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БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

 «Өрлеу» биіктігі әртірі ұлтты орталығы Орал қ., ҚR 

 Қоғамның әлеуметтік жаңғыруы кезеңінде тарих пәнін 

               оқытуды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету                                қазан, 2018 

 

Университет НАРХОЗ, Алматы, РК 

 инновациялық тәсілдер және оқыту әдістері 

            білім беру ұйымында                                      2018 жылдың мамыр-маусым айлары 

 

Орынбор мемлекеттік университеті, Орынбор, РФ 

 Электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалану 

            білім беруді жүзеге асырудағы ОМУ білім беру ортасы 

            бағдарламалар                                                                                  2016 жылғы ақпан 

 

Педагогикалық ғылымдар академиясы, Алматы, ҚР 

 «Орта білім сапасының катері проблемалары» курсының сертификаты: 

             оларды шешу жолдары»                                                                           ақпан 2016 ж 

 

 



Үздіксіз білім беру орталығы, Өтемісов атындағы БҚМУ, Орал қ 

  «Жоғары мектеп педагогикасы» курсының сертификаты            желтоқсан 2015 ж. 

 

Ростов мемлекеттік медициналық университеті, Дондағы Ростов 

 Thomson Reuters ресурстарына арналған онлайн-семинар 

                  зерттеу                                                                                              қазан, 2015г. 

 

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі, Орал қ 

 Жыл сайынғы «Үздік жас ғалым» номинацияларының дипломанты 

             «Жыл көшбасшысы 2011» жастар сыйлығы                                     қараша, 2011 ж. 

 

Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясы, Орал қ 

 Тарих бойынша магистратура,                                                            маусым, 2008 ж. 

 

Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Орал қ 

 Сертификат «Орта мектеп педагогикасы»                                            сәуір, 2008 ж 

 

Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Орал қ 

 «Университеттегі оқытудың инновациялық технологиясы»  

курсының сертификаты,                                                                                         2006 ж 

 

Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Орал қ 

 Тарих, құқық және экономика негіздері мұғалімінің дипломы             шілде, 2005 ж. 

 

РФ Ғалымдардың Еуразиялық Одағы (ESU) Мәскеу     

 ХХ ғасырдың 30-50 жылдарындағы халықтардың Қазақстанға жер аударылу 

тарихы 

 

 

                                                               ЕҢБЕК ӨТІЛІ 

 

Батыс Қазақстан инновациясы - Орал, Қазақстан 

Технология университеті                                          қазан 2015 ж. - қазіргі уақытқа дейін 

Тарих және құқық кафедрасының аға оқытушысы 

 

Батыс Қазақстан инжиниринг - Орал, Қазақстан 

Гуманитарлық Университет                         2008 жылғы қыркүйек - 2015 жылғы қазан 

Тарих және құқық кафедрасының аға оқытушысы 

 

Батыс Қазақстан гуманитарлық қаласы Орал, Қазақстан 

Академия                                                                              қыркүйек 2005 - қыркүйек 2008 

Тарих және құқық кафедрасының оқытушысы 

 

                                                                                          

 

                ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

1. Сисекешова А.С. //Кеңес өкіметі кезеңіндегі Батыс Қазақстанда ғылымның дамуы// 

БҚГА хабаршысы. Ғылыми журнал. 1-2(3) 2006 ж. 



2. Сисекешова А.С. //Қазақстанда орыс мектептерінің ашылу тарихынан (ХІХ ғ.)// 

Мемлекеттік тіл: білім және саясат. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. Орал, 2006. 

3. Сисекешова А.С. //Өлкедегі қоғамдық ғылымдардың даму тарихыынан.// Ғасырлар 

тоғысындағы түркі өркениеті: саясат, экономика және мәдениет. Халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдары. Орал, 2007 

4. Сисекешова А.С. //Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығының  дамуындағы ғылымның 

ролі.// 

Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы. Ғылыми журнал. 1-2(4) 2007. 

5. Сисекешова А.С. //Батыс Қазақстанда ғылымның дамуы (1946-1990 жж.)// Перзент 

парызы. Өмірдеректік анықтамалық. Орал, 2007. 

6. Сисекешова А.С. //1946-1980 жылдардағы Батыс Қазақстандағы жаратылыстану 

ғылымдарының дамуы.// «Өлкетанудың өзекті мәселелері» атты Республикалық ғылыми-

практикалық конференцияның материалдар жин жинағы. Атырау, 2007 

7. Сисекешова А.С. //Қазақстандағы ғылыми мекмелердің қызметі// Батыс Қазақстан 

гуманитарлық академиясының хабаршысы. Ғылыми журнал. Орал 2008/ 1-2. 

8. Сисекешова А.С. //Өлкедегі медицина ғылымының дамуы. //Батыс Қазақстан 

гуманитарлық академиясының хабаршысы. Ғылыми журнал. «Жаңа ғасырдағы түркітану: 

рухани құндылықтарды сақтау және зерттеу мәселелері» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдары. 22-23 сәуір 2009 

9. Сисекешова А.С. //Өлкедегі ғылымның дамуына жоғарғы оқу орындары профессор-

оқытушыларының қосқан үлесі// Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының 

хабаршысы. Ғылыми журнал. «Мәдени мұра: тарих, әдебиет, тіл, руханият» атты 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 11 желтоқсан 2009. 

