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Оқырманға
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университеті ғалымдарының «Сыр елінің ғалымдары»
атты өмірбаяндық биобиблиография сериясының жалғасы
болып табылатын көрсеткіш, география ғылымдарының
кандидаты, профессор, Қазақстан Жазушылар Одағының
және Журналистер Одағының мүшесі, ҚР Тарих және
қоғамдық ғылымдар академиясының мүшесі Омаров
Қали Әбдіұлына арналған.
Биобиблиографиялық көрсеткіште ғалымның өмірі
мен еңбек жолын сипаттайтын мәліметтер, ғылыми, оқуәдістемелік, публицистикалық еңбектерінің және
ол
туралы әдебиеттер тізімдері жинақталған.
Көрсеткіште материалдар хронологиялық тәртіппен
орналасқан, әрбір жылдың көлемінде жарияланған
еңбектері беріліп отыр.
Көрсеткіш
ғылыми-техникалық
кітапхананың
электронды, дәстүрлі каталогтары мен картотекаларынан,
ғалымның жеке архивінен алынған материалдар негізінде
құрастырылған.

ГЕОГРАФИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ
КАНДИДАТЫ, ПРОФЕССОР, ҚАЗАҚСТАН
ЖАЗУШЫЛАР ОДАҒЫНЫҢ ЖӘНЕ ЖУРНАЛИСТЕР
ОДАҒЫНЫҢ МҮШЕСІ, ҚР ТАРИХ ЖӘНЕ
ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАР АКАДЕМИЯСЫНЫҢ
МҮШЕСІ ОМАРОВ ҚАЛИ ӘБДІҰЛЫНЫҢ
ӨМІРБАЯНЫ
Омаров Қали Әбдіұлы - 1962 жылғы 6 наурызда
Қызылорда қаласында дүниеге келген. Іңкәрдария
кеңшарындағы №191 орта мектептің 1979 жылғы үздік
түлегі.
С.М.Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік
университетінің география факультетін «Құрғақ жер
гидрологиясы» мамандығы (1988ж.) және Қызылорда
гуманитарлық
университетін
«Юриспруденция»
мамандығы бойынша (2010 ж.) бітірген.
Еңбек жолын Қызылорда облысы Тереңөзек
ауданының (қазіргі Сырдария ауданы) Іңкәрдария
кеңшарында шопан-жастар бригадасының жетекшісі
(1979-1980 жж.) болып бастаған. 1983-1985 жж.
Қызылорда қаласындағы «ПМК-1601», «СУ ТЭЦ-6»
құрылыс мекемелерінде және Іңкәрдария кеңшарында
жұмысшы, 1988-1993 жж. Шымкент қаласындағы
Бүкілодақтық күріш жүйелерін жобалау – іздестіру
институтында (Союзгипрорис), Қызылорда облыстық
гидрометеорология орталығында инженер, 1993-2010 жж.
Ы.Жақаев атындағы Қызылорда агроөнеркәсіп өндірісі
инженерлері институтында (1996-1998 жж. Қызылорда
политехникалық институты, қазіргі Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда университеті) оқытушы, аға оқытушы, доцент,
академиялық профессор қызметтерін атқарған. 2014
жылдан профессор міндетін атқарушы.
Қ.Ә. Омаров педагогикалық және ғылымиұйымдастырушылық
қызметтерді
тығыз
үйлестіре

