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«ҚОҒАМДЫҚ ПӘНДЕР, ТАРИХ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ» 

КАФЕДРАСЫ ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ 

 

р/с Аты-жӛні Лауазымы Ұялы телефоны 
Электрондық 

поштасы 

1 

Баширова Жадыра 

Ерсайымовна 

Кафедра меңгерушісі 

м.а., 

Педагогика 

ғылымдарының 

кандидаты 

8-701-860-18-11 

Zhad_ra @bk.ru 

2 

Паридинова 

Ботагӛз 

Жаппаровна 

Философия магистрі, 

Академиялық 

мәселелер жӛніндегі 

басқарма басшысы 

8-777-530-47-84 

filosof.sokrat.86@mai

l.ru 

kogamdykpander2021

@mail.ru 

3 

Қожақұлы Ӛтеубай тарих 

ғылымдарының 

докторы, профессор 

м.а. 

87771489784 

oteubay@bk.ru 

4 

Жұбаниязов Икрам 

Шахатұлы 

тарих 

ғылымдарының 

кандидаты, 

профессор м.а. 

8-775-119-75-99 

kogamdykpander2021

@mail.ru 

5 

Енсепов Аскар 

Алиевич 

тарих 

ғылымдарының 

кандидаты,  

аға оқытушы 

8-700-270-63-54 

as.1967@mail.ru 

6 

Насимов Мурат 

Орленбаевич 

саяси 

ғылымдарының 

кандидаты, 

қауымдастырылған 

профессор 

8-705-706-03-63 

nasimov_m 

@mail.ru 

7 

Нурумов Амирхан 

Сахиевич 

саяси 

ғылымдарының 

кандидаты, аға 

оқытушы 

87774548210 

nurumovamir@gmail.

ru 

8 

Еспенбетова Алтын 

Туменбаевна 

тарих 

ғылымдарының 

кандидаты, аға 

оқытушы 

87772804653 

 

espenbetova_a@mail.

ru 

9 

Ибраев 

УалиханСерикович 

тарих 

ғылымдарының 

кандидаты, аға 

оқытушы 

87056711166 

uali_ibraev@mail.ru 

10 

Айдаров Оразхан 

Турсункожаевич 

география 

ғылымдарының 

кандидаты, аға 

оқытушы 

 

87073125965 

aidarov_orazhan@mai

l.ru 

11 
Баширова Жадыра 

Ерсайымовна 

педагогика магистрі, 

аға оқытушы 
87018601811 

zhad_ra@bk.ru 

@mail.ru 

12 
Жұмағұлова 

Толқын Тұраққызы  

тарих магистрі, 

шебер 

87010543570 

 

kogamdykpander2021

@mail.ru 

mailto:filosof.sokrat.86@mail.ru
mailto:filosof.sokrat.86@mail.ru


13 
Ахметова Динара 

Жетписбайқызы 

гуманитарлық 

ғылымдар магистрі 
87017054738 

kogamdykpander2021

@mail.ru 

14 

Шанбаева 

Арайлым 

Нурдыгуловна 

мәдениеттану 

магистрі 87077264713 

shabaya123@mail.ru 

15 

Мурзагулова 

Бахитгуль 

Кисимбаевна 

аға оқытушы 
87754057714 

 

orda_09@list.ru 

16 
Сарсенбаев Ерлан 

Жұмажанұлы 

оқытушы 
87776634647 

eszh-82@mail.ru 

 

 

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ 
Ғылыми-зерттеу жұмысы үш жоба аясында жүзеге асады: 

1. Саяси жарнаманың Қазақстан Республикасында дамуы (2008 жылдан 

бастап бүгінгі күнге дейін), жоба жетекшісі: саяси ғылымдарының 

кандидаты, қауымдастырылған профессор Мұрат Ӛрленбайұлы Насимов; 

2. Сананы жаңғырту бағыттарының мәні, мазмұны және түсініктері, 

жоба жетекшісі: саяси ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған 

профессор Мұрат Ӛрленбайұлы Насимов; 

3. «Туған  жер», «Киелі Қазақстан» бағдарламаларын жүзеге асырудағы 

мұрағат құжаттарының деректік маңызы, жоба жетекшісі: тарих 

ғылымдарының кандидаты Алтын Түменбайқызы Еспенбетова. 

