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Оқырманға
«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ғалымдарының
библиографиясы» сериясы бойынша оқырманға жол
тартқан бұл көрсеткіш экономика ғылымдарының
кандидаты, қауымдастырылған профессор міндетін
атқарушы, Жоғары оқу орнының «Үздік оқытушысы-2015»
Умирзакова Меруерт Абдуалиевнаға 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» посвящен кандидату
экономических наук, и.о. ассоциированного профессора
"Лучший преподаватель вуза - 2015" Умирзакова Меруерт
Абдуалиевна.
В библиографии содержатся научные труды,
сведения, характеризующие жизнь и деятельность ученого.
Указательный материал размещен в хронологическом
порядке на казахском и русском языках.

ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ,
ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН ПРОФЕССОР МІНДЕТІН
АТҚАРУШЫ МЕРУЕРТ ӘБДУӘЛІҚЫЗЫ
ӨМІРЗАҚОВАНЫҢ ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ
КЕЗЕҢДЕРІ
Өмірзақова Меруерт Әбдуәліқызы 1972 жылы 24
мамырда Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Қыраш
елді мекенінде дүниеге келді.
№180 Қызылмақташы орта мектепте бастауышты,
одан әрі сегіз жылдықты аудан орталығындағы №3 мектеп
интернатта, 1989 жылы №55 С.Қожанов атындағы орта
мектебін бітірді.
1991-1992 жылдары Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда педагогика институтынының дайындық
бөлімін бітірді.
1992 жылы
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
педагогикалық институтының
«Еңбек және бизнес
негіздері» мамандығына түсіп, 1996 жылы Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда гуманитарлық университетінің осы
мамандығының толық курсын бітіріп «Бизнес және
экономика негіздерінің оқытушысы. Кәсіпкер» біліктілігі
беріліп, үздік дипломмен бітірді.
Еңбек жолын 1996 жылы Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда мемлекеттік университетінің "Экономикалық
теория" кафедрасында оқытушы болудан бастаған. Сол
жылдан бастап Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университетінде қызмет атқарып келеді.
2009 жылы Қазақстан Републикасы Білім және
ғылым министрлігінің Ғылым комитетінің Экономика
институтында
экономика
ғылымдарының
докторы
(кандидаты) ғылыми дәрежесін беру жөніндегі Д53.37.01
диссертациялық кеңесте экономика ғылымдарының
докторы,
профессор
Ә.Ғ.
Мұхамеджанованың

жетекшілігімен
"Еңбек
ресурстарының
өсіп-өнуі
жүйесіндегі көші-қон үдерістерін мемлекеттік реттеу"
тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.
2015-2017 жылдары Қорқыт Ата атындағы ҚМУ
базасында ҚР БҒМ Ғылым комитетінің гранттық
қаржыландыруымен жүргізілген «Отбасылық бизнес –
халықтың өмір сүру сапасын жақсартудың инновациялық
тәсілі ретінде» атты ғылыми жоба жетекшісі болды.
Меруерт
Әбдуәліқызының
жетекшілігімен
студенттер
ғылыми-зерттеу
жұмыстары
бойынша
облыстық, республикалық
деңгейде бірнеше ғылыми
жобалар жеңімпазы аттанды.
Сонымен бірге бірнеше оқу құралдарының авторы,
комитет тізбесіне енгізілген басылымдарда, рейтингі бар
ғылыми
басылымдарда
(импакт-фактормен),
республикалық және халықаралық ғылыми-практикалық
конференция материалдар жинақтарында, алыс және
жақын
шетелдік
ғылыми
конференцияларының
жарияланымдарында бірнеше ғылыми мақалалары жарық
көрді және кәсіби біліктілікті жетілдіру мақсатында
бірнеше шетелдік және отандық семинарлар мен
біліктілікті арттыру курстарына қатысқан.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК, И. О. АССОЦИИРОВАННОГО ПРОФЕССОРА
УМИРЗАКОВОЙ МЕРУЕРТ АБДУАЛИЕВНЫ
Умирзакова Меруерт Абдуалиевна родилась 24 мая
1972 года в поселке Кыраш Жанакорганского района
Кызылординской области.
В начальных классах обучалась в №180 школе
Қызылмакташы, далее восьмилетку в
№3
школеинтернате районного центра, в 1989 году окончила
среднюю школу №55 им. С.Кожанова.
В 1991-1992 годах закончила подготовительное
отделение Кызылординского педагогического института
им. Коркыт Ата.
В 1992 году поступила в Кызылординский
педагогический институт им.Коркыт Ата по специальности
«основы труда и бизнеса», в 1996 году закончила полный
курс по данной специальности Кызылординского
гуманитарного
университета
им.Коркыт
Ата
с
присвоением квалификации
«Преподаватель основ
экономика и бизнеса. Предприниматель" диплом с
отличием.
Трудовую деятельность начала в 1996 году
преподавателем
кафедры
"Экономическая
теория"
Кызылординского государственного университета имени
Коркыт Ата. С этого года работает в Кызылординском
государственном университете имени Коркыт Ата.
В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию на
тему: "Государственное регулирование миграционных
процессов в системе воспроизводства трудовых ресурсов"
под руководством доктора экономических наук,
профессора Мухамеджановой А.Г. в диссертационном
совете Д53.37.01 по присуждению ученой степени доктора

(кандидата) экономических наук в Институте экономики
Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан.
В 2015-2017 годах была руководителем научного
проекта «Семейный бизнес как инновационный подход к
улучшению качества жизни населения», проведенного на
базе КГУ им.Коркыт Ата грантовым финансированием
комитета науки МОН РК.
Под руководством Меруерт Абдуалиевны студенты
по научно-исследовательской работе выезжали на
областной,
республиканский
уровень
и
стали
победителями ряда научных проектов.
Умирзакова М.А. является автором нескольких
учебных пособий,статей, в изданиях, включенных в
перечень комитета, в научных изданиях, имеющих рейтинг
(с
импакт-фактором),
в
сборниках
материалов
республиканских и международных научно-практических
конференций, в публикациях научных конференций стран
ближнего и дальнего зарубежья и участвовала в
нескольких зарубежных и отечественных семинарах и
курсах
с
целью
повышения
профессиональной
квалификации.

МАРАПАТТАРЫ
 «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы - 2015»
атағының иегері.
 Қоркыт Ата атындағы Алтын медаль иегері.
 2018ж. Қызылорда облыстық білім басқармасының
Жыл таңдауы - 2018 «Шеберлік шыңына шыққандар»
номинациясының иегері.
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