жүргізуде. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ оқу-әдістемелік
басқармасының өндірістік практика меңгерушісі (2003
жыл, сәуір-қараша), ғылыми-педагогикалық кадрлар
даярлау бөлімінің бастығы (2003-2008 жж.), «Ақмешіт»
гуманитарлық-техникалық
институтының
бірінші
проректоры (2008-2009 оқу жылы), Қорқыт Ата атындағы
ҚМУ ғылыми зерттеулерді үйлестіру бөлімінің бастығы
(2009-2011жж.), ғылым департаментінің директоры (20112012, 2017-2018 жж.), жоғары оқу орнынан кейінгі білім
бөлімінің бастығы (2012-2014жж.), ғылым және жоғары
оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директоры
(2014-2017 жж.), ғылыми жұмыстар және халықаралық
байланыстар жөніндегі проректор м.а. (2018-2019 оқу
жылы) қызметтерін абыроймен атқарған. 2019 жылғы 2
қыркүйектен «Арал өңірі экологиясы және су
ресурстарының
проблемалары»
ғылыми-зерттеу
институтының директоры лауазымында.
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ стратегиялық даму
жоспарларын, ғылыми-инновациялық қызметін дамыту
және
ғылыми
кадрлар
даярлауды
жетілдіру
тұжырымдамаларын әзірлеушілердің бірі. Университеттің
ғылыми қызметін үйлестіруде, ұйымдастыруда әрі
әдістемелік қамтамасыз етуде өзіндік қолтаңбасы
қалыптасқан жоғары білікті маман ретінде де белгілі.
Әдіскер - ғалым география саласы бойынша 36 ғылыми
мақаланың, 3 оқу құралы, 12 ғылыми, оқу-әдістемелік
еңбектің, 1 патенттің авторы.
Соңғы жылдары еліміздің тұтастығы мен азаттығы
жолында күрескен тұлғалардың өмірі мен азаматтық
істерін зерттеп, олар туралы
құнды
мақалаларды
жарыққа шығарып жүрген публицист, этнограф. Ғалымпублицист ретінде 3 кітабы және 150-ден астам ғылыми,
танымдық, публицистикалық мақалалары, очерктері мен
эсселері «Қазақ тарихы», «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

хабаршысы», «Ақиқат», «Жалын», т.б. журналдарда,
«Қазақ әдебиеті», «Егемен Қазақстан», «Айқын», «Дала
мен қала», «Түркістан», «Ана тілі», «Сыр бойы», т.б.
газеттерде,
бірнеше
ғылыми
жинақтар
мен
энциклопедияларда жарық көрген. Сонымен қатар, 12
кітап
пен
ғылыми-танымдық
басылымдардың
құрастырушысы.
Университет базасында өткізілген 200-ден астам
халықаралық,
республикалық
ғылыми
конференциялардың ұйымдастыру комитеттеріне мүше
болып, оларды ұйымдық, ғылыми, әдістемелік қамтамасыз
етуге тікелей ат салысты. 60 кітап пен ғылыми жинақтарға
редакторлық жасады.
2004-2019 жж. «Қорқыт Ата
атындағы
ҚМУ
Хабаршысы»
ғылыми-әдістемелік
журналының
жауапты
редакторы, 2010 жылдан
республикалық «Ақмешіт хабаршысы» ғылыми-көпшілік
журналының редакция алқасының мүшесі.
ҚР Жоғары аттестаттау комитетінің шешімімен
доцент ғылыми атағы (2004ж.), Қорқыт Ата атындағы
ҚМУ Ғылыми Кеңесінің қаулысымен профессор
академиялық атағы (2010ж.) берілген.
Ол Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі (2019
ж.), Қазақстан Журналистер одағының мүшесі (2012ж.), ҚР
Тарих және қоғамдық ғылымдар академиясының академигі
(2013ж.) және ҚР Ұлттық инженерлік академиясының
академиялық кеңесшісі (2008ж.).
Еліміздің білім және ғылым саласына сіңірген еңбегі
үшін Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысымен
(2005ж.), ҚР Білім және ғылым министрілігінің «Қазақстан
Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі
үшін» төсбелгісі (2017 ж.), «Қазақстан Республикасы
Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төсбелгісі (2012 ж.)
және Алғыстарымен (2010ж., 2011ж.), Қызылорда облысы
әкімінің Алғысымен (2017 ж.), ҚР Ұлттық инженерлік

академиясының «Қазақстанның құрметті инженері»
төсбелгісі (2016 ж.) және Құрмет грамотасымен (2007ж.),
ҚР ЖОО Қауымдастығының А.Байтұрсынов атындағы
Алтын медалімен (2019 ж.), ҚР Мәдениет және спорт
министрлігінің Қазақ хандығының 550 жылдығына
арналған ескерткіш медалімен (2015ж.), Қызылорда
қаласының 200 жылдығына арналған мерекелік медальмен
(2018 ж.) және Қорқыт Ата атындағы Алтын медальмен
(2015ж.) марапатталған.

