Curriculum Vitae

ФИО: Дуйсенова Эльмира Оразгалиевна
Гражданство: РК
Контактные данные:




E-mail: e.duisenova@cu.edu.kz
Skype: Тел. моб.: 8-702-625-75-73

Академическая должность: ассоциированный профессор
Ученая степень: кандидат юридических наук
Название специальности и шифра, указанные в дипломе: «12.00.03 - гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право; гражданский
процесс; арбитражный процесс»
Штатный
ОБРАЗОВАНИЕ/КВАЛИФИКАЦИЯ: (ГОД, СТРАНА, УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
2006 – 2008 гг. - Аспирантура юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби,
2003-2005 гг. - Магистратура юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби, казахское
отделение,
1999-2003 гг. - Бакалавриат юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби
ОПЫТ РАБОТЫ: (ГОД, МЕСЯЦ, УЧРЕЖДЕНИЕ, ДОЛЖНОСТЬ)
Сентябрь 2005 г. – август 2009 г., кафедра трудового права и гражданского процесса
юридического факультета КазНУ им. аль-Фараби, старший преподаватель;
Сентябрь 2009 г. – август 2013 г., кафедра частно-правовых дисциплин Каспийского
общественного университета, ассоц. профессор;
Август 2013 г. – июль 2014 г. отдел гражданского, гражданско-процессуального
законодательства и исполнительного производства Института законодательства РК, начальник
отдела
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ: (СТАЖИРОВКИ, ТРЕНИГИ, СЕМИНАРЫ,
КУРСЫ)
01.12.2008 г. – 27.12.2008 г., курс по специальности «Гражданский процесс» Института
повышения квалификации преподавателей вузов КазНУ имени аль-Фараби;
2012 г., прошла аккредитацию в качестве субъекта научной и (или) научно-технической
деятельности. 30.11.2012 г. и получила свидетельство об аккредитации Министерства
образования и науки Республики Казахстан.
11.02.2013 г. – 15.02.2013 г., семинар на тему: «Ведение судебных споров: тактика,
стратегия, доказательства, риторика и процесс», Центр профессиональной консультации
«Profite Partner»;
01.10.2013 г., семинар на тему: «Этапы законодательного процесса: теория, практика и
международный опыт», Министерство юстиции Республики Казахстан, ГУ «Институт
законодательства Республики Казахстан», «Платформа верховенства права – Центральная
Азия» «Rule of Law Platform – Central Asia»;
14.10.2014 г., тренинг ScienceDirect and Scopus от Elsevier. - Алматы, КОУ;

22 - 26.12.2014 г., курс подготовки медиаторов «Общий курс медиации». - Алматы,
Центр медиации и альтернативного разрешения споров;
14 – 24.01.2015 г., курс повышения квалификации по теме «Современные методы
совершенствования педагогического мастерства преподавателей высшей школы». – Алматы;
27-28 марта 2015 г., I Республиканский конкурс по международному арбитражу. Алматы, КОУ;
14 апреля 2015 г., мастер-класс «Система высшего образования Франции» (Родже
Бастриос, Университет Перпиньян, Франция). - Алматы, КОУ.
a) ПУБЛИКАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЕ И МЕСТНЫЕ):

#
1

Название
публикации

Название издания

ISBN, место, год

1

2
3
4
Публикации научных статей, разделов, глав в монографиях:
«Экономика и право
независимого Казахстана в
третьем тысячелетии» атты
жоо аралық ғылымиЭкономикалық
практикалық
Д.А.Қонаев атындағы
соттардың азаматтық
конференцияның
университет, 5 сәуір 2002
іс жүргізудегі маңызы материалдарының жинағы, жыл.

2

Азаматтық іс
жүргізудегі өкілділік
және адвокаттық
қызмет

3

Азаматтық іс
жүргізудегі атқару
өндірісінің мәні мен
маңызы

4

Азаматтық іс
жүргізудегі атқару
өндірісінің қағидалары

5

Азаматтық істердің
соттылығының сот
билігін жүзеге
асырудағы ролі

әл Фараби ат. ҚазҰУ
Жаршысы, заң сериясы,
«Қазақстан
Республикасында
әлеуметтік қамсыздандыру
саласындағы құқықтық
реформа: даму бағыттары»
атты халықаралық дөңгелек
үстел материалдары
«Ғаламдану кезеңінде
тұлғалардың құқықтарын
қорғау және мүдделерін
қамтамасыз ету
саласындағы заңдарды
үйлестірудің экономикалық
және құқықтық мәселелері:
ТМД елдерінің теориясы
мен тәжірибесі» атты
халықаралық ғылымитәжірибелік конференция
ның материалдары, 2
шығарылым
«ҚР парламента
ризмнің теориялық және
конституция
лық-құқықтық мәселелері»
атты халықаралық ғылымипрактикалық конференция
ның материалдары

әл Фараби атындағы ҚазҰУ,
мамыр, 2003 жыл. - № 2 (27).

