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Отчество Бакитжанович 

Дата рождения 21.06.1971 г.р. 

Место рождения РК, г.Актюбинская обл.  

Общий трудовой стаж 31 лет 

Общий стаж педагогической работы 26 года 

Стаж работы в данном учреждении 17 лет 

Ученая степень кандидат исторических наук_ 
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Мобильный телефон  +77026908473 
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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANT GRUZ                                  Santa Cruz, California 

 Russian Histosy: from Lenin to Putin                                                                03.24.2020  

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологиялық университет    г. Алматы  

"Совершенствование профессионального мастерства                             28 сентября 2020 г. 

преподавателей вуза»             

     

Западно-Казахстанский инновационно-технологиялық университет    г. Уральск 

 Сертификат по курсу: «Повышение ІТ компетенции                        17-26 август 2020 г. 

преподователей в условиях дистанционного обучения в объеме 72 часа »                                                

 

Казахский государственный женский педагогический университет          г. Алматы 

 Сертификат по курсу: «Инновационные технологии образования           февраль 2018 г.    

в высших учебных заведениях»                                                                                
 

SPRINGER NATURE  CERTIFICATE                                                         Kazakhstan,Kyrgyzstan                                   

 has successfully completed the official                                                  Tajikistan, Uzbekistan 

springer nature training how to use how to publish                                     Turkmenistan. 

                                                                                                                    3 February 2017 
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Нархоз университет 

 Сертификат по курсу:  «Управление персоналом и его развитие»               г.  Алматы                                                                                                           

                                                                         июнь  2017 г 

 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга                                          г. Уральск 

 Сертификат по курсу «Орта білім сапасын көтеру проблемалары:             январь 2016 г 

оларды шешу жолдары»                                                                                               

 

Центр развития юридической науки и образования                                     г. Алматы  

 Сертификат по курсу  «Научно-инновационная деятельность в                  ноябрь 2013 г. 

профессиональном образовании»                                                                                           

 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза                  г.Караганда  

  Сертификат по курсу «Разработка дистанционных технологий                    ноябрь 2010 г. 

обучения для гуманитарных специальностей»                                         

 

РГКП «Национальный центр оценки качества образования»                    г.Уральск,                                           

 Сертификат по курсу  «Реализация основных принципов                         декабрь  2010 г. 

болонского процесса и внедрения системы ЕСТS в вузах Казахстана»                                  

 

Высшего аттестационного комитета Министерства образования и науки                                     

Республики Казахстан                                                                                          г. Алматы 

●  Диплом доцента по специальности история                                                   апрель 2003 г. 

 

Министрство образования и науки РК Западно-Казахстанский           

государственный университет                                                                            г.Уральск,                                           

 Сертификат по курсу  «Менеджмент и психология управления»         ноябрь 2001 г. 

  

В Западно-Казахстанском государственном университете                           г. Уральск, 

им. А.С.Пушкина                                                                                                октябрь 1999 г. 

●  Защита кандидатской диссертации 

      Диплом кандидата исторических наук по специальности 07.00.02.       

 

 

НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ 

 Нагрудный знак «Почетный работник образования Республики Казахстан» 

удостоверение № 01830 от 25 декабря 2006 г. 

 Серебряная медаль им. А.Байтурсынова   

 Почетная грамота МОНРК 

 Номинация «Лучший ученый» в проекте «Лучший-2019»   

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

Западно-Казахстанский инновационно -                                            г. Уральск,Казахстан 

технологический университет                             октябрь 2015  г. –  по настоящее время. 

Профессор кафедры «Истории и СГД» 

Западно-Казахстанский инженерно -                                                 г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                                            сентябрь 2008 г  –  октябрь 2015г. 