ҒАЛЫМНЫҢ ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ
НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ
Омаров Қали Әбдіұлы, 1962 жылы 6 наурызда
Қызылорда қаласында дүниеге келді.
1979 жылы – Қызылорда облысы Тереңөзек
ауданының Іңкәрдария кеңшарындағы № 191қазақ орта
мектебін үздік аттестатпен бітірді.
1979-1980 ж.ж. - Іңкәрдария ауылында шопанжастар бригадасының жетекшісі, жұмысшы.
1980-1981 ж.ж. - С.М.Киров атындағы Қазақ
мемлекеттік
университетінің
дайындық
бөлімінде
тыңдаушы.
1981-1983ж.ж.
С.М.Киров
атындағы
Қазақ
мемлекеттік университеті География факультетінің
студенті.
1983-1985 ж.ж. – Қызылорда қаласындағы «ПМК1601», «СУ ТЭЦ-6» құрылыс мекемелерінде, Тереңөзек
ауданындағы Іңкәрдария кеңшарында жұмысшы.
1988 жылы - С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік
университетінің География факультетін «Құрғақ жер
гидрологиясы» мамандығы бойынша бітірді.
1988-1992
ж.ж.
Шымкент
қаласындағы
Бүкілодақтық күріш жүйелерін жобалау – іздестіру
институтының (Союзгипрорис) «Гидрология» секторының
инженері.
1992-1993ж.ж.
Қызылорда
облыстық
гидрометеорология орталығының инженер-гидрологы.
1993-1995 ж.ж. - Ы.Жақаев атындағы Қызылорда
агроөнеркәсіп
өндірісі
инженерлері
институты
«Гидромелиорация»
кафедрасының
оқытушысы,
«Гидроэкология, гидротехникалық және мелиоративтік
құрылыс» кафедрасының аға оқытушысы (1995ж.).
1995-1998 ж.ж. - Ы.Жақаев атындағы Қызылорда

агроөнеркәсіп өндірісі инженерлері институтының (1996
жылғы 7 мамырдан Ы.Жақаев атындағы Қызылорда
политехникалық институты, 1998 жылғы 24 наурыздан
Қорқыт
Ата
атындағы
Қызылорда
мемлекеттік
университеті) аспиранты.
1999-2002 ж.ж. - Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік
университеті
«Мелиорация
және
гидроэкология» кафедрасының оқытушысы,
аға
оқытушысы (2002ж.).
2002 жылғы 29 қаңтарда - ҚР БҒМ География
институтында «Сырдария өзенінің төменгі ағысы суының
сапасына антропогенді жүктемелердің әсері және оны
жақсарту жолдары» тақырыбы бойынша кандидаттық
диссертациясын қорғады.
2002-2004 ж.ж. - Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университетінің «Жерге орналастыру»
кафедрасының аға оқытушысы, «Су шаруашылығы»
кафедрасының академиялық доценті;
2003 жылы сәуір-қараша айларында - Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті оқуәдістемелік
басқармасының
өндірістік
практика
меңгерушісі;
2004-2010ж.ж.- Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік
университетінің
«Су
шаруашылығы»
кафедрасының доценті (2008-2009 оқу жылында«Ақмешіт»
гуманитарлық-техникалық институтының профессоры);
2003-2008 ж.ж. - Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік
университетінің
Ғылыми-педагогикалық
кадрлар даярлау бөлімінің бастығы;
2004 жылғы 8 қазанда - ҚР Жоғары аттестаттау
комитетінің шешімімен доцент ғылыми атағы берілді;
2008 жылы – ҚР Ұлттық инженерлік академиясының
академиялық кеңесшісі болып сайланды;
2008-2009 оқу жылында - «Ақмешіт» гуманитарлық-

