Әл-Фараби атындағы Қазақ үлттық университетінің Тарих, археология және
этнология факультеті Дүниежүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасының
PhD докторанты Маликов Бахытжан Усеновичтің (2015-2018жж.)
ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕР ТІЗІМІ

р/с
№

Еңбектердің атауы

Қазақ
даласындағы
болыстық жүйе: БатысСібір
жэне
Дала
генералгубурнаторлыгы
материалдары бойынша
салыстырмалы анализ
тәжірибесі____________
Торғай
облысының
Ақтөбе жэне Ырғыз
уездерінде
болыстық
қүрылымның
қүрылу
ерекшеліктері

Басп
а
немес
е
қолж
азба
ретін
де
баспа

баспа

XIX ғасырдың екінші баспа
жартысында
Қазақ
даласындағы экімшілік
(болыстық
жүйе)
реформалар
жөнінде
орыс зерттеушілері
материалдары бойынша
салыстырмалы талдау

Баспа, журнал
(атауы, №, жылы,
беттері)

Баспа
табақ
немесе
бет
саны

Қаз¥У Хабаршысы,
тарих сериясы №
1(80),2016ж.

94-98
бб.

ҚазҰПУ
Хабаршысы, тарих
жэне
саясиэлеуметтік
ғылымдар сериясы
№3 (50), 2016ж.
III
Халықаралық
Фараби
оқулары,
«Тәуелсіздік
қүндылықтары
жэне «Мэңгілік Ел»
үлттық
идеясы»
атты
ғылымитеориялық
конференция
материалдары,
Алматы, 4-15 сәуір,
2016ж.

76-79
бб.

Жүмысқа
серіктес
авторлардың
тегі

Г.С.
Султангалиева

149153 бб.

Тарих, археология және этнологогия
Факультетінің ғалым хатшысы

Абикенова Г.Е.

Ізденуші

Маликов Б.У.

4

XIX - XX f f . басындағы
қазақ
ақындарының
шығармаларындағы
болыстық
басқарушылардың
тарихи портреті

баспа

5

Сырдария облысының
Қазалы
уезінде
болыстық құрылымның
қүрылу ерекшеліктері

баспа

6

Қазақ
даласында баспа
болыстық
жүйенің
кұрылуы: Ақтөбе жэне
Қазалы
уездерінің
материалдары бойынша
салыстырмалы талдау

Международная
128научно
- 132 бб.
теоритическая
конференция
«Г уманитарное
сотрудничество
России
и
Казахстана»,
посвященная
25летию образования
СНГ, Алматы, 9 10 декабря 2016г.
Қаз¥ПУ
49-54
Хабаршысы, тарих бб.
жэне
саясиәлеуметтік
ғылымдар сериясы
№1 (52), 2017ж.
IV
Халықаралық 172Фараби
оқулары 176 бб.
Алматы, Қазақстан,
2017 жыл, 4-21
сәуір
«Қазақстанның
жаңа
жаһандық
жаңғыруы: «Алаш
жэне Мэңгілік Ел»
атты халықаралық
ғылыми-теориялық
жэне
әдістемелік
конференция
Материалдары
сәуір 2017 ж.

Г.С.
Султангалиева

Тарих, археология жэне этнологогия
Факультетінің ғалым хатшысы

Абикенова Г.Е.

Ізденуші

Маликов Б.У

баспа

Тарих
ғылымдарының
докторы,
профессор
Қ.Т.
Жүмағүловтың 70
жылдығына жэне
гылымипедагогигалық
қызметінің
50
жылдығына
арналған
«Интеграция жэне
модернизация
жағдайындағы
дүниежүзі тарихы
жэне Еуразиядағы
халықаралық
қатынастар» атты
халықаралық
ғылыми-теориялық
конференция
материалдары
9
ақпан, 2018 ж.

395398 бб.

Болыстық билеушіден баспа
болыстық комиссарға
дейінгі
жергілікті
экімшілік билік (Бақай
болысының
материалдары
бойынша)_____________
Жетісу облысы
баспа
қүрамына кіретін
уездердегі болыстардың
құрылу ерекшелігі

Отан
тарихы
ғылыми журналы
№1 (81) 2018ж.

181192 бб.

ҚР ¥ҒА Қүрметті
академигі, т.ғ.д.,
профессор Талас
Омарбековтың 70
жылдығына
арналған «Қазақ
тарихына жаңа
көзқарас» атты
халықаралық
ғылыми-теориялық
конференция
материалдары,
Алматы, 1-маусым,
2018 ж.

191195 бб.

Қазақ
даласындағы
болыстық
билеушілердің
әлеуметтік
портреті
(Сырдания
облысы
материалдары
бойынша)

іфРВДҺ

Тарих, археология жэне этнологогия -а?
Факультетінің ғалым хатшысы

Абикенова Г.Е.

Ізденуші

Маликов Б.У

-г

10

Роль
волостных
управителей
как
посредник
между
Российским
государством и кочевым
обществом.

баспа

11

Волостные управители
в казахской литературе
в конце XIX в начале
XX вв.

баспа

12

Understanding of Kazakh
Volost by Russian
Officials of the XIX
century
Волости и волостные
управители (XIXначало ХХвв.),
Ответственный
редактор д.и.н.,
профессор Г.С.
Султангалиева
Институт волостных в
системе управления
Казахской степью
(XIX-начало ХХвв.)
Ответственный
редактор д.и.н.,
профессор Г.С.
Султангалиева

баспа

13

14

баспа

баспа

Материали
XIII 63-74с
международна
научна практична
конференция
achievement of high
school - 2017,15-22
november, volume 7
софия «бял град-бг
одд»
13-21 с.
Materials of the xiii
international
scientific and
practical conference
conduct of modem
science 2017 november 30
- december 7,
2017 volume
11 history music and
life Sheffield science
and education ltd
Bylye Gody, 2017,
Vol. 46, Is. 4,

18,6
Сборник
документов
и п.л.
материалов,
Алматы,
Изд.
«Қазақ
университеті»,
2018г.
Монография в
24,8
п.л.
документах,
Алматы, Изд.
«Қазақ
университеті»,
2018г.

Тарих, археология жэне этнология
факультетінің Ғалым хатшысы

Г.С.
Султангалиева,
Т.Т. Далаева
Г.С.
Султангалиева,
Т.Т.
Далаева,
С.К. Удербаева

Г.С.
Султангалиева,
Т.Т. Далаева, У.
Тулешова

Абикенова Г.Е.

Ізденуші
fe lt
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Маликов Б .У.