  

ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 

ЖӘНЕ МАРАПАТТАРЫ 

Паридинова Ботагӛз Жаппарқызы - Ясауи атындағы Халықаралық 

Қазақ-Түрік университетінің бакалавриаты мен магистратурасын және 

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің PhD докторантурасын 

бітірген. Жүзден астам ғылыми еңбектің авторы. Скопус базасы бойынша 

Хирш индексі 2-ге тең. Талантты жас ғалымдарға арналған мемлекеттік 

ғылыми стипендияның және «Жылдың жас ғалымы-2018» номинациясы 

бойынша ғылым мен білімдегі жоғары жетістіктердің ІІІ халықаралық 

«Признание» байқауының І орын иегері атанған. Ресейлік «Молодой 

ученый» журналының редакциялық алқа мүшесі. Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №542 

бұйрығына сәйкес гуманитарлық ғылымдар саласындағы үздік еңбегі үшін 

(«Болашақ мұғалімдердің рухани дүниетанымы») М.О.Әуезов атындағы 

сыйлықты иеленген. 

Қожақұлы Ӛтеубай - тарих ғылымдарының докторы, профессор 

м.а.Ғалым 100-ден астам ғылыми еңбектердің, оның ішінде 5 оқу-әдістемелік 

құралдарының авторы. Стамбул, Орынбор, Омбы, Алматы, Нұр-Сұлтан, 

Атырау, Қарағанды, Қызылорда, Кӛкшетау, Орал, Шымкент, Тараз және т.б. 

қалаларда ӛткен халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар мен 

семинарларға қатысып, мақалалары шықты. Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің шешімімен «Қазақстан Республикасының 



ғылымын дамытуға сіңірген ерен еңбегі үшін» тӛс белгісімен марапатталған. 

Қорқыт Ата атындағы Алтын медалімен (2014 ж.), Ы.Алтынсарин тӛс 

белгісімен (2014 ж.), Әйтеке би медалімен (2012 ж.), Қазалы ауданының 

мерейтойлық медалімен(2016 ж.) марапатталған. 

Жұбаниязов Икрам Шахатұлы -тарих ғылымдарының кандидаты, 

профессор м.а. 60-тан астам ғылыми мақалалардың, 1 монографияның, 12 

оқу әдістемелік құралдардың авторы. 1993 жылы Қазақстан 

Республикасының Білім беру ісінің үздігі белгісімен марапатталған. 

Енсепов Аскар Алиевич - тарих ғылымдарының кандидаты, аға 

оқытушы. Елуден астам ғылыми еңбектің авторы.«Қазақстан Республикасы 

білім беру ісінің құрметті қызметкері» тӛсбелгісімен, «Қызылорда 

облысының білім беру ісінің үздігі» тӛсбелгісімен, «Қызылорда облысының 

70 жылдық мерейтойы» мерекелік медалімен, облыс әкімінің 4 рет алғыс 

хатымен, Ұлттық тестілеу орталығының, облыстық білім басқармасының, 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Білім және 

ғылым саласындағы бақылау комитетінің құрмет грамотасымен, Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен 

марапатталған. 

Насимов Мұрат Ӛрленбайұлы – саяси ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор. Саяси технологиялар, саяси жарнама, 

имиджеология, консалтинг, саяси тарих пен философия мәселелерін 

зерттеумен айналысады. Соңғы жылдары заманауи қоғамның 

киберкеңістіктегі әлеуметтенуі мәселелелерін зерттеуде. 200-ден астам 

ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстардың авторы. Оның ішінде 5 

монография, 1 оқулық, 4 оқу құралы,1 оқу-әдістемелік құрал бар. Ғылыми 

мақалалары Scopus базасындағы журналдарға жарияланған. Хирш индексі 3-

ке тең. Сонымен қатар Web of Science базасындағы журналдарда 6 мақаласы 

жарияланған және Хирш индексі 1-ге тең. 

Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы (2014 ж.), дарынды жас 

ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендиясының иегері (2013-14 

жж.), «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасының рӛлі 

туралы таңдаулы оқу баспасы» номинациясының иегері (2015 ж.), 

Н.Ә. Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің 

қазақстандық моделіне арналған үздік ғылыми жобалардың республикалық 

байқауының гран при иегері (2018 ж.), Қызылорда облыстық ҚХА 

жанындағы ғылыми-сарапшылық топтың мүшесі, Саяси зерттеулер 

Ассоциациясы РҚБ Қызылорда филиалының директоры,«Молодой ученый» 

(Ресей), «Социосфера» (Ресей), «Sci-article» (Ресей) журналдарының 

редакциялық алқа және «Қазіргі жағдайдағы тәрбие берудің мақсаты, 

міндеттері мен құндылықтары» және «Адам мен қоғамның қауіпсіздігі 

әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың мәселесі ретінде» (Чехия) атты 

ғылыми-тәжірибелік конференциясының халықаралық ұйымдастыру 

комитетінің мүшесі.«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100жаңа 

оқулық» жобасы аясында жарық кӛрген Э.Хейвудтың«Саясаттану» 

оқулығының ғылыми редакторы (4-20 тараулар). Республикалық «Егемен 



Қазақстан», Қызылорда облыстық«Сыр бойы» газеттерінде мақалалары 

жарияланып тұрады.«Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015 ж.), 

«Қазақ хандығына 550 жыл» (2015 ж.), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 

жыл» (2020 ж.) мерекелік медальдарімен марапатталған. 

Еспенбетова Алтын Туменбаевна- тарих ғылымдарының кандидаты, 

аға оқытушы. «Туған жер», «Киелі Қазақстан» бағдарламаларын жүзеге 

асырудағы мұрағат құжаттарының деректік маңызы жобасының ғылыми 

жетекшісі. Тәуелсіздік кезеңіндегі мұрағат жұмысының мазмұны мен 

бағыттарын талдау; мұрағат құжаттарының құрамы мен мазмұнын ашу; 

мұрағат құжаттарының деректік маңызын айқындау мәселелерін зерттеумен 

айналысады.70-тен астам ғылыми еңбектің авторы. 

Ибраев Уалихан Серикович - тарих ғылымдарының кандидаты, аға 

оқытушы. ХІХ-ХХ ғғ. басындағы Патшалық Ресейдің отарлық саясаты, жер 

мәселесі, әлеуметтік-саяси ӛмір, Тәуелсіз Қазақстанның саяси тарихы, 

ӛлкетану мәселелерін зерттеумен айналысады. 50-ден астам ғылыми және 

ғылыми-кӛпшілік еңбектердің авторы: «Темірбек Жүргенов – мұрағат 

құжаттарында» құжаттар жинағы (Астана, 2014ж.), «Менің отаным – 

Қазақстан» сериясының «Қызылорда» кітабі (Астана, 2014 ж.). Қорқыт Ата 

атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Қорқыт Ата» алтын 

медалі (2014 ж.), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016 

ж.), «Қызылорда қаласының 200 жылдығы» (2018 ж.), «Қазақстан халқы 

Ассамблеясына 25 жыл» (2020 ж.) мерекелік медалдері, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының Құрмет грамотасымен (2018 ж.) марапатталған. 2010 

жылдан облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының ғылыми-сарапшылық 

тобының мүшесі. 2014 жылдан Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі. 

2020 жылдың 1 шілдесінен Облыстық «Рухани жаңғыру» орталығының 

директоры. 

Айдаров Оразхан Турсункожаевич- география ғылымдарының 

кандидаты, аға оқытушы. Қазіргі ғылыми ортада ӛзекті саналатын 

геоэкологиялық проблемаларымен және осы кезеңдердің шаруашылығымен 

сабақтастыру бағыттарында бірнеше жобалармен жұмыс жасауда. Олардың 

қатарында 1999 жылдан «Қазақстандық Шығыс Арал ӛңірінде табиғи 

ортаның антропогендік бұзылуы және оның әлеуметтік-экономикалық 

зардаптары» (Ғылыми зерттеу жұмысының 2000 есебі), «Қазақстандық 

Шығыс Арал ӛңірінде табиғи ортаның бұзылуы», «Антропогенное 

формирование плодородия и экологизация культурно-орошаемых почв в 

низовьях р. Сырдарьи» атты шаруашылық келісім шарттағы ғылыми 

жұмыстармен айналысып келеді. 