техникалық институтының бірінші проректоры;
2009-2011ж.ж. - Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университетінің Ғылыми зерттеулерді
үйлестіру бөлімінің бастығы;
2010
жылы
Қызылорда
гуманитарлық
университетін
юриспруденция мамандығы бойынша
бітірді;
2010 жылы - Қорқыт Ата атындағы ҚМУ Ғылыми
Кеңесінің шешімімен профессор академиялық атағы
берілді;
2010-2014 ж.ж. - Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік
университетінің
«Су
шаруашылығы»
кафедрасының ( 2012 жылғы қыркүйектен «Су
шаруашылығы және жерге орналастыру» кафедрасы)
академиялық профессоры;
2011-2012жж. - Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университетінің Ғылым департаментінің
директоры;
2012 жылы - ҚР Журналистер одағының мүшесі
болып сайланды;
2012-2014ж.ж. - Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университетінің Жоғары оқу орнынан кейінгі
білім бөлімінің бастығы;
2013 жылы - ҚР Тарих және қоғамдық ғылымдар
академиясының мүшесі болып сайланды;
2014 жылғы қаңтар айынан - Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда мемлекеттік университетінің Ғылым және
жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің
директоры.
2014 жылғы сәуір айынан - Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда
мемлекеттік
университетінің
«Су
шаруашылығы және жерге орналастыру» кафедрасының
профессоры міндетін атқарушы;
2017 жылғы мамыр айынан - Қорқыт Ата атындағы

Қызылорда
мемлекеттік
университетінің
Ғылым
департаментінің директоры;
2018-2019 оқу жылында - Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда мемлекеттік университеті ғылыми жұмыстар
және халықаралық байланыстар жөніндегі проректорының
м.а.
2019 жылы - ҚР Жазушылар Одағының мүшесі
болып сайланды.
2019 жылғы 2 қыркүйектен - «Арал өңірі
экологиясы және су ресурстарының проблемалары»
ғылыми-зерттеу институтының директоры.

МАРАПАТТАРЫ
 Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы
(2005 жылы);
 ҚР Ұлттық инженерлік академиясының Құрмет
грамотасы (2007 жылы);
 ҚР Білім және ғылым министрлігінің Алғыстары
(2010 жылы және 2011 жылы);
 ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан
Республикасы Білім беру ісінің құрметті қызметкері»
төсбелгісі (2012 жылы);
 ҚР Әділет министрлігі Зияткерлік меншік құқығы
комитетінің Алғыс хаты (2014 жылы);
 ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің «Қазақ
хандығына -550 жыл» ескерткіш медалі (2015жылы);
 Қорқыт Ата атындағы Алтын медаль (2015жылы);
 ҚР
Ұлттық
инженерлік
академиясының
«Қазақстанның құрметті инженері» құрметті атағы және
төсбелгісі (2016жылы);
 ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан
Республикасы ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін»
төсбелгісі (2017 жылы);
 Қызылорда облысы әкімінің Алғысы (2017 жылы);
 Қызылорда
қаласы
әкімдігінің
«Қызылорда
қаласының 200 жылдығы» мерекелік медалі (2018 жылы);
 ҚР ЖОО Қауымдастығының А.Байтұрсынов
атындағы Алтын медалі (2019 жылы).

ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАРДЫ ОРЫНДАУҒА
ҚАТЫСУЫ
Бағдарлама:
Тапсырушы:
Тақырып:

Позиция:

2015-2017
жылдарға
ғылыми
зерттеулерді гранттық қаржыландыру.
ҚР
Білім
және
ғылыми
министрлігінің Ғылым комитеті
Қызылорда облысының жылыжай
жағдайында
көкөніс
дақылдарының
өнімділігін арттырудың технологиялық
тәсілдерін ғылыми негіздеу
Орындаушы

УЧАСТИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ НАУЧНЫХ
ПРОЕКТОВ
Программа:
Заказчик:
Тема:

Позиция:

Грантовое финансирование научных
исследований на 2015-2017 годы
Комитет
науки
Министерства
образования и науки РК
«Научное
обоснование
технологических приемов повышения
продуктивности овощных культур в
условиях
защищенного
грунта
Кызылординской области»
Исполнитель

