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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

Thomson Reuters Scientific &Scholarly Researchсеминары Орал қ. 

«Семинар по ресурсам Thomson Reuters Scientific &Scholarly Research 

для научных исследований», сертификат                                                                                    

қазан, 2012 
ж. 

 

ТОО «TamosDevelopmentLTD» 

 

Алматық.,2013 
ж. 

«Автоматизация учебного процесса и организация 

дистанционной технологии на основе АСУО 

«TamosUniversitySuite» бағдарламасы бойынша 

мамандандырылған курс 

• Орал қ. 

Қатысушы сертификаты  

  

  

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, 

инженерлік-технологиялық факультет Орал қ. 

Аға оқытушы Қазан,2015ж.-

қазіргі уақытта 

Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті Орал қ. 

Доцент. 

 Қаңтар, 2013 ж 

Евразия академиясы Орал қ. 

Доцент Ақпан, 2018 ж. 

Орал Еңбек және Әлеуметтік қатынастар академиясы Орал қ. 
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Доцент 

Ақпан, 2003 ж. 

Орал Еңбек және Әлеуметтік қатынастар академиясы 

Орал қ. 

Кафедра меңгерушісі 

Қыркүйек, 

2001 ж. 

Ежәне ӘҚА Орал филиалы 

Орал қ. 

Аға оқытушы 

2000, мамыры 

Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институты 

Орал қ. 

Аға ғылыми қызметкер 

Қазан, 1995 

Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институты 

Орал қ. 

Кафедра меңгерушісі 

Сәуір, 1990 

Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институты 

Орал қ. 

Аға оқытушы 

Маусым, 1989 ж. 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

1. «Политическая и общая модернизация: к вопросу о субъекте модернизации»; 

сборник докладов и материалов II Конгресса политологов Казахстана (Алматы, 23 
сентября 2009 г.) С. 125 -129. 

2. «Теория самоуправления: проблемы практического применения в системе местного 

государственного самоуправления.» Методические материалы к обучающему семинару- 

тренингу «Развитие местного самоуправления и молодежь г.Уральска» 

Уральск,2009г.(Институт «АТиСО» Евразийской Академии, 26.10,09,- 02.11.09.). С. 112 - 
118 

3. «Формирование институтов местного самоуправления как новый инструмент развития 

человеческого капитала»Международная научно- практическая конференция «Процессы 

регионального развития и институты региональной власти в условиях нового этапа 

развития интеграции на постсоветском пространстве» Уральск,16 февраля,2010г.. 

Сборник материалов: 



4. Межрегиональный научно-культурный форум « Западный Казахстан - Урало-

Поволжье» Уральск,2010 г.С .94- 96 

5. «Концепция «Интеллектуальная нация» и современная модель модернизации 

общества» 

6. «Интеллектуальный прорыв в будущее»: материалы международной научно - 

практической конференции; Алматы, 1 октября 2010г. С.74-76 

7. «Экономическое содержание формирования новой региональной политики».Сборник 

докладов Третьей ежегодной международной научной конференции; Астана, 22-23 

октября 2010 года.С 158-161. 

8. «Политические процессы на постсоветском пространстве: о том как «надстройка» 

стала «базисом».Материалы 1 -го Евразийского конгресса политологов (г. Алматы, 13- 15 

марта 2011г.). 

9. « Модернизация : политическая воля и национальное развитие.»(начало статьи) 

«NationalBusiness» (деловой аналитический журнал ,Алматы) №1 (83) 2011г.С.6-7. 

10.  «Государственная политика в области образования и проблема модернизации 

общества» . «NationalBusiness» (деловой аналитический журнал ,Алматы) №2 (84) 

2011г.С.34-36. 

11. «Модернизация : политическая воля и национальное развитие.» 

(окончание).«National Business» (деловой аналитический журнал ,Алматы) №3 (85) 

2011г.С.2- 3. 

12. «Кто построит нам светлое будущее?». NationalBusiness» (деловой аналитический 

журнал , Алматы) №11 -12 (93) 2011г.С..8-9. 

13. « Политическая и общая модернизация: к проблеме развития республики 

14. Казахстан». Ученые записки Уральской АТиСО (выпуск девятый) 2013. С. 32 -38. 

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

1. «К новым концептуальным основам обществознания в Казахстане» Поиск 

(международный научный журнал) №3 /2013г С. 67 -70 

2. «Обществознание в вузах и консенсус в обществе», «Всероссийская научно-

практическая конференция //Профилактика и противодействие идеологии религиозно-

политического экстремизма в современной России.НИУ БелГУ» Белгород, 2017г. 
С.85-87 

 

 

 

№ Пәндер атауы Мамандығы Ішкі сайттағы 

сілтеме 

1 Философия 6в07302 құрылыс  

6в07301 сәулет 

6в07201 Мұнай-газ ісі 

6в04203 көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыруды құқықтық реттеу 

6в04202 Юриспруденция 

6в11301 Көлік және жүк 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

пайдалану 

6в07102 Электр энергетикасы 

6в06103 Есептеу техникасы және 

ақпараттық жүйелер 

 



6В11201-тіршілік қауіпсіздігі және 

қоршаған ортаны қорғау 

 Мемлекет және 

құқық теориясы 

6в04202 Құқықтану  

 Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

6в07303 жерге орналастыру және 

Кадастр  

6в06103 Есептеу техникасы және 

ақпараттық жүйелер 

6в07201 Мұнай-газ ісі 

6В11301 Көлік және жүк 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

пайдалану 

6в07102 Электр энергетикасы 

6в04202 Құқықтану 

6в07301 сәулет 

6в07302 құрылыс 

 

 

 

 


