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JSC "national center for advanced training "Orleu", 2020zh 

 Modern pedagogical technologies in higher educational institutions in the context of the 

updated content of Education, October 2020  

Kazakh national pedagogical University named after Abai. Almaty 

 Improving the professional skills of university teachers, September 2020 

Institute of education development, Saint Petersburg, Russia 

 Modern educational management and Economics. March, 2017 

WYZSZA SZKOLA GOSPODARKI, Bydgoszcz (Polska)  

Zakonczenia kursu podwyzszajacego kwalifikacje Z Zakresu «Historia». март, 2016г. 

 

Independent accreditation and rating Agency Uralsk, Kazakhstan 

 Certificate in the course "Development of an intra-University system for ensuring the 

quality of education" January 2016 

Academy of pedagogical Sciences of Kazakhstan Almaty, Kazakhstan 

 Certificate for the course " Orta Bilim problems with pen transfer: February 2016 

"Center for continuing education wksu named After M. Utemisov Uralsk, 

 Certificate for the course "higher school Pedagogy" December 2015. 



Center for the development of legal science and education in Almaty 

 Certificate in the course "Scientific and innovative activity in professional education" 

November 2013 

 

 

Karaganda economic University of Kazpotrebsoyuz Karaganda Republic of Kazakhstan 

February 2011 

 Certificate in the course "development of distance learning technologies for Humanities» 

RSE "national center for education quality assessment" Uralsk, 

 Certificate in the course "Implementation of the basic principles of the Bologna process 

and implementation of the ECTS system in higher education institutions of Kazakhstan" 

December 2010 

 

West Kazakhstan state University Uralsk, Kazakhstan named AfterM. Utemisov      

December 2007 

 PhD thesis defense Diploma of the candidate of historical Sciences in the specialty 

07.00.02. 

West Kazakhstan state University Uralsk, Kazakhstan June 2001 

 Diploma of a history teacher with higher professional education 

 

                                                      

                                                Work experience 

West Kazakhstan innovation-Uralsk, Kazakhstan technological University October 2015-

present. 

 Head of the Department, associate Professor of History and law 

West Kazakhstan engineering-Uralsk, Kazakhstan Humanities University September 2008-

October 2015 

 Head of the Department, associate Professor of the Department of History and SRS 

West Kazakhstan state University Uralsk, Kazakhstan named After M. Utemisov 

September 2002-September 2008 

 teacher of the Department Of history of Kazakhstan 

 

                  PUBLICATIONS IN KAZAKHSTAN PUBLICATIONS 

  

1. Батыс Қазақстандағы 1920-1980 жылдардағы урбандалу үрдісінің ерекшеліктері. 

Халықаралық Шалқар этносаяси форумы халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияның материалдар жинағы, 24-25 маусым, 2004.-Орал, 71-74 бб. 

2. Батыс Қазақстандағы 1920-1980 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық дамудың 

басты бағыттары. «Қазақстан жоғары мектебі» журналы, 2004.№4. -456-462 бб. 

3. Батыс Қазақстандағы 1926-1989 жылдардағы қала халқы (урбанизация бағыты). 

Отандық тарихты оқыту: проблемалары мен инновациялық мәселелері. Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің 70 жылдық мерейтойына арналған 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы, 21-22 

қазан, 2004.- Алматы, 81-86бб. 



4. 1920-1980 жылдардағы Батыс Қазақстанның көші-қоны:себебі және сипаты. ХVIII-

XX ғасырдың басындағы Қазақстанның шектес елдермен қарым-қатынасы: 

проблеманың қазіргі күйі мен болашағы. Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдарының  жинағы, 10-11 желтоқсан, 2004. -Ақтөбе, 140-142 

бб. 

5. ХХ ғасырдың 20-80 жылдарындағы Батыс Қазақстан қала халқының динамикасына 

көші-қонның ықпалы. Қазақстан Республикасының Конституциясы- Қазақстандағы 

ұлтаралық және конфессия аралық келісімнің негізі. Республикалық ғылыми - 

тәжрибелік  конференция  материалдарының жинағы.29 маусым, 2005.-Орал,  197-

203 бб. 

6. Соғыс салған сызат немесе Батыс Қазақстандағы демографиялық ахуал (1946-

1960жж.). «Әлемдік тарих шеңберіндегі соғыс және бейбітшілік мәселелері» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Орал, 2005.-

180-183 бб. 

7. Батыс Қазақстандағы урбанистикалық процесстердің ерекшеліктері (ХХ ғасырдың 

20-90 жылдары). «Отан тарихы:ізденістер, мәселелер, болашағы» Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінің 10-жылдық мерейтойына арналға 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Астана, 2006.-15-

17 бб. 

8. Батыс Қазақстан қала халқының гендерлік құрылымындағы ерекшеліктер туралы 

(1926-1989жж.). Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің «Хабаршысы». 