әл Фараби атындағы ҚазҰУ,
30 қаңтар, 2004 жыл.

әл Фараби атындағы ҚазҰУ,
2005 жыл.

әл Фараби атындағы ҚазҰУ,
17 қараша, 2006 жыл.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Азаматтық істердің
соттылығы және оның
ведомстволық
бағыныстылық пен
өзге сабақтас
категориялармен
арақатынасы мен
айырмашылықтары
Азаматтық істі бір
соттың өндірісінен
алып басқа сотқа
берудің құқықтық
реттелуі
Қазақстан
Республикасында
азаматтық істер
соттылығының кейбір
мәселелері

Азаматтық іс жүргізу
құқығының пәні,
әдістері және жүйесі
Кассациялық іс
жүргізудің мәні мен
мағынасы
Қазақстан
Республикасының
азаматтық іс жүргізу
кодексіне енгізілген
кейбір өзгерістер мен
толықтыруларға
құқықтық талдау

Медиация азаматтыққұқықтық дауларды
реттеудегі делдалдық
нысаны ретінде
Азаматтық істер
бойынша сот актілерін
қайта қарау тәртібіне
енгізілген өзгерістер
мен толықтырулар
жөнінде

Топтық талап жөнінде

«Құқық және мемлекет/
Право и государство»,
мамыр, 2007 ж. - № 2 (35).

«Құқық және мемлекет/
Право и государство»,
мамыр, 2007 ж. - № 2 (35).

әл Фараби ат. ҚазҰУ
Жаршысы, заң сериясы,
мамыр, 2007 жыл. - № 2
(42).

әл Фараби атындағы ҚазҰУ
Жаршысы, заң сериясы,
мамыр, 2007 жыл. - № 2 (42).

Заңгер, наурыз, 2009 жыл. № 3.
«Предмет, метод и система
гражданского права» атты
халықаралық ғылымитәжірибелік
конференцияның
материалдары

КазГЗУ Жеке құқық ҒЗИ,
2010 жыл

Әділеттің ғылыми
еңбектері, 2010. - № 3 (33).

Әділеттің ғылыми еңбектері,
2010. - № 3 (33).

Заңгер, 2010 жыл. - № 7.
«Азаматтық құқық ғылым
ретінде: тарих, теория және
практика мәселелері» атты
халықаралық ғылымитәжірибелік
конференцияның
материалдары

Заңгер, 2010 жыл. - № 7.

Әділеттің ғылыми
еңбектері, 2012. - № 2 (40).

Әділеттің ғылыми еңбектері,
2012. - № 2 (40).

Гражданское прав: вызовы
времени: Материалы
междунар.науч.конф.,
посвященной 70-лет.юбилею
д.ю.н., профессора Диденко
А.Г., Алматы, 3 октября 2014
г. / Отв.ред.Н.В. Уварова.

Монографии:

КазГЗУ Жеке құқық ҒЗИ,
2011 жыл

Алматы: КОУ, 2015.

15

Қазақстан
Республикасында
азаматтық сот ісін
жүргізудегі істердің
соттылығы

Алматы: Қазақ университеті,
2009.
Учебные пособия, учебники:

16

17

18

19

20

21

22

23

Азаматтық істер
бойынша
атқарушылық іс
жүргізу: Дәрістер
курсы
Азаматтық және
азаматтық іс жүргізу
заңнамасын қолдану
теориясы мен
практикасы: Дәрістер
курсы

Алматы: КҚУ ҒБО, 2010.

Алматы: КҚУ ҒБО, 2011.

