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Публикации  

 Қазақстандағы жастар саясаты әлеуметтік саясаттың жаңа бағыты.  

Еуразиялық интеграция: әлеуметтік және саяси үдерістер. VI 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.  Астана 2016.   

 Ұлыттық құндылықтар мемлекеттік идеологияның маңызды 

құрамдас бөлігі ретінде. «Молодежь и политика в современном мире». 

Халықаралық ғылыми-теориялық конференция.  Астана 2015.   

 Зайырлы мемлекет құндылықтарын насихаттаудағы БАҚ-тың 

алатын орны. «Қазақстан 2050 стратегиясы»аясында журналистік 

білім берудің бүгіні мен болашағы. Халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция. Астана  2014.  

 Діни экстремизм мен тероризм мәселелерін зерттеудегі қоғамдық 

пікірдің маңыздылығы. Қазіргі журналистік білім берудің 

стандарттары. материалы республиканской научно-практической 

конференции. Астана, 2014.   

 Қазақ ұлттық тыйым сөздер туралы. Түркітану мен қазақ 

филологиясының дамуы: ғылыми мұра және ғалым феномені. 

Халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Алматы 2014   

 Баламалы энергия көзі. Бұл не? Қала мен дала. Газет.  3 желтоқсан, 

2012 жыл  

 Жаһандану және әлеуметтік саяси жанғыру. «Социальная политика 

состоявшегося государства: тенденции и перспективы. Казахстан-

2050»  материалы республиканской научно-практической 

конференции. Астана, 2013.  

 Кеңестік саясаттың қазақтың дәстүрлі мәдениетіне тигізген әсері. 

 «Кіші Қазақстан» саясаты және Қазақстандағы ашаршылық 

Ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы. 

Астана 2012.  

 Төрт анаға махаббат.  Ақселеу Сейдімбек: ғылыми мұрасы және 

тәуелсіздік (ауызша тарих мәселелері). Халықаралық ғылыми-

теориялық конференция. Астана 2012.  

 Азаматтық қоғамды қалыптастырудағы бұқаралық ақпарат 

құралдарының ролі.   Выборы как фактор демократизации 

политического процесса: сборник материалов круглого стола. - 

Астана, 2012.  

 Жастарды отан сүйгіштікке тәрбиелеу- тәуелсіздіктің кепілі.  

ЖОО-дағы әскери кафедраларда кадрларды дайындау жүйесінің 

қазыргі жағдайы мен даму перспективасы: материалы 

республиканской научно-практической конференции. - Астана, 2012.   

 Ұлттық діл мен саяси сананың этносаяси үрдістер ауқымындағы 

өзара байланысының кейбір ерекшеліктері.  Единство как основа 

стабильности и процветания независимого Казахстана:сборник 

материалов круглого стола. - Астана, 2012. 

 Қазақ менталитетіндегі кейбір ерекшеліктердің саяси санаға 

ықпалы.  Тәуелсіздік. Елбасы. Ел бірлігі: халқаралық конференция 

материалдары. - Астана, 2011. 