2006. №3.- 26-32 бб. 

9. Батыс Қазақстан қала халқы білім деңгейінің өсімі туралы (1926-1989жж.) Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университетінің «Хабаршысы». 2006. №4.- 24-30 бб. 

10. Батыс Қазақстанның қалалары ХХ ғасырдың 20-90 жылдарында.   Отан тарихы. 

2006. №2.-  бб. 

11. Батыс Қазақстан аймағы қала халқының мәдени деңгейіндегі өзгерістер (1926-

1989жж.). «Ғасырлар тоғысындағы түркі өркениеті: саясат, экономика және 

мәдениет» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

материалдары.Орал, 2007.-122-126бб. 

12. Батыс Қазақстан қала халқының жас құрылымындағы ерекшеліктер (1926-1989жж).    

Ғалымның тарих мектебі. Орал., 2007 

13. Батыс Қазақстан қала халқы: әлеуметтік-демографиялық аспектісі. Тарих 

ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алуға арналған авторефераты, Орал., 

2007.  

14. Батыс Қазақстан қала халқының этникалық құрылымындағы ерекшеліктер. БҚГА 

Хабаршысы., 1-2, 2008ж 

15. ХХ ғасыр басындағы Алаш идеясы және қазақ зиялылары. «Алаш қозғалысы: 

теория, тарих, тағылым» Алаш партиясы және Алашорданың батыс бөлімінің 



құрылуының 90 жылдығына арналған республикалық ғылыми тәжірибелік 

конференция материалдары, Орал., 2008 

16. 1926-1989 жылдардағы Батыс Қазақстанның қала халқы: урбанизация бағыты. 

Жаңа ғасырдағы түркітану: рухани құндылықтарды сақтау және зерттеу 

мәселелері. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Орал., 2009 

17. Демографиялық саясат және Қазақстандағы демографиялық ахуал. «Мәдени мұра: 

тарих, әдебиет, тіл, руханият». Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. 

Орал., 2009 

18. Қазақстанның тәуелсіздік жағдайындағы геоэкономикалық келбеті. «ҚР және 

әлемдік тарихи процесс». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 

Алматы., ҚазҰУ, 2010 

19. Тәуелсіздік жағдайындағы Қазақстанның демографиялық проблемалары. 

«Әлеуметтік –гуманитарлық ғылымдардың интеллектуалдық ұлт 

қалыптастырудағы рөлі». Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.Орал., 

2011 

20. Қазақстандағы халық санақтарының тарихынан. БҚГА Хабаршысы., 3-4, 2012ж 

21. Тәуелсіздік жылдарындағы Батыс Қазақстан облысының экономикалық дамуы. 

«Шоқан тағылымы-16» халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары, Көкшетау., 2012 

22. Батыс Қазақстан облысындағы демографиялық даму процесстерінің мәселелері  

(1991-2011жж). «Жаңа ғасырдағы Қазақстан тарихының өзекті мәселелері» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Орал., 2013 

23. Современная молодежная культура и ее особенности. Международная научно-

практическая конференция «Проблемы культурной модернизации в Казахстане». 

Алматы., 2013 

24. Тәуелсіздік жылдары Батыс Қазақстан облысындағы демографиялық даму 

процесстерінің мәселелері. Әл-Фараби атындағы Қазақ ҰУ Хабаршысы. 2014. №1 

25. ХХ ғасырдағы Батыс Қазақстанның қалалану үрдісінің мәселелері. ҚР Ұлттық 

Ғылым Академиясының  Хабаршысы. 2014. №1 

26. Батыс Қазақстан қалаларындағы этнодемографиялық даму процесстерінің 

мәселелері (1959-1989жж). М.Өтемісов атындағы БҚМУ Хабаршысы. №1., 2014 

27. Тәуелсіз Қазақстанның демографиялық даму мәселелері. «Қазақстан -2050: 

экономикалық және  әлеуметтік-гуманитарлық даму үдерістері» Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағы. 17 мамыр, 2014ж 

28. ТМД елдеріндегі әлеуметтік-демографиялық мәселелер. «Махамбет оқулары-7» 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. І 

том. 23 қазан, 2015ж 



29. Қазақстанға халықтарды депортациялау тарихынының мәселелері. «1941-1945 жж. 