Доцент кафедры «Истории и СГД» 

Западно-Казахстанский гуманитарный                                            г. Уральск, Казахстан 

академия                                                                             сентябрь 2003 г  -  сентябрь 2008г.                             
Доцент кафедры «Истории и СГД»  



Западно-Казахстанском государственном университете          г. Уральск, Казахстан   

им. А.С.Пушкина                                                                    август 1994 г- сентябрь 2003 г. 

Преподаватель кафедры «Истории и СГД»         
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1. Курманалин С.Б. «Қазақ – Хиуа қатынастары», Қазақ тарихы. № 1, 1998 

2. Курманалин С.Б. «Кіші жүз қазақтарының патша өкіметіне қарсылығы», Ақиқат: 

ұлттық қоғамдық-саяси журналы. № 2, 1998 
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Ізденіс. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. № 3, 1999 
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мәселелері (ХІХ ғ. бірінші жартысы)», БҚМУ хабаршысы. № 3, 2001 

6. Курманалин С.Б. «Ұлт-азаттық қозғалыстар сабақтастығы», БҚМУ хабаршысы. №4, 

2001 
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хабаршысы. Ғылыми журнал. №1-2 (6), 2009 

17. Курманалин С.Б. «Қазақстан мен Орта Азияны ұлттық-мемлекеттік межелеудің 

тарихнамасы», Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы. 

Ғылыми журнал. №1-2 (6), 2009 
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(тарихнамалық талдау)», Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының 

хабаршысы. Ғылыми журнал. №3-4 (17), 2011 

19. Курманалин С.Б. «Кіші жүзді Ресейге қосып алу мәселесінің тәуелсіз қазақ 

тарихнамасында қалыптасуы», Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының 

хабаршысы. Ғылыми журнал. №3-4 (17), 2011. 

20. Әлихан Бөкейханов қазақ ұлт-азаттық қозғалысының көшбасшысы // Әлихан 

Бөкейхан –қазақ мемлекеттілігі үшін күрескен ұлы тұлға. Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференеция материалы. –Орал: БҚИТУ баспасы. 2016.- 270 б. 3-6 бб. 



21. Вклад Западного Казахстана в победу Великой Отечественный войны // Россия в 

условиях кризисов (ХІХ-ХХ вв.). Материалы научно-конф. –Оренбург. 

22. Алихан Букейханов –лидер национально-освободительного движения казахского 

народа // Наука и технологии: шаг в будущее. Прага. 

23. Исатай мен Махамбеттің қазақ ұлт-азаттық күрес тарихындағы орны // «Шежіре 

тұнған құт-мекен» халықаралық ғылыми-практикалық материалдары, Хан Ордасы, 

2016. 111-114 бб.  

24. Алаш тарихына қарсы бағытталған идеологиялық шабуыл (ХХ ғ. 20-30 жылдары) // 

ЕАЭО шеңберіндегі ұлттық экономикалық бәсекелестік деңгейін арттыру. 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. –Орал: БҚИТУ 

баспасы, 2017. 

25. Деятельность Бактыгерея Кулманова в освободительном движении Алаш// 

Materialy XIII mezinarodni Vedecko – prakticka conference // Praha, 2017-26-27 бб. 

26. Историография национально-освободительного движения Алаш (20-30 гг. ХХ 

века)// Materialy XIII mezinarodni Vedecko – prakticka conference  // Praha, 2017- 16-

17 бб. 

27. Бөкенбай Батыр әулеті // Қазақ тарихы Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал   

// 2018- 41-42 бб. 

28. Қазақстан халқының Ассамблеясы – мемлекеттегі саяси тұрақтылықтың негізі. 

«Қажым оқулары – 1: әлем мәдениеті контексіндегі білім жүйесінде 

жалпыадамгершілік құндылықтарды қалыптастыру мәселелері» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал. 2018, 162-165 бб. 

29. Телжан Шонанұлы – қазақ тарихнамасынан көрнекті орын алатын алашшыл 

интеллигенцияның ірі өкілі. «Қажым оқулары – 1: әлем мәдениеті контексіндегі 

білім жүйесінде жалпыадамгершілік құндылықтарды қалыптастыру мәселелері» 

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал. 2018, 

160-162 бб. 

