 ж., ДЦ №0005258), профессор (13.12.2011 ж., ПР № 0000759) 
Кезең: Біліктілігі-заңгер, құқықтану мамандығы бойынша 

Жұмыс тәжірибесі: 
Академиялық:  

Осы ұйымда жұмыс істеу 
Кезең: Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті Жалпы заңдық және 

арнайы пәндер кафедрасының профессоры 
Кезең: Криминология, кедендік ресімдеуді ұйымдастырудың заманауи үрдістері 

(мемлекеттік тілде) 
Кезең: қосалқы 
Білім беру ұйымдарындағы алдыңғы жұмыс орындары: 
Кезең: ҚР ІІМ ғаБ. Бейсенова, 2009 жылдың наурыз айынан 2017 жылдың маусым 

айына дейін ҚР ІІМ ға криминалистика кафедрасының бастығы.Б. Бейсенова 
(отставкадағы полковник);  

Кезең: 2017 жылдың қыркүйек айынан бастап ҚарМУ қылмыстық іс жүргізу және 
криминалистика кафедрасының профессоры.Е. Букетов 

Кезең: Криминалистика, сот сараптамасы, заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы іс-
қимыл: теориялық және қолданбалы аспектілер   

Біліктілікті арттыру: 
Кезең: 1. "Ұтқыр криминалистика технологиялары: мобильді құрылғыларды зерттеу 

үшін қазіргі заманғы it-құралдарды қолдану" тақырыбында Сертификат.Әл-
Фараби, MICRO SYSTEMATION AB , Алматы, 2015г.; 
2. "Investigation of Child Pornography Course. Балалар порнографиясын зерттеу 
әдістемесі", International Law Enforcement Academy, Будапешт, Венгрия, 2017ж.; 
3. "Жастар ортасында діни экстремизм мен құқықбұзушылықтың алдын алу" 
тақырыбындағы Сертификат, Қарағанды: ҚарМУ.Е. Бөкетов, 2017ж.; 
4. "ІІО қызметкерлерін даярлаудағы заманауи білім беру технологиялары" 
тақырыбындағы Сертификат, Қарағанды: ҚР ІІМ ға.Б. Бейсенов, 2017. №77; 
5. Сертификат, тақырыбы: "қазіргі заман жағдайын ескере отырып Құқық қорғау 
органдарының қызметін жетілдіру", Ақтөбе: АЮИ им.М. Букенбаева, 2017. 
№157. 

Кәсіптік ұйымдарға мүшелік: 
Кезең:   Қазақстан заңгерлер одағы, № 09/7178 

Марапаттары мен сыйлықтары: 
Кезең: 1989-2017 ж. ж. ҚР ІІМ-нің медальдары мен төсбелгілері, сондай-ақ ақшалай 

сыйақы түрінде көтермелеу. 

Қызметтер саласындағы қызмет: 



Кезең: Жоқ  

Жариялымдары мен презентациялары: 
Кезең: 1. Арыстанбеков М.А., Шакенов А.О., Жакулин А.Б., Еленюк А.Г.Частные 

криминалистические методики. Учебное пособие. – Караганда, 2014. –  242 с.; 
2. Шакенов А.О., Шарипов С.Р., Жунусова А.Ж. Справочная книга следователя. 
Учебно-практическое пособие. – Караганда: Карагандинская академия МВД РК 
им. Б. Бейсенова, 2015. – 379 с.; 
3. Геномдық тіркеу: құқықтық және криминалистикалық аспектілері. Құқық 
қорғау органдарының жаңа болмыстағы заманауи қызметін жетілдіру. / 
Халықаралық ғылым. –практ. Конф. Мат-ры. – ҚР ІІМ М.Бөкенбаев атындағы 
Ақтобе заң институы: Ақтобе, 2017. Б. 345-348; 
4. R.Zhamiyeva, A.Shakenov, Z.Zhumanbayeva. Tactical features of the inspection of 
the scene in cases of torture // Вестник Карагандинского университета, №2 
(90)/2018. C.92-98.; 
5. Мультимедийная презентация по дисциплине «Криминалистика» (на 
государственном языке). Авторский договор №2161 от 06.06.2018, Караганды: 
КарГУ им.Букетова, 2018. 

 
 

 
 


