
Куатбек Гулнар Куатбековна 

 

 
Образование: высшее,  специальность «Юриспруденция» (квалификация: юрист) 

Ученая степень: магистр права (2000) 

Ученое звание: - 

Должность: старший преподаватель 

Общий стаж работы: 23 года  

Стаж педагогической работы: 23 года 

 

Информация о преподавателе 

В 1998 году окончила КазГНУ им Аль-Фараби, юридический факультет. 

1998 - 2000 гг обучение в магистратуре КазГНУ им Аль-Фараби. 

В 2000 году защитила магистерскую диссертацию по теме «Принципы сдержек и 

противовесов в Республике Казахстан». В 2000 году присвоена ученая степень магистр 

права. 

Награды и поощрения 

- благодарственное письмо ректора за высокий профессионализм в подготовке 

специалистов в сфере юриспруденции (2019, 2020, 2022). 

Является членом палаты юридических консультантов по Актюбинской областной. 

Является членом аттестационной комиссии ДКСО по Кызылординской области. 

На протяжении многих лет принимает участие в конкурсе исследовательских работ 

учащейся молодежи и студентов. 

 

Профессиональная деятельность 

 

Повышение квалификации (за последние пять лет) 

 АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». «Техникалық және 

кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту жағдайындағы арнайы пәндер 

оқытушыларының кәсіби құзыреттілігі». Актобе, 27 қазан 2017ж. (72 сағат). 

 ИПК КазНУ им.Аль-Фараби. «Психологические особенности и отношений в 

воспитании детей». Алматы, 4 маусым, 2018ж. (36сағат). 

 МОНРК КРМУ. «Перспективы развития методики преподавания юридических 

дисциплин в РК». 27.05.2019-14.06.2019ж. Актобе, 2019ж. (72 сағат). 

 МОНРК КРМУ. «Актуальные вопросы корпоративных правоотношений». 

27.05.2019-14.06.2019ж.  Актобе, 2019ж. (72 сағат). 

 НПП РК Атамекен. «Проектное обучение с принципом наставничества». Актобе, 

23.10.2019ж. (12 сағат). 

 Баишев Университеті Кадрлар біліктілігін жоғарылату және қайта даярлау. 

«Жаппай онлаин курстар: құру, өрлету және қолдану». ИПКиПК АУБ 7 ақпан 

Ақтөбе-2020ж. (72 сағат). 

 Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Баишев 

Университет. «Современные образовательные технологии с 04 января по 15 января, 

Актобе 2021г. (80 сағат). 



 Совершенствование профессионального мастерства преподавателя вуза (Правовое 

регулирование арбитража, приказного производства).Центр ПКиДО Казахский 

национальный педогогический университет им.Абая. 28 сентября по 10 октября , 

Алматы 2020г. 

 ҚР қылмыстық құқықтық және қылмыстық атқару тәжірибесін жүзеге асырудың 

қазіргі заманғы үрдістері мен мәселелері. ИПКиПК АУБ. 03-15 Ақпан. Ақтөбе-

2020г. 

 Мемлекеттік құқықтық және азаматтық құқықтық қызметті жетілдірудің құқықтық 

аспектілері. ИПКиПК АУБ Ақтөбе-2020 

 ЖОО оқытушыларына арналған «Жоғарғы оқу орындарында медиасауатты оқыту 

әдістемелері».31-03 маусым. 2021 ж. (32 сағат). 

 Құқықтық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері: ҚР қаржы құығы жәнеҚР салық 

құқығы.06-17 қыркүйек, 2021жыл.06-17 қыркүйек, 2021жыл. (72 сағат). 

 Құқықтық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері: ҚР кәсіпкерлік құқығы және мұнай 

құқығы. 06-17 қыркүйек, 2021жыл. 06-17 қыркүйек, 2021жыл. (72 сағат). 

 Құқықтық пәндерді оқытудың қазіргі әдістері: ҚР Мұрагерлік және отбасы құқығы 

(72 сағат). 

 2022ж - Шілде, КР жер құқығы пәнін оқытудың қазіргі әдістері: (72 сағат). 

 

Преподаваемые дисциплины  

 Финансовое право РК 

 Налоговое право РК 

 Предпринимательское право РК 

 Земельное право РК 

 Наследственное право РК 

 

Публикации преподавателя 

1.«Монополияға қарсы заңдар және тұтынушылардың құқықтарын 

қорғау».Международный научный журнал Наука и жизнь Казахстана №9/2 2019. Наука и 

жизнь Казахстана №9.2 2019.pdf 

2.«Тұтынушылардың құқын қорғау жүйесін қалыптастыру қағидаттары». Международный 

научный журнал Наука и жизнь Казахстана. №12/2 2019. ..\Desktop\НИР и НИРС кафедры 

19-20жыл\Наука и жизнь Казахстана №12_2 2019.pdf 

3.«Қазақстан Республикасының Конституциясында ақпараттың еркіналуын және 

сатылуына қылмыстық-құқықтық қатынастар». Международный научный журнал Наука и 

жизнь Казахстана №10/22019. Наука и жизнь Казахстана №10_2 2019.pdf 

4.«Реализация и защита конституционных прав и свобод гражданина». Международный 

научный журнал Наука и жизнь Казахстана №9/22019. Наука и жизнь Казахстана №9.2 

2019.pdf 

5.«Тұтынушылардың құқын қорғау жүйесін қалыптастыру қағидаттары». Международный 

научный журнал Наука и жизнь Казахстана №10/22019. ..\Desktop\НИР и НИРС кафедры 

19-20жыл\Наука и жизнь Казахстана №10_2 2019.pdf 

6.«Заңды тұлғалардың құқық қабілеттілігі мен жауапкершілігінің кейбір мәселелері». 

Международный научный журнал Наука и жизнь Казахстана. №10/22019. ..\Desktop\НИР 

и НИРС кафедры 19-20жыл\Наука и жизнь Казахстана №10_2 2019.pdf 

7.Құқықтық сана мен құқықтық білімділік деңгейінің проблемалары. Вестник БУ 

№32019ж. ..\Desktop\байшев конференция до 15.09.19ж\Вестник Баишев Университета 

3(65).pdf 

8. «Конституция казіргі Қазақстанның өркендеуінің негізі» ..\Desktop\байшев конференция до 

15.09.19ж\Вестник 4(66) 2019 .pdf 

9. «ҚР азаматтарының Конституциялық құқықтары» ..\Desktop\байшев конференция до 

15.09.19ж\Вестник 4(66) 2019 .pdf 
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10. «Қоғам мен адамзатты одан әрі жетілдірудегі Конституцияның рөлі» ..\Desktop\байшев 

конференция до 15.09.19ж\Вестник 4(66) 2019 .pdf 

11. «Актуальные проблемы коррупций и пути его решения» ..\Desktop\байшев конференция до 

15.09.19ж\Вестник 4(66) 2019 .pdf 

12. «Миға шабуыл әдісін тиімді пайдалану» ..\Desktop\байшев конференция до 

15.09.19ж\Вестник 4(66) 2019 .pdf 

13. «Гарантий реализации права каждого на свободу слова» ..\Desktop\НИР и НИРС 

кафедры 19-20жыл\Том II Сборник конференции в Ванкувере Октябрь 2019.pdf 

14. Қазақстан республикасының Президентінің жолдауы бойынша азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын қорғаудың өзекті проблемалары СБОРНИК АЮИ 777 20.05.2022 последний.pdf 
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