10. Сисекешова А.С. //1946-1990 жж. Батыс Қазақстан ғылымының дамуы// Батыс 

Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы. Ғылыми журнал. «Қазіргі кезеңдегі 

педагог мамандарды даярлаудың өзекті мәселелері мен келешегі» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференцияның мақалалар жинағы. 22-23 сәуір 2010. 

11. Сисекешова А.С. //Қазақстандағы ұлттық дипломатияның қалыптасуының кейбір 

мәселелері.//   

«ҚР және әлемдік тарихи процесс» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция., Алматы, 2010 

12. Сисекешова А.С. // Қазақ халқының құқық негіздерінің тарихи бастаулары. //"Ахмет 

Байтұрсынұлы және замануи білім беру мәселелері" атты халықаралық ғылыми-

теориялық конференциясының материалдары. // Батыс Қазақстан гуманитарлық 

академиясының хабаршысы. Орал:  2013 ж.-113-115 бб 

13. Сисекешова А.С. //Құқық және экономика негіздерін оқытудың дәстүрлі емес 

формалары. // Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы.  Орал:  2015 

ж.- №4(33). - 24-27 бб. 

14. Сисекешова А.С. // История депортации народов в Казахстан в 30-50 годы ХХ века.// 

Актуальные проблемы в современной науке и пути и решения. // Материалы  ХХІ 

международной научно-практической конференция - Москва, РФ. 2015 №12(21). -5-7 стр. 

15. Абдрахманова Р.Л., Сисекешова А.С. // Россия и Казахстан: исторический опыт 

развития системы образования в дореволюционный период. // Россия и Европа: связь 

культуры и экономики. // Материалы ХІҮ международной научно-практической 

конференции-Прага, Чешская республика. 2016 ж.- 4-6 стр 

16. Сисекешова А.С. // Әлихан Бөкейханов және Ресей мемлекеттік думасы. //«Әлихан 

Бөкейхан қазақ мемлекеттілігі үшін күреске ұлы тұлға» тақырыбындағы ҚР 

тәуелсіздігінің 25 жылдығына және Ә.Бөкейханның 150 жылдық  мерей тойына арналған 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Орал қ. 2016 78-80 бб. 



17. Сисекешова А.С. // Роль обычного права в становлении правовых основ государства 

казахов. // ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ сборник научных трудов: выпуск 27. 

Том 2: – Ставрополь: Логос, 2017. – 100 с 

18. Сисекешова А.С., Тілеубаева А. Құқық және экономика негіздері пәнін оқытудағы 

тиімді әдіс-тәсілдер // Түркістан Мұхтарияты мен Алаш Орда автономияларының 100 

жылдығына арналған Өзбекәлі Жәнібек оқулары 2017. атты VIII республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы материалдары. Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-

түрік университеті. Түркістан, 2017. – Б.450 

19. Сисекешова А.С. Кәмелеттік жасқа толмаған балаларға қарсы қылмыс түрлері. ЕАЭО 

шеңберіндегі ұлттық экономиканың бәсекелестік деңгейін арттыру. Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. Батыс Қазақстан инновациялық-

технологиялық университеті. Орал, 2017. – Б.283-288 

20. Қазақстан Республикасының сақтандыру құқығы. // Сборник І Международного 

научного конкурса молодых исследователей «Евразийский мир в научном поиске 

молодежи». Часть 2. Оренбург-Актобе, 2017. 17-19 стр. 

21. Сисекешова А.С. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы өлкедегі медицина ғылымының 

даму тарихы. Қазақстан тарихы мәселелері және академик Т.З.Рысбековтың ғылыми 

мектебі атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Орал, 2017. –

Б.87-89 

22. Сисекешова А.С. Қазақстан Республикасындағы құқықтық білім берудің қалыптасуы 

мен дамуы. //БҚИТУ Хабаршысы. №1, 2018. Б. 238-242. 

23. Сисекешова А.С. Жасөспірімдердің арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алуда 

қазақ халық педагогикасының ролі. //Новосібір облысының және іргелес аймақтардың 

қазақтары: тарих, мәдениет және өзара ынтымақтастық. Ғылыми еңбектер жинағы. 

Павлодар-Барнаул, 2019. Б.250-255. 

24. Отаршылдық жағдайдағы Қазақстан және дәстүрлі құқық. «Қажым оқулары -1: Әлем 

мәдениеті контексіндегі білім жүйесінде жалпыадамгершілік құндылықтарды 

қалыптастыру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. 2018 жыл 20 қараша. -151-155.- Орал. 

25. Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алуда қазақ халық 

педагогикасының ролі. «Казахи Новосибирской области и сопредельных территорий: 

история, культура и взаимодействие»// Материалы региональной научно-практической 

конференции. 2018 г. ноябрь. Новосибирск. РФ. 

26. Батыс Қазақстанда ғылымның дамуы (ХХ ғасырдың І жартысы). «Источник. Историк. 

Политика»//  Материалы международной научной конференции посвященной 125-летию 

со дня рождения видного российского историка-археографа А.П.Чулошникова. 2019 г. 

июнь. Уфа. РФ 

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

№ Пәннің атауы Мамандық Ішкі сілтеме 

1. Мелекет және жаңа 

құқық теориялары 

6В012301 ҚҚ  

2. ҚР отбасы құқығы 5В011500-ҚжЭН  

3. Рим құқығы 5В011500-ҚжЭН  

4. ҚжЭН оқыту 

әдістемесі 

5В011500-ҚжЭН  

5 Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

5В011500-ҚжЭН  

6. ҚР конституциялық 

құқығы 

6В012301 ҚҚ  



 


