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МЕСТО РАБОТЫ,
ДОЛЖНОСТЬ

КарУ имени академика Е.А. Букетова, старший преподаватель  кафедры 
истории Казахстана и АНК
Заместитель декана по научной работе исторического факультета

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ,
УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

(АКАДЕМИЧЕСКОЕ ЗВАНИЕ)
 Магистр истории

ОПЫТ РАБОТЫ

Место и дата

- 1 сентября 2004 г. – учитель истории областного казахско-турецкого лицея 
имени Бухар-Жырау.
– С 23 ноября 2004 г. по 1 сентября 2008 г. преподаватель кафедры истории
Казахстана исторического факультета Карагандинского государственного 
университета имени академика Е. А. Букетова.
2008 – 2014 гг. Старший преподаватель кафедры истории Казахстана 
исторического факультета Карагандинского государственного университета 
имени академика Е. А. Букетова.
2014-2017 гг. докторант PhD по специальности 6D020300-история 
исторического факультета Евразийского национального университета имени 
Л.Н. Гумилева
С 1 сентября 2017 года старший преподаватель кафедры истории 
Казахстана и Ассамблеи народа Казахстана Карагандинского университета 
имени академика Е. А. Букетова
С 17 июня 2019 года Заместитель декана по научной работе исторического 
факультета

ОБРАЗОВАНИЕ И
СТАЖИРОВКИ



Образование 

- 1997-2001 гг. – Карагандинский государственный университет, исторический 
факультет,  специальность  –  Всемирная  история,  квалификация  –  историк,
преподаватель 
история.
- 2002-2004 гг.-   Магистрант кафедры археологии, этнологии и истории Казах-
стана, исторического факультета, КарГУ им. Е. А. Букетова
- - 2014-2017 гг. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, исто-
рический факультет, докторант PhD по специальности 6D020300-история

С 5 октября 2015 года по 8 января 2016 года. - по научной стажировке в
докторантуре  PhD  прошла  научную  стажировку  на  кафедре  истории  в
Университете Мимар Синан в г. Стамбул Турецкой Республики

                                                   - Апрель 2018 года «Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu». – 
                                                     Стамбул,  2018. Международный симпозиум на базе кафедры истории 
                                                    Университета Йеде Тепе (Турецкая Республика, г. Стамбул)

СВЕДЕНИЯ
О ПОВЫШЕНИИ

КВАЛИФИКАЦИИ

 2017 ж. Attended courses held by visiting professor on “New way of
intercultural communication” 72 classes altogether. 11th October, 2017. Buda-
pest, Hungary. Dr. FRESLI Mihaly PhD.
 «Actual problems of Modern History of Kazahstan» курсын өткендігі
туралы сертификат (10.01.2018 ж. - 10.02. 2018 ж.)
 2018 ж. «1st International Turkish Kulture and history Sempozyumu».
Стамбул,  2018. Международный симпозиум на базе кафедры истории
Университета Йеде Тепе (Турецкая Республика, г. Стамбул)

 Сертификат о прохождении курса «Actual  problems of  Modern
History of Kazahstan» (10.01.2018 г.- 10.02. 2018 г.).  Объём – 240 часов.
Dean of the Faculty European University of Lefke.
 Сертификат о прохождении курса «Introduction to theoru of his-
torical knowledqe». Lecturer: Andreas Buller (Cermany), referent of the So-
cial Ministry of Baden– Wurttemberq in Stuttqart. (03.04.2018 г. -09.04. 2018
г.). Сертификат выдан 09 апреля 2018 г. профессором А. Буллер.
 Сертификат о прохождении обучения по программе повышения
квалификации  профессиональной и  педагогической  квалификации  по
теме: : «Философия образования  в условиях глобализации»(05.11.2019
г.-  03.12.2019 г).  Объём – 72 часа.  Сертификат выдал PaedDr.,  CSc.,
профессором  Университета  Святых Кирилла  и  Мефодия  в  Трнаве
(Словакия) – Ян Данек.
– Сертификат  №  000193/193  о прохождении программы
Республиканского методического  онлайн-вебинара на  тему:
«Совершенствование  механизмов  взаимодействия  кафедр АНК  с
этнокультурными сообществами» (27-28 февраля 2021 г.). Объём – 12
часов.  Организаторы:  Таразский региональный  университет им.  М.  Х.
Дулати.
  –  Сертификат№ 0053 о прохождении программы онлайн-вебинара с
участием  международных  учёных  на  тему:  «Сотрудничество  кафедр
АНК с  музеями и  архивами  по  сохранению исторической  памяти (на

Стажировки, научные
командировки



примере вузов Карагандинской области) (26-27 март 2021 г.). Объём –
12 часов. Организаторы: Кафедра истории Казахстана и АНК КарУ им.
академика Е. А. Букетова.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА Коммуникабельность, организованность, ответственность,  активная жизненная
позиция,   работа  в  команде,  нацеленность  на  результат.