30. Отаршылдық жағдайдағы Қазақстан және дәстүрлі құқық. «Қажым оқулары – 1: 

әлем мәдениеті контексіндегі білім жүйесінде жалпыадамгершілік құндылықтарды 

қалыптастыру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. Орал. 2018, 151-154 бб. 

31. Білім кеңістігіндегі ұжым. Қазақстан тарихы: әдістемелік журнал. №3 (195). 

Алматы, 2019, 35-42 бб. 

32. Ерназар және Бекет батырлар –  ұлт-азаттық қозғалыстың көрнекті жетекшілері. 

Қазақ тарихы. №8 (175). – Алматы, 2019, 29-31 бб. 

33. Отаршылдық жағдайдағы қазақ-хиуа қатынастарының кейбір мәселелері. 

М.Өтемісов атындағы БҚМУ хабаршысы. №3. Орал, 2019, 350-357 бб. 

34. Есет Көтібарұлы бастаған көтерілісшілердің 1855 жылғы патша 

жазалаушыларымен шайқастары. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университетінің хабаршысы. №3 (62).- Алматы, 2019, 83-89 бб. 

35. Қазақ ұлт-азаттық қозғалыстарының сабақтастығы мәселелері. Отан тарихы. 

Ғылыми журнал. №2 (86).- Алматы, 2019, 128-139 бб. 

36. 1916 жылғы көтеріліс: мәселеге таптық және ұлттық көзқарас (тарихнамалық 

талдау). Ясауи университетінің хабаршысы. №1. Түркістан, 2020 

37. Қазақ интеллигенциясының Қазақстанның Ресейге қосылуының алғы шарттары 

туралы мәселеге көзқарасы. БҚИТУ хабаршысы №1 (5). – Орал. 2019, 139-144 бб. 

38. Тәуелсіз Қазақстандағы ұлттық мәселені шешудегі дінаралық келісімнің рөлі 

тарихынан. БҚИТУ хабаршысы №1 (5). – Орал. 2019, 152-157 бб. 
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қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне арналған «Тарихтан 

тағылым – өткенге тағзым» Х халықаралық форумы аясындағы «Кемел болашақ 
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41. Қайыпқали Есімұлы және ұлт-азаттық қозғалыс. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің хабаршысы. Тарихи ғылымдар. Философия. Дінтану 

сериясы. №3 (128).-Нұр-Сұлтан. 2019, 24-30 бб. 

42. Ерсары батыр Бегетайұлы (1757-1812 жж.) және Жымпиты жұртындағы елдік-
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1. Батыс Қазақстан облысының тарихы. Мектеп оқушыларына арналған, Оқу құралы: Орал, 

2015. 

2. Кіші жүздегі ұлт-азаттық қозғалыстарының зерттелу тарихы, Оқу құралы: Орал, 

2002. 

3. Батыс Қазақстан облысының тарихы. Мектеп оқушыларына арналған, Оқу құралы: 

Орал,2001. 

4. Қазақстан Республикасы тарихы (тарих факультеті сырттай оқу бөлімі 
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МОНОГРАФИИ 

 

1.  Кіші жүз және Есет Көтібарұлы бастаған ұлт-азаттық көтеріліс (1847-1858 жж.) 

Ғылыми монография. Орал. «Полиграфия сервис», 2019.-256 б. 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Қазақстанның жаңа заман тарихы 6В01601 - Тарих  

2. Қазақстан тарихының тарихнамасы 5В011400 - Тарих  

3. Қазақстанның қазіргі заман тарихы    

4. Қазақстанның ортағасырлар тарихы 6В01601 - Тарих  

5. Отандық тарихтың іргелі мәселелеріне  

қазіргі кезеңдегі теориялық-

әдістемелік көзқарас 

7М01601 - Тарих  

 