ҒАЛЫМНЫҢ ҒЫЛЫМИ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК,
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ, ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ
ЕҢБЕКТЕРІ
ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЕҢБЕКТЕРІ:
1. Диссертационная работа на соискание ученой
степени кандидата географических наук «Влияние
антропогенных нагрузок на качество
воды в низовьях
Сырдарьи и пути его улучшения».- Алматы: ИГ МОН РК,
2002.-168с.
2. Гидрология (оқу құралы). -Қызылорда: Тұмар,
2010. -224 б.
3. Инженерлік гидрология (оқу құралы).-Кызылорда:
Қоркыт Ата атындағы ҚМУ, 2003. -87б.
4. Инженерлік гидрология курсынан дәрістер
(электронды оқулық). – Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 2004.
5. Ұлық Жолай (ғылыми-танымдық кітап). Қызылорда: Тұмар, 2012.-228 б.
6. Тектілер тағылымы (ғылыми-танымдық кітап). Қызылорда: «Ақмешіт баспа үйі» ЖШС, 2017. - 464 б.
7. Таным мен пайым (очерктер жинағы)- Қызылорда:
«Ақмешіт баспа үйі» ЖШС, 2018. -110 б.
8. Методические указания для выполнения курсового
проекта по предмету
«Комплексное использование,
охрана водных ресурсов и основы
экологии». Кызылорда: РИО КИИАП, 1995.-86 с. (Соавт.:Шомантаев
А.А., Тайманов Б.Б.).
9. Методические указания по изучению дисциплины
«Инженерная
гидрология и регулирование стока» и
задания для выполнения контрольных работ с примерами
выполнения студентами очного и
заочного обучения
специальности 4403-«Гидромелиорация». - Кызылорда:
РИО КПТИ, 1996.-88с. (Соавт.: Шомантаев А.А.).

10. Методические указания для выполнения курсовой
работы по предмету «Экологические аспекты водного
хозяйства аридных регионов». – Кызылорда: РИО КПТИ,
1996.- 46с. (Соавт.: Шомантаев А.А.).
11. «Су қорларын кешенді пайдалану» пәнінен
курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік оқу
құралы. - Қызылорда: Қоркыт Ата атындағы ҚМУ, 2003.86 б. (Соавт.: Өмірзақов С.Ы., Байманов Ж.Н., Жүнісов
А.Т.).
12. Ауылшаруашылық алқаптарды бағалық аймақтау
(әдістемелік құрал).- Кызылорда: Корқыт Ата атындағы
ҚМУ, 2003. -39 б. (Соавт.: Раисов Б.О., Маштаева Ш.И.).
13. Положение об организации учебного процесса по
кредитной технологии обучения в магистратуре КГУ
им.Коркыт Ата. -Кызылорда: ЦИТ КГУ им. Коркыт Ата,
2004. -35 б. (Соавт.: Баканов Г.Б., Егембердиева С.М.,
Еренова Б.Е.).
14.Жылыжай жағдайында қияр мен қызанақты
топырақсыз өсіру. Оқу құралы. - Астана: Дәме, 2015.-118
б.(Соавт.:Тоқтамысов Ә.М., Құдияров Р.І., Сауытбаева
Г.З., Дямуршаева Э.Б., Дямуршаева Г.Е.)
15.
Қызылорда
облысы
жағдайында
ағаш
үгінділерінен
және
күріш
қабығынан
жасалған
субстраттағы
жылыжайда
қызанақты
өсірудің
сипаттамасы. Оқу құралы. - Қызылорда: «Ақмешіт Баспа
үйі» ЖШС, 2016. -102 б. (Соавт.: Кудияров Р.И.,
Дямурщаева Э.Б., Сауытбаева Г.З., Уразбаев Н.Ж.,
Дямуршаева Г.Е., Нурпеисова А.А.).
16. Рекомендации по выращиванию томатов в
теплице на субстрате из древесных опилок и рисовой
шелухи в условиях Кызылординской области. Учебное
пособие. - Кызылорда: ТОО «Ақмешіт Баспа үйі», 2016. 102 с. (Соавт.: Кудияров Р.И., Дямуршаева Э.Б.,
Сауытбаева Г.З., Уразбаев Н.Ж., Дямуршаева Г.Е.,