Знание языков
Родной язык 

казахский

Наименование языка
ПОНИМАНИЕ ГОВОРЕНИЕ

ПИСЬМО
Слушание Чтение Устная речь 

Письменная
речь 

Русский язык
С2 С2 С2 С2

Компьютерные навыки    пользователь:  Microsoft Word,   Microsoft Power Point, графического
редактора Adobe Photoshop.

Другие навыки (хобби) Чтение исторических и философских книг, интеллектуальные игры, театры,
экскурсии по сакральным объектам Казахстана.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

                                                          Проведение лекций, информационно- разъяснительной работы по  Посланиям Президента 
                                                                 РК.



 «Күлтегін  жазбасындағы  ежелгі  түркілердің  манифесті»  //  Қарағанды
университетінің хабаршысы. Тарих, философия сериясы. – 2015. №3
(79). Б. 52-660;

 Әл-Фараби  еңбегіндегі  «Мәңгілік  Ел»  идесының  тарихи-саяси  және
теориялық негіздемесі // Қарағанды университетінің хабаршысы. Тарих,
философия сериясы. – 2016. №3 (83). Б. 59-66.;

 «Мәңгілік  Ел»  идеясы  –  Тәуелсіз  Қазақстан  Республикасының
жалпыұлттық  мемлекеттік  идеологиясының  негізгі  түп  қазығы»  //
Қазақстан Республикасы және еуразия кеңістігі: Қазіргі заман мен даму
келешегі  атты  Қазақстан  Республикасының  Тәуелсіздігінің  25
жылдығына  арналған  Халықаралық  ғыл.-тәжір.  конф.  Материалдар
жинағы. ІІІ бөлім. – Астана: ЕҰУ баспасы, Б. 251-257.

 «Независимой Республике Казахстан» – 25: история развития // РИНЦ.
Молодой ученный. - №9 (143). – Казань, 2017. – С. 263-267.;

 «Ежелгі түркілердің дүниетанымындағы «Мәңгілік Ел» идеологиясының
негізгі  тұғыры»  //  Отандық  тарихтың  және  археологияның  өзекті
мәселелері  атты  акакдемик  Е.А.  Бөкетов  атындағы  Қарағанды
мемлекеттік  университетінің  тарих  факультеті  археология,  этнология
және Отан тарихы кафедрасының профессоры Жауымбаев Сағындық
Убайұлының 70 жылдық мерейтойына арналған Халықаралық ғылыми-
тәжірибелік  конференция  Материалдары.  –  Қарағанды:  ҚарМУ
баспасы, 2017. – Б. 212-220.;

 «Латын әліпбиіне көшу – Мәңгілік Елдің рухани жаңғыруының кепілі» //
Отандық  тарихтың  және  археологияның  өзекті  мәселелері  атты
академик  Е.А.  Бөкетов  атындағы  Қарағанды  мемлекеттік
университетінің  тарих  факультеті  археология,  этнология  және  Отан
тарихы  кафедрасының  профессоры  Жауымбаев  Сағындық
Убайұлының 70 жылдық мерейтойына арналған Халықаралық ғылыми-
тәжірибелік  конференция  Материалдары.  –  Қарағанды:  ҚарМУ
баспасы, 2017. – Б. 222-225.;

 Историческая  преемственность  –  идеи  «Мәңгілік  Ел»  древних
тюрков» //Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji
«Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami» - 2017», Volume 4.
Prztmysl: Nauka i studia – S – 15-20.;

 «Құтты білік және «Мәңгілік ел» идеясының құқықтық негіздері» // Л.Н.
Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Хабаршысы ғылыми
журналы. № 1. (116) 2017. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – Б. 256 –
265.;

 «Қаз  дауысты Қазыбек  би  және «Мәңгілік  Ел» идеясы» //  Ұлы қазақ
ойшылы Қазыбек бидің қызметі мен шығармашылық мұрасы – қоғамдық
сананы жаңғыртудың маңызды факторы: Қазыбек би Келдібекұлының
350 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық
конференция материалдары. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. – Б.
378-381.;

 «Ежелгі  түркілердің  дүниетанымы  –  «Мәңгілік  Ел»  мемлекеттік
идеологиясының  негізі»  //  Қарағанды  университетінің  хабаршысы.
Тарих, философия сериясы. – 2017. № (88). Б. 40-50.; (Қосалқы автор
Ахмет Ташағыл).

 Ұлы Даланың «Мәңгілік  Ел» идеясы «Қазіргі  Қазақстан  тарихы» пәні
бойынша оқу-әдістемелік құрал» - Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2017. –
74 б.

 «Түрік қағанатының құрылуы мен дамуы тарихы (Тарихнамалық
талдау)»  //  Еуразия  халықтарының  тарихи-мәдени  мұраларын
зерттеудің  өзекті  мәселелері:  халықаралық  ХV  Еуразиялық  ғылыми
форумның материалдары. – Астана: Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ, 2018 . – Б.
237-242.; 

 «Мәңгілік  Ел»  мемлекеттік  идеологиясы:  бастауы,  жариялануы
және  тарихи  сабақтастығы»// Қоғамдық  сананы  жаңғырту  және
қазақстандық жаңа гуманитарлық ғылымдар: Халықаралық ғыл.-практ.



