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Academic degree and rank, scientific school: 

Master of laws in international Law 6М030200 

1997-2001 Bachelor course. Kazakh state law Academy (Almaty). Specialty Law. 

2011-2013 Master's degree. University "Astana".  Specialty International law 

2017-2020 Doctoral study. L. N. Gumilyov Eurasian national university.  Specialty  

International law 

Scientific interests: Public International Law, Private International Law 

Scientific scholarships: 

1. Participation as an executor of the project of proactive and risky scientific 

research of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan for 

2010 on the topic: "Socio-economic mechanisms for the development of human 

capital and improving the quality of life of the population in the industrial and 

innovative economy of Kazakhstan." 

2. Participation as a member of the working group for the preparation of 

fundamental scientific research from 2011-2014. on the topic: "Improving the 

application of international law in the field of judicial protection of human rights and 

freedoms of the Common Economic Space and the European Union." 

3. Participation as a researcher on a fundamental scientific research project 

from 2018-2020. on the topic: "Analysis of the interaction of the UN treaty bodies 

with the OECD and EAEU countries in order to adapt in Kazakhstan the world 

experience of fulfilling international legal obligations and preserving national 

specifics in the process of modernizing legislation." 

Courses taught: 

• Law of responsibility in international law 

• Public International Law  

• Control mechanisms of the UN human rights system, 

•  Law of international treaties  

• Law of international organizations  

• Diplomatic and consular law  

• International trade law   

• Issues of territories in international law  

• International law of the sea  

 

Professional experience: 

In chronological order starting 

from the most recent position 

• 2009 - Senior Lecturer of 

the Department of 

International Law, L.N. 

Gumilyov ENU 

• 2003-2009 -  Lecturer of 

the Department of 

International Law, L.N. 

Gumilyov ENU   

• 2002-2003 - Lecturer of 

the Department  of theory 

of state and law , L.N. 

Gumilyov ENU 

Total experience: 18 years 

Teaching experience: 18 

years 

1. Қазақстан Республикасының білім саласындағы халықаралық 

ынтымақтастығы / Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Заң 

ғылымдары сериясы. –  №1-2. – 2010. – 317-323 б. 

2. Қазақстан Республикасының жоғары білім жүйесі: өткені мен бүгіні / 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Заң ғылымдары сериясы.  – №4. – 

2010. – 171-176 б. 

3. Қазақстанда ислам банкінің құрылу мәселесіне қатысты /«Қазақстанның 

Ислам конференциясы ұйымына төрағалық етуі: құқықтық аспектісі, 

жағдайы және болашағы» ІІ Жыл сайынғы магитсранттарға, 

докторанттарға, жас ғалымдарға арналған халықаралық ғылыми 

конференция материалдары. – 2011. – 31-35 б. 

4. Қазақстан Республикасында соттардың адам құқықтары мен 

бостандықтарына қатысты халықаралық құқық нормаларын қолданудың 

құқықтық негіздері / Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Заң 

ғылымдары сериясы.  – №2-3 (12-13) – 2012. – 156-160 б.  

5. Халықаралық жария құқық: Оқу-әдістемелік құралы. – Астана: Л.Н. 

Гумилев ат. ЕҰУ АББ, 2012. – 192б.  

6. Халықаралық құқық принциптерінің ұғымы және  олардың ҚР 

заңнамасында көрініс табуы /Молодые ученые ЕНУ и РУДН о современных 

проблемах международного права: Материалы ІІ совместной 

международной научно-практической конференции ЕНУ и РУДН, 2 апреля 

2014 г./Отв.ред. А.Х. Абашидзе, Е.М. Абайдельдинов, М.Ж. Куликпаева – 

Астана: ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2014. – 303 с. 

7. Халықаралық құқық мамандығы бойынша модульдік білім беру 

бағдарламасын қалыптастыру мәселелері  /Научные труды кафедры 



международного права. Ежегодник. Выпуск 1. /Сост. Тлепина Ш.В., 

Жунусбекова А.Ж. – Астана: ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, 2015. – 166с.  

8. Correlation between the Jurisdiction of the Court of the EAEU and the 

Jurisdiction of International Judicial Institutions Journal of Advanced Research in 

Law and Economics, [S.l.], v. 9, n. 3(33), p. 965-970, dec. 2018. ISSN 2068-

696X.  

9. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде некеге отырудың шарттары мен 

тәртібі (салыстырмалы-құқықтық талдау) /«Ғылым және білім – 2018»  атты 

студенттер мен жас ғалымдардың XIII Халықаралық ғылыми 

конференциясы – Астана: http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie/, 

2018. – 7513 стр 

10. Законодательство государств-членов ЕАЭС, регулирующее порядок и 

пределы действия международного права / Взаимодействие договорных 

органов ООН по правам человека со странами ЕАЭС и ОЭСР. Монография 

в 3 т. Том I: Порядок и пределы действия международного права на 

территории суверенной страны / под ред. Е.М. Абайдельдинова и А.Х. 