Нурпеисова А.А.).
17.
Қызылорда
облысы
жағдайында
ағаш
үгінділерінен
және
күріш
қабығынан
жасалған
субстраттағы жылыжайда қиярды өсірудің сипаттамасы.
Оқу құралы. - Қызылорда: «Ақмешіт Баспа үйі» ЖШС,
2016. – 96 б. (Соавт.: Кудияров Р.И., Дямуршаева Э.Б.,
Сауытбаева Г.З., Дямуршаева Г.Е., Нурпеисова А.А.).
18. Рекомендации по выращиванию огурцов в
теплице на субстрате из древесных опилок и рисовой
шелухи в условиях Кызылординской области. Учебное
пособие. - Кызылорда: ТОО «Ақмешіт Баспа үйі» ЖШС,
2016.-96 с. (Соавт.: Кудияров Р.И., Дямуршаева Э.Б.,
Сауытбаева Г.З., Дямуршаева Г.Е., Нурпеисова А.А.).

ҒАЛЫМНЫҢ ҚҰРАСТЫРУЫМЕН ЖАРЫҚ
КӨРГЕН ЕҢБЕКТЕР:
1.
Қылышбай
Алдабергенұлы
Бисенов
(Биобиблиографиялық көрсеткіш). -Алматы: Атамұра,
2007.-176 б.
2. Қылышбай Бисенов. Бәсекеге қабілетті маман
даярлаудағы тәжірибе мен басым бағыттар (ғылымипублицистикалық басылым). -Алматы: Арыс, 2007.-260 б.
3. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университетінің ғалымдары
(Биобиблиографиялық
анықтамалық). -Алматы: Атамұра, 2007.-384 б.
4. Сыр еліндегі іргелі білім ордасы. -Алматы: Арыс,
2007.-432 б.
5.
Бекмұрат
Ералыұлы
Тыныштықбаев
(Биобиблиографиялық көрсеткіш).
-Алматы:
ІнжуМаржан, 2009. - 64 б.
6.
Үрпаш
Жаниязқызы
Шалболова
(Биобиблиографиялық көрсеткіш). -Алматы: Далапринт,
2010.-152 б.
7. Каталог инновационных проектов. -Астана: Ақарманмедиа, 2011. – 88 б.
8.
Байзақ
Көпірбайұлы
Момынбаев
(Биобиблиографиялық көрсеткіш).
-Алматы:
ІнжуМаржан, 2011.-176 б.
9. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университеті: қалыптасуы мен даму жылдары. -Астана:
Фолиант, 2012. -368 б.
10. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университеті. -Астана: Фолиант, 2017. -212 б.
11. Каталог инновационных проектов. - Қызылорда:
Қызылорда қанағаты, 2017. – 83 б.
12. Азамат. - Астана: Фолиант, 2018.-396 б.

ҒАЛЫМНЫҢ РЕДАКЦИЯСЫМЕН ЖАРЫҚ
КӨРГЕН ҒЫЛЫМИ ЖИНАҚТАР МЕН КІТАПТАР:
1. “Жоғары кәсіптік білім беру сапасын арттырудың
өзекті мәселелері”
атты республикалық ғылымитәжірибелік конференция материалдары. - Қызылорда:
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 2003. – 373 б.
2. “Ежелгі түркі өркениеті және Қорқыт Ата мұраларын
зерттеудің өзекті мәселелері” атты халықаралық ғылымитәжірибелік конференция материалдары. - Қызылорда:
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 2004.-348 б.
3. «Үздіксіз кәсіби білім беру: проблемалары мен
болашағы»
атты республикалық ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдары. -Қызылорда: Қорқыт Ата
атындағы ҚМУ, 2006.-Т.1. -239 б., Т.2.-259 б.
4. “Түркі халықтарының дәстүрлі музыкасы: бүгіні мен
келешегі”
атты
халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдары. - Қызылорда: Қорқыт Ата
атындағы ҚМУ, 2006.-267 б.
5.
Қылышбай
Алдабергенұлы
Бисенов
(Биобиблиографиялық көрсеткіш). - Алматы: Атамұра,
2007. -176 б.
6. Қылышбай Бисенов. Басекеге қабілетті маман
даярлаудағы тәжірибе мен басым бағыттар
(ғылымипублистикалық басылым). -Алматы: Арыс, 2007. -260 б.
7. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университетінің ғалымдары
(Биобиблиографиялық
анықтамалық). -Алматы: Атамұра, 2007.-384 б.
8. Сыр еліндегі іргелі білім ордасы. -Алматы: Арыс,
2007. - 432 б.
9. Академик Ш.Есеновтің 80 жылдық мерейтойына
арналған «Арал өңірінің минералды-шикізат ресурстары:
игерілуі, даму проблемалары мен болашағы» атты