О.Т. Айдаров ӛзінің ғылыми зерттеулері негізінде бүгінгі географиялық 

және экологиялық ӛзекті мәселелерді қозғайтын 2013 жылы авторлар 

бірлестігімен «Қызылорда облысының географиясы», «Қызылорда 

облысының ӛсімдіктер әлемі», «Қызылорда облысының жануарлар әлемі» 

атты оқу құралдары Астана қаласындағы«Фолиант» баспасынан жарық 

кӛрді. 2018 жылы Жалпы білім беретін орта мектептердің 5-7 сыныптарына 

арналған «Ӛлкетану»оқулығы жарық кӛрді.2018 оқу жылында «Қазақстан 



және ТМД елдерінің туризм географиясы», «Геоэкология және табиғатты 

қорғау», «Қазақстанның физикалық географиясы», «Топонимика» 

курстарына арналған оқу-әдістемелік зертханалық жұмыстар жинағы жарық 

кӛрді. 

 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР 

Кафедра профессор-оқытушылары 2014 жылдан бастап «Молодой 

ученый» журналының арнайы шығарылымдарын әзірлеп келеді. Сонымен 

бірге, чехиялық «Социосфера» Ғылыми-баспа орталығымен бірлесе отырып 

«Қазіргі шарттардағы тәрбиенің мақсаттары, міндеттері мен құндылықтары» 

және «Адам мен қоғам қауіпсіздігі әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың 

мәселесі ретінде» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы ӛтіп 

тұрады. 

  

ӚНДІРІСПЕН БАЙЛАНЫС 

6В01601 - «Тарих» және 6В01502- «География» мамандығы бойынша 

дуалды оқыту оқыту жүйесін жүзеге асыру үшін мына мектептермен 

байланыс орнатылған. 

Қызылорда облысы білім басқармасының Қызылорда қаласы білім 

бӛлімінің «Абай атындағы үш тілде оқытатын дарынды балаларға арналған 

мамандандырылған сыныптары бар мектебі» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі  

Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы 

бойынша білім бӛлімінінің №282 мектеп-лицейі коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі 

 

ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ 

«Тарих» білім бағдарламасы бойынша білім алушыларға арналған 

«Сыр ӛлкесін зерттеушілер» үйірмесі құрылды. Сонымен қатар, жас 

тарихшылар Қызылорда облысының мемлекеттік архивіндегі «Жас 

архивистер мен тарихшылар» клубына мүше. 

Тәрбие жұмысы 12 бағыт бойынша жүргізіледі: 

1. Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие 

2. Құқықтық тәрбие 

3. Рухани-адамгершілік тәрбие 

4. Отбасытәрбиесі 

5. Әлеуметтік-мәндіжәнежекеқасиеттерінқалыптастыру 

6. Коммунативтікмәдениеттіқалыптастыру 

7. Ӛзін-ӛзін тану мен ӛзін-ӛзідамытуқажеттілігінқалыптастыру 

8. Эстетикалық-мәдени тәрбие 

9. Интеллектуалдымәдениеттіқалыптастыру 

10. Дене тәрбиесі және салауатты ӛмір салтын және денсаулық 

қорғаушы орта қалыптастыру 

11. Еңбек және экономикалық тәрбие 

12. Экологиялық тәрбие. 



ТӘЛІМГЕР-ЭДВАЙЗЕРЛЕР 

А.Т.Еспенбетова - т.ғ.к., аға оқытушы  

Б.К. Мурзагулова - аға оқытушы  

Ж.Е.Баширова - аға оқытушы 

  

 

МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗА  

 

 

Кафедраның мекен-жайы: Қызылорда қаласы, Сол жағалау, 111. 

Қызылорда «Болашақуниверситеті», А308 кабинет.  

e-mail: kogamdykpander 2021@mail.ru 

Телефон:87018601811 

Кабинет 

 

Атауы Жауапты оқытушылар, топтар 

А308 «Қоғамдық пәндер, тарих және 

география» кафедрасы 

Кафедра меңгерушісі м.а.  

Ж.Е.Баширова 

87018601811 

A302 «Қазақстан тарихы» дәрісханасы 

 

т.ғ.к., аға оқытушы 

А.Т.Еспенбетова 

87772804653 

В208 

 

«Тарихты оқыту әдістемесі» дәрісханасы аға оқытушы  

Б.К. Мурзагулова 

87754057714 

303В География дәрісханасы Баширова Ж.Е. 

87018601811 

А304 «Рухани жаңғыру: қоғамдық сана мен 

тарихи сананы жаңғырту» 

 

т.ғ.к., аға оқытушы 

У.С.Ибраев 

87056711166 