Ұлы Отан соғысы: тарих тағылымы және жаңаша пайымдаулар» республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. Орал., 2015 

30. Батыс Қазақстан аймағындағы мәдениет мекемелерінің тарихынан (ХХ ғасыр) 

«Ұлттық тарихты зерделеудегі өлкетану: бүгіні мен болашағы» халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Атырау, 2016. 64-67сс 

31. Қазақ халқының демографиялық жағдайы. «Қазақстандықтар – болашағы біртұтас 

ұлт» Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал, 2016 

32. Батыс Қазақстан өңіріндегі қалалану тарихының зерттелу мәселесі. «Шежіре 

тұнған құт мекен» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 

Бөкей Ордасы, 2016. 26-31 бб 

33. Батыс Қазақстанның қала халқы: әлеуметтік-демографиялық аспектісі (1926-1989 

жж.) Монография. Орал, 2016.-232 б 

34. Батыс Қазақстандағы білім беру жүйесінің тарихынан (ХХ ғасырдың І жартысы). 

«Әлихан Бөкейхан- қазақ мемлекеттілігі үшін күрескен ұлы тұлға» тақырыбындағы 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына және Ә.Бөкейханның 150 

жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияның материалдары. Орал, 2016 22-25 бб 

35. Қазақтың әдет-ғұрып заңдарының қайнар көздері туралы. Түркістан Мұхтарияты 

мен Алаш Орда автономияларының 100 жылдығына арналған «Өзбекәлі Жәнібеков 

оқулары 2017»  атты VIII  республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. Түркістан, 2017. 133-135 бб 

36. Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан халқының этнодемографиялық сипаты. 

БҚИТУ Хабаршысы. Орал, 2018. №2. 265-269бб 

37. Еңбек көші-қоны туралы. Қазақ тарихы. №7 (174), 2019. 56-58бб. 

38. Қазақстандағы ашаршылықтың демографиялық зардаптары. «Тарихтан тағылым – 

өткенге тағзым» Х халықаралық форумы аясындағы «Кемел болашақ үшін өткенді 

тарихи-мәдени ұғыну» атты ғылыми-практикалық халықаралық конференция 

материалдары. Нұр-Сұлтан, 2019.  192-195бб. 

39. Батыс Қазақстан аймағындағы көші-қон тариыхының мәселелері:(ХХ ғасырдың 

бірінші жартысы). «Қазақ зиялылары ұлттық тәуелсіздік жолында»  ХХ ғасырдың 

бірінші ширегі «Жаһанша оқулары» аясында ҿткен халықаралық ғылыми-

тҽжірибелік конференция материалдары.Орал., 2019. 435-440бб. 

40. Қазақстан халқының этнодемографиялық даму кезеңдері. «Қазақ зиялылары 

ұлттық тәуелсіздік жолында». ХХ ғасырдың бірінші ширегі «Жаһанша оқулары» 

аясында ҿткен халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференция 

материалдары.Орал., 2019. 440-445бб. 



41. Батыс Қазақстандағы білім беру мекемелерінің тарихынан. (ХХ ғасырдың бірінші 

жартысы).  Абай атындағы Қазақ ҰПУ Хабаршысы. №1. 2020. 21-25 бб. 

42. Ашаршылықтың әлеуметтік-демографиялық зардаптары (ХХ ғасырдың 30 

жылдары). «Тәуелсіз Қазақстанның экономикалық және құқықтық қалыптасуы мен 

дамуындағы тұңғыш елбасы Н.Ә.Назарбаевтың ерен еңбегі» тақырыбындағы жас 

ғалымдар, магистранттар және студенттердің Республикалық ғылыми-практикалық 

конференция. Атырау, 2020. 80-82 бб. 

43. Ұлы отан соғысы жылдарындағы күштеп қоныстандыру тарихынан.  «Тәуелсіз 

Қазақстанның экономикалық және құқықтық қалыптасуы мен дамуындағы тұңғыш 

елбасы Н.Ә.Назарбаевтың ерен еңбегі» тақырыбындағы жас ғалымдар, 

магистранттар және студенттердің Республикалық ғылыми-практикалық 

конференция. Атырау, 2020. 82-88 бб. 

44. Батыс  Қазақстандағы депортациялау кезеңдері. Қазақ тарихы. Ғылыми-әдістемелік 

журнал. 2020. №9. -31-33бб. 

 

PUBLICATIONS IN KAZAKHSTAN PUBLICATIONS 

1. Влияние политики насильственного переселения на демографическое положение 

Западного Казахстана (1941-1945гг). Сборник Второй Всероссийской научно-

практической конференции «Народы Южного Урала на страже Родины», 

посвященной 70-летию коренного перелома в Великой Отечественной войне 

(Сталинградской и Курской битв). Оренбург, 2013. 

2. Депортация народов в годы Великой Отечественной Войны. Международный 

научный институт «Educatio». Научный журнал №2 (9)/2015. 

3. Миграционые процессы в 20-30 годы ХХ века в Казахстане. ХІІІ международная 

научно-практическая конференция «Современные концепции научных 

исследований». Россия, Москва, 29-30 апрель 2015г. 

4. История переписей населения Казахстана в 1920 и 1923 годах. ІХ международная 
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