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Оқырманға
«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ғалымдарының
библиографиясы» сериясы бойынша оқырманға жол
тартқан бұл көрсеткіш тарих ғылымдарының кандидаты,
доцент, «ҚР білім беру ісінің кұрметті қызметкері»,
«Ы.Алтынсарин» төсбелгілерінің
иегері, Қазақстан
тарихы және әлеуметтік-саяси ғылымдары кафедрасының
меңгерушісі
Минсара Сәдуақасқызы Карамановаға
арналған.
Библиографияда ғалымның ғылыми және жалпы
танымдық еңбектері, өмірі мен қызметін сипаттайтын
мәліметтер қамтылған.
Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен қазақ
және орыс тілдерінде орналасқан.

К читателю
Предлагаемый указатель в серии «Библиография
ученых КГУ имени Коркыт Ата» посвящена кандидату
исторических наук, доценту, обладателю нагрудных знаков
«Почетный работник образования РК», «Ы.Алтынсарин»,
заведующей кафедрой Истории Казахстана и социальнополитических наук Минсаре Садвакасовне Карамановой.
В библиографии содержатся научные труды,
сведения, характеризующие жизнь и деятельность ученого.
Указательный материал размещен в хронологическом
порядке на казахском и русском языках.

ТАРИХ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ, ДОЦЕНТ
ҚАРАМАНОВА МИНСАРА СӘДУАҚАСҚЫЗЫНЫҢ
ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ
Қараманова Минсара Сәдуақасқызы 1956 жылдың
24 тамызында Қызылорда қаласында дүниеге келді.
1973 жылы Қызылорда қаласында №198 орта
мектебін бітірді.
1973жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік
университеті Тарих факультетінде Тарих мамандығы
бойынша оқуға түсіп, 1979 жылы бітірді.
1980-1985 жылдар Жамбыл гидромелиоративтікқурылыс институтының Қызылорда филиалында қоғамдық
пәндер кафедрасында оқытушылық қызметің атқарды.
1986-1992 жылдар аралығында Әл-Фараби атындағы
ҚМУ-дың аспирантурасында тарих мамандығы бойынша
оқып, 1992 жылы «Қазақстан әйелдерінің өндірістік және
қоғамдык қызметі» тақырыбы бойынша кандидаттық
диссертациясын сәтті қорғады. Әл-Фараби атындағы ҚМУ
Диссертациялық Кенесінің шешімімен 1992 жылы 29
мамырда 07.00.01-қоғамдық қозғалыстар және саяси
партиялар
тарихы
мамандығы
бойынша
тарих
ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді.
1992-1998 жылдар Ы.Жақаев атындағы Қызылорда
агроөнеркәсіп өндірісі инженерлері институты,Қызылорда
политехникалық институтының Тарих және философия
кафедрасынын менгерушісі қызметің атқарды.
ҚР Министрлер Кабинеті жанындағы Жоғары
аттестациялық комиссиясының 1997 жылғы 6 маусымдағы
шешімімен тарих мамандығы бойынша доцент ғылыми
атағы берілді.
1998 жылдан бастап бүгінгі дейн Қоркыт Ата
атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің
Қазақстан тарихы, қазіргі таңда Қазақстан тарихы және

әлеуметтік-саяси кафедрасының менгерушісі қызметің
атқаруда.М.С.Қараманова басқарып отырған кафедрасында
Тарих, Археология және этнология
бакалавр, Тарих
магистратура
мамандықтары
бойынша
мамандар
даярлауда. Кафедраның тарих магистратура мамандығы
2014 жылдан бастап 2019 жылга дейн республиканың
ЖОО арасындағы рейтингтері нәтижелері бойынша,
бірінші–үшінші орындарға ие болып келеді, тарих
мамандығы бакалавры 2018 жылы Атамекен ҰКП алғашқы
рет өткізген ҚР ЖОО білім беру бағдарламаларының
рейтингі бойынша 1 орынга ие болды. Тарих, археология
және
этнология
мамандықтарының
студенттері,
магистранттары пәндік олимпиядаларға унемі қатысып
жүлделі орындарға ие болып жүр, 2014 жылы тарих
мамандыгы бойынша Қоркыт Ата атындағы ҚМУ-де
бірінше рет республикалық пәндік олимпиада өтті.
ҚР және шетелдің жоғары оқу орындарында,
мекемелерінде біліктілікті арттыру курстарынан өтіп,
үнемі тәжірибе жинап отыр: Абай атындағы ҚазҰПУ
жанындағы кәсіби білікті көтеру институты(2007ж.),
Қазақстан
тарихшыларының
қауымдастығының
сертификаты (2007ж.), педагогикалық шеберлікті көтеру
курсының сертификаты “Педагогикалық өлшемдер”
Қорқыт Ата ҚМУ (2007ж.), “Менеджмент качества в
образовании” НКАОКО курстың сертификаты (2009ж.),
“Активные методы обучения” КазЭУ және МБШ курстың
сертификаты
(2010ж.),
“Актуальные
проблемы
политологии” Абай атындағы ҚазҰПУ сертификаты
(2010г.), “Дистанционные образовательные технологии”
Қазақ-Ресей
университеті
курсының
сертификаты
(2011ж.), ғылыми тағлымдама Ататтюрк университеті,
Эрзурум қаласы, Түркия (2012ж.), “Хронологические и
методологические проблемы древней истории” Қорқыт
Ата ҚМУ курсы (2014ж.), “Народ в потоке истории:

