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дәрежесі, лауазымы) 

Қазақ тілінде 

 

Орыс тілінде 

 

Ағылшын тілінде 

  

1.  Габбасова Жадра 

Кенжебековна 
 

Азаматтық 

құқықтарды қорғау 
институтын 

құқықтық реттеу 

Правовое 

регулирование 
института защиты 

гражданских прав  

Legal regulation of the 

Institute of civil rights 
protection 

Белхожаева Д.С.  

аға оқытушы 

2.  Манап Айбек 

Тұрарбекұлы 

 

Экологиялық 

қауіпсіздіктің 

қылмыстық 

құқықтық және 

криминологиялық 

аспектілері 

Уголовно-правовые 

и 

криминологические 

аспекть  

экологической 

безопасности 

Criminally-legal and 

kriminologichesky aspect 

of ecological safety 

Буранбаева С.Р.  

аға оқытушы 

3.  Бектұр Айдана 

Серікжанқызы 

 

Жер кадастрын 

құқықтық реттеу  

Правовое 

регулирование 

земельного кадастра 

Legal regulation of land 

cadastre 

Байсымакова Д.С. 

 аға оқытушы 

4.  Жұмалы Мәдина 

Дінмұқамедқызы  

Азаматтық 

құқықтық 

жауапкершілік 

институты 

Институт 

гражданско-

правовой 

ответственности 

Institute of civil liability Байсымакова Д.С.  

аға оқытушы 

5.  Идрисов Елдар 

Болатұлы 

Жаһандану 

жағдайындағы 

ақпараттандыру 

және байлапныс 

саласындағы 
қылмыстық құқық 

бұзушылықтармен 

күресудегі 

қылмыстық саясат 

Уголовная политика 

в борьбе с 

уголовными 

правонарушениями 

в сфере 
информатизации и 

связи в условиях 

глобализации 

Criminal policy in the 

fight against criminal 

offenses in the field of 

information and 

communication in the 
context of globalization 

Буранбаева С.Р.  

аға оқытушы 

6.  Науразбаева 

Жанат 

Сансызбайкизи 

 

Сақтау шартын 

құқықтық реттеу 

мәселелері 

Проблемы  

правового 

регулирования 

договор  хранения 

Problems of legal 

regulation of the 

agreement of storage 

Мейрбекова Г.Б. 

университет доценті 

7.  Жалмаханова 

Нурханым 

Нуртайкызы 

 

Қазақстан 

Республикасындағы 

отбасы заңнамасы 

бойынша бала 

құқығын қорғау 
мәселелері 

Проблемы  защиты 

прав ребенка в 

Республике 

Казахстан по 

брачно-семейному 
законодательству 

Problems of protection of 

the rights of the child in 

the Republic of 

Kazakhstan under 

marriage and family law 

Альшуразова А.А.  

аға оқытушы 

8.  Зулкарнай 

Ғалымжан 

Бауыржанұлы  

 

 

Тергеп-тексеруді 

болжау мен 

жоспарлау 

техникасы және 

психологиялық 

негіздері.  

Техника и 

психологические 

основы  

прогнозирования и 

планирования 

расследования. 

Technique and 

psychological basis of 

forecasting and planning 

investigation. 

Османова Г.Ж.  

аға оқытушы 

9.  Төрехан Нүрила 

Мұхтарханқызы 

 

Қазақстан  

Республикасы - 

Президенттік 

Республика  

Республика 

Казахстан - как 

Президентская 

Республика 

The Republic of 

Kazakhstan as a 

Presidential Republic 

Касымбек А.О.  

аға оқытушы 

10.  Әбдіғалиева 

Толғанай 

Ермұханқызы 
 

Бірнеше мәрте 

қылмыстық құқық 

бұзушылық жасаған 
адамдарға жаза 

тағайындау 

ережелері 

Назначение 

наказания при 

неоднократности 
преступлений  

Sentencing for several 

criminal offences 

Бижанова А.А.  

з.ғ.д., аға оқытушы 



 

11.  Айткалиев 

Кайсар 

Саматұлы  

Жауап алудың 

тактикасы және 

психологиясы 

Тактика и 

психология допроса  

Tactics and psychology 

of interrogation 

Османова Г.Ж.  

аға оқытушы 

5В030100-Құқықтану, 3 жыл, қазақ бөлімі, 

12.  Амангелді 

Айжан 

Қазбекқызы 

 

Парламенттік 

бақылау:  

конституциялық–

құқықтық негіздері 

 

Парламентский 

контроль: 

конституционные и 

правовые основы 

Parliamentary oversight: 

constitutional and legal 

framework 

Молдахожаев Ш.Ш. 

аға оқытушы 

5В030100-Құқықтану, 3 жыл, орыс бөлімі 

13.  Басқанбаев 

Ділмұхамет 

 

Қазақстан 

Республикасындағы 

зияткерлік меншік 

құқығы 

Право  

интеллектуальной 

собственности в 

Республики 
Казахстан  

Intellectual property rights 

in the Republic of 

Kazakhstan 

Молдахметова Ж.Е. 

аға оқытушы 

14.  Серикболқызы 

Маржан  

 

Еңбек шарты  еңбек 

қатынастарын 

реттеу нысаны 

ретінде 

Трудовой договор 

как форма 

регулирования 

трудовых 

отношений  

Employment contract as a 

form of regulation of labor 

relations in Kazakhstan 

Хамзина Ж.А.  

з.ғ.д., профессор 

15.  Ботпаева 

Айгерим 

Кайратовна  

 

Рецидив 

қылмыстың 

көптілігінің нысаны 

ретінде 

Рецидив как форма 

множественности 

преступлений 

Recidivism as a form of 

multiplicity of crimes 

Хведеледзе Т.Б.  

з.ғ.к., аға оқытушы 

16.  Серикбайқызы 

Маххабат 

 

Сотқа дейінгі 

өндірісті соттық 

қадағалау: 

Қазақстан 

Республикасы 

қылмыстық 

процестік 
заңнамалардың 

жағдайы және 

жетілдіру 

мәселелдері 

Судебный контроль 

в досудебном 

производстве: 

состояние  и 

проблемы 

усовершенствовани

я уголовно-
процессуального 

законодательства 

РК  

Judicial control in pre - 

trial proceedings: the state 

and problems of 

improvement of the 

criminal procedure 

legislation of the Republic 

of Kazakhstan 

 Толеубекова Б.Х. 

з.ғ.д., профессор 

17.  Садыкова Зарина 

Таировна  

 

Қазақстан 

Республикасындағы 

кәмелетке 

толмағандарға 

қылмыстық 

жауапкершілік 

 

 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетны

х в Республике 

Казахстан 

Criminal liability of 

minors in the Republic of 

Kazakhstan 

Сайлибаева Ж.Ю.  

з.ғ.к., аға оқытушы 