 «Хақназар  ханның билігі  кезіндегі  қазақ  хандығының нығаюуы»
//Белгілі  қазақстандық тарихшы, этнолог Ж.О. Артықбаевтың 60
жылдығына  арналған  «Әлемдік  тарихи  кеңістіктегі  далалық
Еуразияның  археологиялық-этнографиялық  мұралары»
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. – Нұр-Сұлтан:
Типография ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2020. – Б. 343-350.;

 «Әбу  Насыр  Әл-Фарабидің  ғылыми  мұраларының  адамзат
өркениетіне қосқан үлесі» //«Заманауи қазақстандық контекстегі
әл-Фараби»  Әбу  Насыр  әл-Фарабидің  1150-жылдығына
арналаған  Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік  конференцияның
Материалдары:  ғыл.  электр.  басылым.  –  Қарағанды:  ҚарМУ
баспасы 2020. – Б. 45-49

 «Әбу  Насыр  Әл-Фараби:  Ұлы  тұлға  және  «Мәңгілік  Ел»
идеясының теориялық-философиялық негіздеушісі» //«Заманауи
қазақстандық  контекстегі  әл-Фараби»  Әбу  Насыр  әл-Фарабидің
1150-жылдығына  арналаған  Халықаралық  ғылыми-тәжірибелік
конференцияның  Материалдары:  ғыл.  электр.  басылым.  –
Қарағанды: ҚарМУ баспасы 2020. Б. – 49-58.;

 Күлтегін  ескерткіші  –  Ұлы  дала  өркениетінің  рухани  және
құқықтық-саяси  мұрасы.  //«Рухани  жаңғыру»  бағдарламасы
аясындағы Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры»
стратегиялық мақаласындағы тарихи сананы жаңғыртуды жұзеге
асыруға  арналған  Халықаралық  ғылыми  мақалалар  жинағы.  –
Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2020. – Б. 111-117.

 Смағұлов Н.Б., Мұстафин Е.Е. Генерал Сабыр Рақымовтың өмірі
мен  әскери  қызметі  (1902-1945  жж.)  //  Сборник  материалов
Республиканской  научно-практической  онлайн-конференции  с
международном  участием,  посвященной  70-летию  кандидата
исторических  наук,  доцента,  директора  научно-
исследовательского  центра  «Тұлғатану»  Бейсенбековой
Нурсахан  Ахметовны  «Актуальные  проблемы  исторической
науки». – Караганда: Санат баспасы, 2020. – С. 217-220.
«Қазақстан  Конституциясы  –  Тәуелсіздігіміздің  тұғыры».  //
Әлемнің екінші ұстазы, философ Әбу Насыр әл-Фарабидің – 1150
жылдығына  және  Қазақ  халқының  ұлы  ақына  Абай
Құнанбайұлының – 175 жылдығына арналған арналған «Жуасов
оқулары-24:  Республикалық  ғыл.-прак.  конф.  материалдары.  –
Нұр-Сұлтан, Алтын Кітап баспасы, 2020. – Б. 145-148.

 «Қасым  хан:  тарихи  тұлғасы  және  XVI  ғасырдың  басындағы  Қазақ
хандығының  геосаяси  жағдайы»  //–  Алтын  Орданың  750  жылдығы
аясында  өткізілген  «Қазақ  жеріндегі  саяси-құқықтық  мемлекеттердің
қалыптасу  тарихы»  атты  республикалық  ғылыми-теориялық
конференцияның жинағы. - Алматы: «Орхон» баспа үйі, 2020. – Б. 291-
304.
 Екінші  түрік  қағанатының  идеологы,  мемлекеттік  бас  кеңесшісі
Тоныкөктің саяси тұлғасы және қағанаттың жүргізген сыртқы саясаты. //
«Қазақстан  –  түркі  әлемінің  бесігі»  Республикалық  конференция
материалдары.  /  жалпы  ред.  г.ғ.д.  С.Б.Қуанышбаев.  –  Арқалық:
Ы.Алтынасрин атындағы Арқалық педагогикалық институты, 2020.
 «Бұқар  жыраудың  «Жиделі  Байсын»  қасиетті  ұғымының  көне
түркілердің «Ергенеқон»,  «Өтүкен» идеяларымен және Асан Қайғының
«Жерұйық»  аңызымен  рухани  сабақтастығы»  //  Проблемы  изучения
истории  Золотой  Орды:  выявление  и  интерпретации  исторических
источников.  Сборник  матер.  науч.-практической  конференции.  –



Участие в реализации научных
проектов

-  Научный проект МОН РК « Историко-культурное наследие тюркских на-
родов Казахстана – как ресурс устойчивого развития полиэтнических и
межконфессиональных отношений в республике» (2015-2017 гг.).

 - ПЦФ BR05236848-OT-20 "Идея Алаш и ценности» Мәңгілік Ел «в рамках
программы»  Туған  жер"  и  модернизации  общественного  сознания:
исторический опыт, преемственность и перспективы» (2018-2020 гг.)

Членство в
профессиональных

научных организациях

 - Член ассоциации выпускников исторического факультета 

Награды и звания 
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