Абашидзе. – Астана: ТОО «Мастер По», 2018. – 213 с. 

11. Апологиядан апологияға (ЕАЭО соты қызметінің кейбір жалпы 

проблемалары) (в соавторстве проф. В.Л. Толстых) / Научные труды 

кафедры международного права. Ежегодник. Выпуск 4. /Сост. д.ю.н., проф. 

Тлепина Ш.В., докторанты PhD Акшалова Р.Д., Жунусбекова А.Ж. – 

Астана: «Мастер По», 2018. – 185с. 

12. ҚР Конституциясы мен халықаралық құқық принциптерінің арақатынасы 

/ Научные труды кафедры международного права. Ежегодник. Выпуск 4. 

/Сост. д.ю.н., проф. Тлепина Ш.В., докторанты PhD Акшалова Р.Д., 

Жунусбекова А.Ж. – Астана: «Мастер По», 2018. – 185с. 

13. Механизмы учета и реализации мнений договорных органов ООН по 

правам человека в Республике Казахстан / Актуальные проблемы 

современного международного права: Материалы XVII Международного 

конгресса «Блищенковские чтения»: в 4 т. / отв .ред. А.Х. Абашидзе, А.М. 

Солнцев. Москва. 13 преля 2019 г. – Москва : РУДН, 2019. 

14. Практика подготовки национальных докладов Армении, Беларуси, 

Кыргызстана и стран СНГ, не входящих в  ЕАЭС, в сфере осуществления 

гражданских и политических прав человека и выполнения заключительных 

замечаний Комитетов ООН (в соавторстве проф. Ш.В. Тлепиной) / 

Взаимодействие договорных органов ООН по правам человека со странами 

ЕАЭС и ОЭСР. Монография в  3 т. Том IІ / под ред. Е.М. Абайдельдинова и 

А.Х. Абашидзе. – Астана: ТОО «Мастер По», 2019. – 213 с. 

15. Қазақстанның БҰҰ шарттық органдарының актілерін жүзеге асыруы 

мәселелері / Материалы Международной научно-практической 

конференции «Верховенство права на национальном и международном 

уровнях как приоритет деятельности ООН и суверенных государств». – 

Нур-Султан. –2019. 
16. ЕАЭО кейбір елдерінің аумағында халықаралық құқықтың әрекет ету 

тәртібі мен шегіне қатысты заңнамасына талдау /Евразийский ежегодник 

международного права. Выпуск 5. /Сост. д.ю.н., проф. Тлепина Ш.В., 

докторанты PhD Акшалова Р.Д.,  Зукай Ж. – Астана: «Мастер По», 2019. – 

238с. 

17. Қазақстанның БҰҰ шарттық органдарымен ынтымақтастығы 

процестерінің мамандардың құқықтық санасын қалыптастыруға әсері (в 

соавторстве проф. Ш.В. Тлепиной, А.М. Оспановой)  / Сборник материалов 

международной научно-практической конференций на тему: «75 лет ООН: 

вклад в обеспечение мира, верховенство права и устойчивое развитие». - 

Нур-султан. - 2020. 

18. Порядок и пределы действия международного права на территориях 

некоторых стран-участников ЕАЭС (в соавторстве проф. Ш.В. Тлепиной)  

Вестник ЕНУ им.Л.Н. Гумилева. – 2020. -№3(132), - стр.67-75. 

19. ЕАЭО елдерінің БҰҰ шарттық органдарымен ынтымақтастығы 

процестерінің мамандар мен жалпы көпшіліктің құқықтық санасын 

қалыптастыруға әсері (в соавторстве проф. Ш.В. Тлепиной) 

/Взаимодействие договорных органов ООН по правам человека со странами 

ЕАЭС и ОЭСР. В 3 т. Том III.  Взаимодействие договорных органов ООН со 

странами ЕАЭС и ОЭСР в сфере осуществления экономических, 



 

социальных и культурных прав человека / под ред. Е.М. Абайдельдинова, 

А.Х. Абашидзе. – Нур-Султан, 2020. – 200 с. 

20. Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде мемлекеттердің 

гуманитарлық саладағы ынтымақтастығының рөлі (в соавторстве Ә. 

Сақбайқызы) /Сборник материалов международной научно-практической 

конференций на тему: «Глобальные вызовы и угрозы международной 

безопасности». - Нур-султан. - 2020. 