методологические аспекты преподавания Отечественной
истории” Қорқыт Ата ҚМУ курсы (2014ж.), Қазақстан
педагогикалық ғылымдар Академиясының курсы (2016ж.),
Ұлттық офисының
Қазақстандағы Эразмус +
бағдарламасы бойынша курсы (2017ж.), “Внутривузовская
система обеспечения качества образования” НААР курсы
(2018ж.) .
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ базасында ҚР БҒМ
Ғылым комитетінің гранттық қаржыландыруымен және
шетелдік ғылыми ұйымдармен жүргізілетін ғылыми
жобаларға жетекші ретінде қатысып келді. 2010 жыл ҚР
БҒМ Ғылым комитетінің іргелі және қолданбалы ғылыми
зерттеулері бюджеттік бағдарлама бойынша «Жанкент
қалашығы және оның түркі әлемінің тарихи-мәдени
мұрасындағы рөлі» атты және 2011 жылы халықаралық
«The Wenner Green» қорынын қаржыландыруымен
«Қазақстанның солтүстік-батысында ерте ортағасырлық
қалалардың қалыптасуы. Жанкент қалашығы» атты
ғылыми жобаларға жетекшілік жұмыстар атқарды.
Қазақстанның
ғылыми
басылымдарында,
халықаралық және республикалық конференцияларда
50ден астам материалы, мақалалары, ЖОО студенттеріне
арналған 3 оқу құралы, 4 бірлесіп басқа авторлармен
шығарған монографиялар авторы.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТА
КАРАМАНОВОЙ МИНСАРЫ САДВАКАСОВНЫ
Караманова Минсара Садвакасовна родилась 24
августа 1956 года в г.Кызылорда.
В 1973году окончила среднюю школу № 198 города
Кызылорды.
В 1973 году поступила и в 1979 году окончила
исторический факультет Казахского государственного
университета
имени С.М.Кирова по специальности
История.
В 1980-1985 годы работала преподавателем кафедры
общественных дисциплин Кызылординского филиала
ДГМСИ.
В 1986-1992 годы училась в аспирантуре Казахского
государственного университета имени Аль-Фараби по
специальности история. В 1992 году в Диссертационном
Совете КазГУ имени Аль-Фараби успешно защитила
кандидатскую диссертацию по теме «Производственная и
общественная
деятельность
женщин
Казахстана».
Решением Диссертационного Совета КазГУ имени АльФараби М.С.Карамановой
была присуждена ученая
степень кандидата исторических наук по специальности
История общественных движений и политических партий
07.00.01.
В 1992-1998 годы работала заведующей кафедрой
Истории и философии Кызылординского института
инженеров агропромышленного производства имени
Ы.Жахаева,
Кызылординского
политехнического
института.
В1997 году решением Высшей Аттестационной
комиссии при Кабинете Министров РК было присвоено
ученое звание доцента по специальности История.

С 1998 года по настоящее время является
заведующей кафедрой Истории Казахстана, сейчас
кафедра Истории Казахстана и социально-политических
наук, Кызылординского государственного университета
имени Коркыт Ата. Кафедра готовит специалистов по
образовательным программам Истории, Археологии и
этнологии по бакалавриату и магистратуре. Начиная с2014
года по 2019 год специальности История магистратура в
рейтинге вузов РК занимает 1-3 места. В 2018 году
бакалавр История в впервые проведенном
НПП
«Атамекен» рейтинге среди образовательных программ
вузов РК заняла 1 место. Студенты, магистранты
специальности История, археология и этнология
постоянно участвуют в республиканских предметных
олимпиадах, занимая почетные 1-3 места. В 2014 году
впервые в КГУ имени Коркыт Ата была проведена
республиканская предметная олимпиада по специальности
История.
Проходила курсы повышения квалификации в вузах
РК и зарубежья: ФПК КГУ им.Коркыт Ата (2006г.), ИПК
КазНПУ им.Абая (2007г.), сертификат Сообщества
историков Казахстана (2007г.), сертификат курса
повышения педагогического мастерства “Педагогические
измерения” КГУ им.Коркыт Ата (2007г.), сертификат
НКАОКО курса “Менеджмент качества в образовании”
(2009г.), сертификат КазЭУ и МБШ, и курс “Активные
методы обучения” (2010г.), сертификат КазНПУ им.Абая
“Актуальные проблемы политологии” (2010г.), сертификат
Каз-Рос.
университета
курс
“Дистанционные
образовательные технологии” (2011г.), сертификат
научной стажировки в университете Ататюрка, Эрзурум,
Турция (2012г.), сертификат курса “Хронологические и
методологические проблемы древней истории ”КГУ им.
Коркыт Ата (2014г.), сертификат КГУ им.Коркыт Ата,

