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Оқырманға
«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ғалымдарының
библиографиясы» сериясы бойынша оқырманға жол
тартқан бұл көрсеткіш тарих ғылымдарының докторы,
профессор, Білім және ғылым министірлігінің шешімімен
«Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген
ерен еңбегі үшін » төс белгі иегері, Өтеубай Қожақұлына
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 доктору
исторических наук, профессору, обладателю нагрудного
знака «за заслуги в развитии науки РК», Отеубай
Кожакулы.
В библиографии содержатся научные труды,
сведения, характеризующие жизнь и деятельность ученого.
Указательный материал размещен в хронологическом
порядке на казахском и русском языках.

ТАРИХ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР
ҚОЖАҚҰЛЫНЫҢ ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ
КЕЗЕҢДЕРІ
Қожақұлы Өтеубай 1954 жылы 28 сәуірде Қызылорда
облысы Қазалы қаласында дүниеге келді.
1972 жылы Қазалы қаласындағы Ғ.Мұратбаев
атындағы №17 орта мектепті бітірді. Мектеп бітіргеннен
кейін ХХІІ партсъезд атындағы кеңшарда (қазіргі Ақтан
батыр) қызмет атқарды.
1976 жылы Гурьев /Атырау/ педагогикалық
институтының тарих факультетіне түсіп, 1980 жылы осы
оқу орнын «тарих және қоғамтану» мамандығы бойынша
оны үздік бітірді. Жоғары оқу орынын бітіргеннен кейін
Қазақстан
Республикасы
Мәдениет
министрлігінің
жолдамасымен Қызылорда облыстық тарихи өлкетану
мұражайында бөлім меңгерушісі болды.
1985 жылдан Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда
педагогикалық институтында /қазіргі
Қорқыт Ата
атындағы ҚМУ/ оқытушы, аға оқытушы, доцент,
профессор (2010ж.) қызметін атқарады.
1994 жылы тарих ғылымдарының докторы,
профессор Ж.Қасымбаевтың ғылыми жетекшілігімен
«Сырдария облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы
/1867-1914 жж./» атты кандидаттық диссертациясын
қорғаған. 1997 жылы ҚР Жоғарғы Аттестациялық
Комитеттің шешімімен доцент ғылыми атағы берілді. 2010
жылы профессор атағы берілді.
2010 жылы 3 шілде М.Өтемісұлы атындағы Батыс
Қазақстан
мемлекеттік
университетінің
тарих
ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін беру жөніндегі
Б.Д.
14.61.26
Біріккен
диссертациялық
кеңестің

мәжілісінде «ХҮІІІ ғасырдың соңғы ширегі мен – ХІХ
ғасырдың 70-ші жылдарына дейінгі Қазақ-Қоқан қарымқатынастары (саяси және шаруашылық мәселелері
бойынша)» атты тақырыпта докторлық диссертациясын
сәтті қорғап шықты. Сөйтіп, Қызылорда облысында
тұңғыш рет тарих ғылымдарының докторы атанды.
Қазіргі таңда Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті Қазақстан тарихы және
әлеуметтік-саяси ғылымдар кафедрасында профессор.
Шетелдік
және
Қазақстанның
ғылыми
басылымдарында, халықаралық және республикалық
конференцияларда 107 астам мақала, 1 монографияның
авторы.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА
ОТЕУБАЙ ҚОЖАКУЛЫ
Кожакулы Отеубай родился 28 апреля 1954 года
городе Казалы.
Окончил 1972 году СШ №17 им Г.Муратбаева, после
окончания школы работал совхоза им 22-го партсъезда
Казалинском районе.
1976-1980 г.г. обучался Гурьевском пединституте.
После
окончания
института
по
направлению
Министерство образование РК работал 1980-1985 г.г. зав
отделом
Кызылординском
областном
историкокраеведческом музейе.
С 1985 года по настоящее время работает
Кызылординском Государственным Университете им
Коркыт-Ата. 25 марта 1994 году защитился кандидатской
диссертаций по теме: Социално-экономическое развитие
Сырдаринской области (1867-1914 г.г.) в Алматинском
Государственном университете им Абая. Научной
руководитель доктор исторических наук, профессор
Ж.Касымбаев.
11 июля 1997 году присвоено ученое звание доцента
ВАК. Присвоено звания академического профессора КГУ
им.Коркыт-Ата 25.12.2010. В 2010 году 3 июля защитился
докторский диссертаций по теме: Казахско-кокандские
отношения в последней четверти 18-до 70 годов 19 века
(по политическим и хозяйственным вопросом). Западном
казахстанском университете им. М.Утемисулы и 11 апреля
2011 году присвоено ВАК доктор исторический наук.
Автор научных и научно-методических работ в виде
статей в зарубежных изданиях и в научных изданиях
Казахстана, в международных и республиканских
конференциях -107 и 1 монографий.

МАРАПАТТАРЫ
 2011ж. Білім және ғылым министірлігінің
шешімімен «Қазақстан Республикасының ғылымын
дамытуға сіңірген ерен еңбегі үшін» төс белгісінің иегері.
 2012ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университетінің 75 жылдық мерекелік
медалінің иегері.
 2012ж. Мәдени тарихи орталығына сіңірген еңбегі
үшін «Әйтеке би» медалінің иегері.
 2014ж. Қорқыт Ата алтын медалінің иегері.
 2014ж. «Ы.Алтынсарин» төс белгісінің иегері.
 2016ж. Қазалы ауданының Мерейтойлық медалімен
марапатталды.

НАГРАДЫ
 2011 г. награжден нагрудным знаком «за заслуги в
развитии науки РК».
 2012 г. обладатель звания медаль в честь 75-летия
Кызылординского
государственного
университета
им.Коркыт ата.
 2012 г. медаль Айтеке би.
 2014 г. золотой медаль Коркыт Ата.
 2014г. нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин».
 2016г. нагрудной юбилейный медаль Казалинского
района.
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