Методические пособия, материалы:
Азаматтық іс
жүргізудегі адвокат:
студенттің өзіндік
жұмысына әдістемелік
нұсқау
Алматы: КҚУ ҒБО, 2011.
Аазаматтық іс
жүргізудегі адвокат:
семинар және
Алматы: КҚУ ҒБО, 2011.
практикалық
сабақтарға әдістемелік
нұсқау
Азаматтық істер
бойынша
атқарушылық іс
жүргізу: студенттің
өзіндік жұмысына
әдістемелік нұсқау
Алматы: КҚУ ҒБО, 2010.
Азаматтық істер
бойынша
атқарушылық іс
жүргізу: семинар және
практикалық
сабақтарға әдістемелік
нұсқау
Алматы: КҚУ ҒБО, 2010
Қазақстан
Республикасының
азаматтық іс жүргізу
құқығы: мемлекеттік
емтихан бағдарламасы
Алматы: КҚУ ҒБО, 2010
Азаматтық және
азаматтық іс жүргізу
заңнамасын қолдану
теориясы мен
практикасы: семинар
және практикалық
Алматы: КҚУ ҒБО, 2011

сабақтарға әдістемелік
нұсқау
Азаматтық және
азаматтық іс жүргізу
заңнамасын қолдану
теориясы мен
практикасы:
магистранттың өзіндік
жұмысына әдістемелік
24 нұсқау
Аралық сот және
халықаралық
коммерциялық
төрелік: семинар және
практикалық
сабақтарға әдістемелік
25 нұсқау
Аралық сот және
халықаралық
коммерциялық
төрелік: студенттің
өзіндік жұмысына
26 әдістемелік нұсқау
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ (2009 - 2014):
#
1

1

2

3

Алматы: КҚУ ҒБО, 2011

Алматы: КҚУ ҒБО, 2012

Алматы: КҚУ ҒБО, 2012

Название конференции Название Организации
Страна
Name of the conference
Name of the organization
Country
2
3
4
РК (Республиканские, международные)
«Предмет, метод и
система гражданского
права» атты
Қазақстан
КазГЗУ Жеке құқық ҒЗИ
халықаралық ғылымиРеспубликасы
тәжірибелік
конференция
«Азаматтық құқық
ғылым ретінде: тарих,
теория және практика
Қазақстан
мәселелері» атты
КазГЗУ Жеке құқық ҒЗИ
Республикасы
халықаралық ғылымитәжірибелік
конференция
Международная научнопрактическая
конференция на тему:
«Актуальные
вопросы
Министерство юстиции
реформирования
Республики Казахстан, ГУ
законодательства
Республика
«Институт
Республики Казахстан:
Казахстан
законодательства
теория и практика»,
Республики Казахстан»
посвященная
памяти
Н.А.
Шайкенова
(«Шайкеновские
чтения»)

Дата
Date
5

2010 жыл

2011 жыл

2014 г.

4

5

6

Международная научнопрактическая
конференция по теме:
«Новый
гражданский
Верховный Суд
процессуальный кодекс
Республики Казахстан
РК - веление времени» в
рамках обсуждения ГПК
(в новой редакции)
Международная научнопрактическая
конференция на тему:
«Институт
частных Министерство юстиции
судебных исполнителей Республики Казахстан
и
его
дальнейшее
развитие в Казахстане»
Международная научнопрактическая
конференция на тему
«Проект
Предпринимательского
кодекса
Республики
Казахстан: состояние и
перспективы».

Министерство юстиции
Республики Казахстан, ГУ
«Институт
законодательства
Республики Казахстан»

Республика
Казахстан

6 июня 2014 г.

Республика
Казахстан

27 июня 2014 г.

Республика
Казахстан

5 марта 2014 г.

Республика
Казахстан

3 октября 2014 г.

Международная научная
7

конференция, посвященная Каспийский
70-лет.юбилею
д.ю.н.,
общественный
профессора Диденко А.Г.
университет
на тему «Гражданское прав:
вызовы времени»

НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ (ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ):
Гражданское процессуальное право
ПРИСУЖДЕННЫЕ НАГРАДЫ, ПРЕМИИ (национальные, международные):
Год
2014 г.

Название награды, премии
Благодарственное письмо Министра
юстиции Республики Казахстан

2014 г

Грамота Директора Института
законодательства Республики
Казахстан

2012 г.

Грамота Ректора Каспийского
общественного университета

2003 г.

Благодарственное письмо Министра
образования и науки Республики
Казахстан

Организация
Министерство
юстиции
Республики
Казахстан
ГУ «Институт
законодательства
Республики
Казахстан»
УО «Каспийский
общественный
университет»
Министерство
образования и

Страна
Республика Казахстан

Республика Казахстан

Республика Казахстан
Республика Казахстан

науки Республики
Казахстан
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ:
Владею иностранными языками √
Язык
Уровень

Отметить
уровень
(√)

Английский
Продолжающий/Intermediate

√

Укажите баллы
IELTS/TOEFL.
При наличии предоставить
копию сертификата,
подтверждающего уровень
знания иностр. языка.