республикалық
ғылыми-тәжірибелік
конференция
материалдары. -Алматы: Эверо, 2007.-224 б.
10. «Үздіксіз кәсіби білім беру жүйесінде ақпараттық
және инновациялық технологияларды пайдалану» атты
халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференция
материалдары. -Алматы: Эверо, 2007.-608 б.
11. «Үздіксіз кәсіби білім беру жүйесі: даму
проблемалары мен болашағы» атты халықаралық ғылымитәжірибелік
конференция материалдары. -Қызылорда:
Тұмар, 2008.-424 б.
12.
Бекмұрат
Ералыұлы
Тыныштықбаев
(Биобиблиографиялық көрсеткіш).
-Алматы:
ІнжуМаржан, 2009. - 64 б.
13. “Ғылым, білім және инновация: жастардың ғылыми
шығармашылығы” жас ғалымдардың ғылыми еңбектерінің
жинағы. - Қызылорда: Тұмар, 2009. – 350 б.
14. “Еуразия тарихы мен мәдениетіндегі Арал –
Сырдария өңірінің орны” атты халықаралық ғылыми
конференция материалдары. -Алматы: Арна, 2009. - 432 б.
15. “Ғылым, білім және инновация: жастардың ғылыми
шығармашылығы” жас ғалымдардың ғылыми еңбектерінің
жинағы. - Қызылорда: Тұмар, 2009. – 685 б.
16. “Орта мектептегі жаратылыстану бағытындағы
пәндерді оқытудың өзекті мәселелері” атты облыстық
ғылыми-әдістемелік семинардың материалдар жинағы.Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 2010.-266 б.
17. «Сыр еліндегі діни-ағартушылық ой-сана» атты
республикалық
ғылыми-теориялық
конференцияның
материалдары. –Алматы: Орхон, 2010. -440 б.
18. Құлманов Б. Өмір белестері. -Алматы: ІнжуМаржан, 2010. -194 б.
19.
Үрпаш
Жаниязқызы
Шалболова
(Биобиблиографиялық көрсеткіш). - Алматы: Далапринт,
2010.-152 б.

20. “Ғылым, білім және инновация: жастардың ғылыми
шығармашылығы” жас ғалымдар еңбектерінің жинағы. Қызылорда: Тұмар, 2010. –Т. 1. -352 б., Т. 2.- 296 б.
21. «Үздіксіз кәсіби білім беру: проблемалары мен
болашағы»
атты республикалық ғылыми-тәжірибелік
конференция материалдары. -Қызылорда: Інжу-Маржан,
2011. -598 б.
22.
«Сапалы
білім
беру
–
Қазақстанның
индустрияландырылуының және инновациялық дамуының
негізі»
атты
республикалық
ғылыми-тәжірибелік
конференцияның мақалалар жинағы. -Қызылорда: Қорқыт
Ата атындағы ҚМУ, 2011ж. –Т.1.- 245 б., Т.2. -356 б.
23. «Қазіргі кезеңде жаңа формация педагогтарын
даярлау: жағдайы, тәжірибесі, перспективалары» атты
республикалық
ғылыми-тәжірибелік
конференция
материалдары. -Қызылорда: Қорқыт Ата атындағы ҚМУ,
2011. –307 б.
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