
 

 

Сак Кайрат Омирбаевич – Декан 

факультета журналистики и 

политологии ЕНУ им.   

Л. Н. Гумилева, Профессор ЕНУ им 

.Л. Н. Гумилева, академик 

Международной Евразийской 

академии теле-радио, академии 

журналистов Казахстана, деятель 

культуры Казахстана. 

 

 

Телефон: 8 (7172) 709534,  35200. 

E-mail:sak_ko@enu.kz ; 

kaisak1964@yandex.kz 

Ученая степень и звание - кандидат 

филологических наук (10.01.10-

журналистика)1998г. 

Доцент по специальности» 

литературоведение " (2002 г.). 

Основные научные направления: 

 История и опыт Алашского вождя; 

 Теория и практика журналистики 

 История казахской журналистики; 

 Публицистиковедение; 

 Книговедение. 

Профессиональный опыт: 

Общий стаж работы - 28 лет, 

журналистский опыт 10 лет, в сфере 

высшего образования 18 лет 

 

 04.06. С 2011 года Л. М. П. 

Декан факультета 

журналистики и политологии 

ЕНУ им. Л. Н. Гумилева; 

 2010-2011гг. – Л. М. П. 

Заведующий кафедрой 

«печати и издательского дела» 

факультета журналистики и 

политологии ЕНУ им. Л. Н. 

Гумилева; 

 2008-2010гг. – Л. М. П. 

Заведующий кафедрой " 

Журналистика» факультета 

истории и филологии ЕНУ им. 

Л. Н. Гумилева; 

 2000-2008 гг. – Заведующий 

кафедрой "издательское дело и 

литературное редактирование" 

факультета журналистики 

Казахского национального 

университета им. Аль-Фараби; 

 

 

 

 

 



 1998-2000жж. – Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің «Қазақ 

университеті» газетінің бас 

редакторы, «Қазақ университеті» 

баспасының директоры; 

 1996-1998жж. – Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық 

университеті  Журналистика 

факультеті «Журналистика 

тарихы» кафедрасының  аға 

оқытушысы; 

 1993-1996жж. – «Қазақ» газеті бас 

редакторының  орынбасары; 

 1990-1993жж. – шет елдердегі 

қазақтармен мәдени байланыс 

жасайтын «Қазақстан» 

қоғамының  «Біздің Отан» газеті 

тілшісі, аталған қоғамның аға 

маманы. 

 1998-2000гг. – Главный 

редактор газеты "Қазақ 

университеті» Казахского 

национального университета 

имени аль-Фараби, директор 

издательства" Казахский 

университеті» ; 

 1996-1998гг. – Старший 

преподаватель кафедры 

"История журналистики" 

факультета журналистики 

Казахского национального 

университета имени аль» 

Фараби; 

 1993-1996гг. - Заместитель 

главного редактора газеты " 

Қазақ» ; 

  1990-1993гг. – корреспондент 

газеты «Наша Родина» общества 

«Казахстан», который 

поддерживает культурные связи 



с казахами за рубежом, старший 

специалист данного общества. 

 

Награды и премии: 

 Награжден дипломом Казахского 

национального университета им. 

Аль-Фараби " отличник научно-

исследовательской работы» (2001 

г.);); 

 Лауреат премии Союза 

журналистов Казахстана (2002 г.));  

 Обладатель государственного 

гранта "Лучший преподаватель 

вуза Казахстана" (2007 г.)); 

 Учитель нации Награждена 

Благодарственным письмом 

Управления по развитию языков г. 

Алматы за значительный вклад в 

пропаганду наследия 

Байтурсынулы (2008 г.)); 

 Деятель культуры Республики 

Казахстан (2010 г.)); 

 За значительный труд в 

преддверии 19-летия 

Независимости РК Л. М. П. 

Награждена Почетной грамотой 

ректора ЕНУ им. Л. Н. Гумилева 

(2010 г.)); 

 Награждена Благодарственным 

письмом Управления внутренней 

политики города Астаны за активное 

участие в пропаганде 

государственного языка в честь 20-

летия принятия закона РК О 

государственном языке (2010 г.)); 

• За искреннее сострадание к 

государственному языку и 

реальный вклад в развитие 

казахского языка награжден 

Почетным знаком "Тіл 

жанашыры". Астана. 7 ноября 

2013 года. 

 Решением президиума 

Научные труды: «Дала уалаятының 

газеті» жинағының 4-томын 

құрастыруға қатысты; «Қазақ» газетінің 

энциклопедиялық жинағын 

құрастырушылардың бірі; «Ұлттық сана 

ұйытқысы» монографиясының, «Алаш 

мұрасы»  оқу құралы мен 200-ге таяу 

ғылыми мақала авторы; ҚР  Мәдениет 

және ақпарат министрлігінің 

«Әлеуметтік маңызды әдебиет  түрлері» 

бағдарламасы бойынша Қытай Халық 

Республикасының көрнекті жазушысы 

Ба-Цзиннің «Ызғарлы түн» романын 

қазақ тіліне аударды;  ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің “Ұлттық идея – 

Қазақстанның тұрақты даму негізі” атты 

2007-2009 жылдарға арналған ғылыми 

бағдарламасы аясында «Ұлттық идея 

қайнар көзі - Алаш публицистері 

мұраларын жинастыру, жүйелеу, талдау 

және жариялау» тақырыбында ғылыми 

жобаны орындады; Мемлекеттік 

«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында 

жүзеге асқан «Алаш көсемсөзі» көп 

томдығын шығаруға атсалысты; 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

ғылыми техникалық кеңесі (ЖҒТК) 

бекіткен  еліміз ғылымы басым 

бағыттарының «Елдің интеллектік 

әлеуеті» тармағына сәйкес 2012-2014 

жылдары орындалған «Алаш көсемсөзі – 

ел интеллектісін көтерудің қайнар көзі» 

атты ғылыми жоба жетекшісі болды. 

Сонымен бірге ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің гранты негізінде 2015-

2017 жылдары орындалған 



Международной Евразийской 

теле-радио академии принят 

действительным членом данной 

академии (МЕАТР) (2013 г.)); 

 Принят академиком Академии 

журналистики Казахстана (2014)); 

 За заслуги в образовании 

награждена нагрудным знаком к 

80-летию Казахского 

национального университета 

имени аль-Фараби (2014 г.)); 

 Л. М. П. Награжден нагрудным 

знаком к 20-летию Евразийского 

национального университета им. 

Л. Н.Гумилева (2016 г.). 

«Шығармашылық мұралары 

жинақталмаған Алаш қайраткерлерінің 

көсемсөзін зерттеу» атты ғылыми жоба 

жетекшісі. 

1. Под научным руководством Сака 

Кайрата Омирбайулы успешно 

защитил 1 кандидат наук, 1 

доктор PhD, около 50 магистров. 

В настоящее время заведуют 3 

PhD докторанта и 3 

магистранта. 

 