курс “Народ в потоке истории: методологические аспекты
преподавания Отечественной истории” (2014г.), курсы
повышения квалификации Академии педагогических наук
Казахстана (2016г.), сертификат Национального офиса
программы Эразмус + в Казахстане (2017г.), сертификат
НААР курс «Внутривузовская система обеспечения
качества образования» (2018г.) .
Работала в качестве руководителя
в научных
проектах
выполняемых
за
счет
грантового
финансирования Комитета науки МОН РК в КГУ им.
Коркыт Ата. В 2010 году была руководителем бюджетной
программы Фундаментальные и прикладные научные
исследования по теме «Городище Джанкент и его роль в
историко-культурном наследии тюркского мира» и в 2011
году научного проекта международного фонда «The
Wenner
Green»по
теме
«Формирование
ранне
средневековых городов на северо-западе Казахстана
Городище Джанкент».
Автор научных работ свыше 50 статей, материалов,
докладов
в
международных
и
республиканских
конференциях, 3 учебных пособий для студентов высших
учебных заведений и 4 монографий, подготовленных
совместно с другими авторами.

МАРАПАТТАРЫ
 2006ж. «Ы. Алтынсарин» атындағы төсбелгі.
 2011ж. “ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылы” мерейтойлық
медалі.
 2015ж. «Қазақ хандығының 550 жылдығы»
мерейтойлық медалі.
 2015ж. М.Шоқайдың 125 жылдығы мерейтойлық
медалі.
 2016 ж. “ҚР білім беру ісінің құрметті қызметкері”
төсбелгісі.
 2017ж. Қорқыт Ата атындағы алтын медалі.
 Грамоталар, алғыс хаттармен марапатталды.

НАГРАДЫ
 2006г. нагрудный знак “Ы.Алтынсарин”.
 2011г. юбилейная медаль «20 лет Независимости
РК”.

 2015г. юбилейная медаль “550 лет Казахскому
ханству”.
 2015г. юбилейная медаль 125-летию М.Шокай.
 2016г. почетный работник образования РК.
 2017г. Золотая медаль Коркыт Ата.
 Грамоты, благодарности.

ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРДЫ ОРЫНДАУҒА ҚАТЫСУЫ

Бағдарлама:
Тапсырушы:
Тақырып:
Позиция:

2010 жылғы іргелі және қолданбалы
ғылыми
зерттеулері
гранттық
қаржыландыру
ҚР Білім және ғылыми министрлігінің
Ғылым комитеті
«Жанкент қалашығы және оның түркі
әлемінің тарихи-мәдени мұрасындағы
рөлі»
Жоба жетекшісі

Бағдарлама:

2011 жылғы халықаралық «The Wenner
Green» қорынын
қаржыландыруымен
ғылыми жоба

Тақырып:

« Қазақстанның солтүстік-батысында ерте
ортағасырлық қалалардың қалыптасуы.
Жанкент қалашығы»
Жоба жетекшісі

Позиция:

УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ
ПРОЕКТОВ
Программа:
Заказчик:
Тема:
Позиция:
Программа:
Тема:
Позиция:

Выполнение
бюджетной
программы
Фундаментальные и прикладные научные
исследования 2010 года
Комитет науки Министерства образования
и науки РК
«Городище Джанкент и его роль в
историко-культурном наследии тюркского
мира»
Руководитель проекта
2011 год научный проект международного
фонда «The Wenner Green»
«Формирование ранне средневековых
городов на северо-западе Казахстана
Городище Джанкент»
Руководитель проекта

ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ
1. Қараманова М.С. Деятельность Компартии
Казахстана по повышению трудовой активности женщин
работниц легкой промышленности республики (19711980г.г.) // Тезисы научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов. - Кызыл-Орда, 1988.
2.
Қараманова
М.С.
Некоторые
вопросы
историографии
деятельности
КП
Казахстана
по
повышению общественно – политической и трудовой
активности женщин-работниц легкой промышленности
республики (1971-1980г.г.) // Депонировано в ИНИОН АН
СССР. - №32588. От 26.01.88.
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