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 КУСАИНОВ Халел 

Хаймоллаулы  1953 жылы 10 қазанда 

Батыс Қазақстан облысы Теректі 

ауданы Покатиловка ауылында 

дүниеге келген. 1976 жылы Батыс 

Қазақстан ауыл шаруашылығы 

институтын бітіріп, Оралдағы 

облыстық ауылшаруашылық 

нормативті - зерттеу станциясында еңбек жолын бастайды. 1977-1980 

жылдар аралығында Қазақстан комсомолы Орал облыстық 

комитетінде жауапты қызметкер болып қызмет жасайды. 1980 жылы 

Батыс Қазақстан ауылшаруашылығы институтының комсомол 

комитетінің хатшысы қызметіне сайланып, ӛсімдіктану 

кафедрасынына ассистентік қызметін қоса атқарады. 

1983-1986 жылдары Украина ауылшаруашылығы 

академиясының аспиранты болып, 1987 жылы қаңтар айында 

ауылшаруашылығы ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін 

сәтті қорғайды. 1986-1997 ж.ж. Батыс Қазақстан ауылшаруашылығы 

институтында ассистенттіктен бастап, аға оқытушы, доцент, 

агрономия факультетінің деканы, коммунистік тәрбие жӛніндегі 

проректор қызметтерін атқарады. 

1997-2006 жылдары Қ. Жұбанов атындағы Ақтӛбе мемлекеттік 

университетінде проректорлық қызмет атқарады. Осы ЖОО 

материалдық-техникалық базасының ӛркендеуіне үлкен үлес қосады. 

Осыншама жұмыстарды атқара жүріп, ӛзінің ғылыми зерттеулерін 

үзбей жалғастыра келіп нәтижесінде Украинаның Киев қаласындағы 

аграрлы ғылымдардың экономикасы Институты жанындағы 

докторлық диссертациялар қорғату жӛніндегі мамандандырылған  

Ғылыми Кеңесте «Батыс Қазақстанның ауылшаруашылығын 

экономикалық-энергетикалық және экологиялық тұрғыда 

интенсификациялау негіздері» тақырыбында докторлық 

диссертациясын қорғап шығады. 



Осы негізде оған Украинаның жоғары аттестациялық 

комиссиясы мен ҚР Білім және ғылыми министрлігі білім беру және  

ғылыми жұмыстарды бақылау және аттестаттау Комитеті 

тараптарынан экономика ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі 

берілген. 

2006-2007 ж.ж. Х.Х.Кусаинов ҚР Білім және ғылым 

Министрлігіне қызметке шақырылып, ҚР БҒМ қайта кұрылған 

ұлттық аккредиттеу Орталығы жетекшілерінің бірі болып 

тағайындалады. Осы кезеңде Қазақстан жоғары мектептері жүйесіне 

Болония үдерістері, білім беру сапасын бағалау стандарттары, ЖОО 

қызметтерін бағалаудың рейтингтік жүйесі енгізіліп жатқан болатын. 

2007-2013 жылдар аралығында Х.Х. Кусаинов С.Бәйішев 

атындағы Ақтӛбе университетінің ректоры қызметін атқарды. 

Университеттің профессор-оқытушылар құрамы мен 6 мыңнан астам 

студенті бар үлкен ұжымды асқан шеберлікпен басқара білген ол ӛзін 

талантты әрі демократияшыл басшы, кӛрнекті ғалым ретінде кӛрсетті. 

Сонымен қатар университеттің экономика және басқару кафедрасын 

қоса басқарды.  

2013 жылдан бері Қ.Жұбанов атындағы АӚМУ-ң әлеуметтік-

экономикалық жұмыстары департаментінің басшысы, сондай-ақ, 

экономика және құқық институтының директоры, аталмыш оқу 

орнының ректорлық аппаратта жетекшілік қызметтерді атқарды. 

Қазіргі уақытта «Мемлекеттік басқару және маркетинг» 

кафедрасының профессоры болып қызмет жасайды. Оқытушылар мен 

студенттер арасында үлкен құрметке ие.  

X.X. Кусаиновқа 2007 жылы ҚР БҒМ Білім беру мен ғылыми 

жұмыстарды бақылау Комитеті тарапынан экономика бойынша 

профессор ғылыми атағы берілді. 2009 жылы ол Халықаралық 

Евразиялық Экономикалық Академияның толық мүшесі, ал 2010 

жылы ҚР Ауылшаруашылық Академиясының толық мүшесі болып 

сайланады. 

Докторы ғылыми дәрежесін беру жӛніндегі 08.00.05 - экономика 

және халық шаруашылығын басқару Диссертациялық Кеңесінің 

мүшесі болды. Қазіргі кезде Батыс Қазакстанның екі бірдей ЖОО 

Экономика мамандықтары бойынша магистрлік диссертация қорғату 

кеңестерінің тӛрағасы. 



Профессор Х.Х. Кусаинов 250-ден астам ғылыми еңбектер мен 

монографиялардың, оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың 

авторы, оның жетекшілігімен 40-тан астам кандидаттық 

диссертациялар мен магистрлік жұмыстар қорғалды. Оның 

монографиялары: «Батыс Қазақстанның ауылшаруашылығы үшінші 

мыңжылдық қарсаңында: экономика-энергетикалық мәселелер және 

ӛндіріс перспектикалары», «Ауыл шаруашылығындағы баланс 

теориясы», «Аймақтық экономика және басқару» (оқулық), «Туризм 

экономикасы» (оқулық) және баска еңбектері ғылыми 

қызметкерлердің, оқытушылардың, студенттер мен 

магистранттардың және ӛндіріс мамандарының іздеп жүріп оқитын 

дүниелері болып табылады. 

Х.Х. Кусаинов қоғамдық ӛмірге барынша араласады, Нұр Отан 

партиясының белсенді мүшесі, ҚР Президентінің кезектен тыс 

сайлауының және ҚР парламенті мәжілісінің депутаттарын сайлауы 

кезінде екі дүркін облыстық қоғамдық комиссияны басқарған. 

Х.Х.Кусаинов студенттердің құрылыс отрядының құрылғанына 

45 жыл толу құрметіне арналған Республикалық еңбек даңқы слетінің 

делегаты, ҚР білім беру қызметкерлерінің 3-съезінің делегаты, 

сондай-ақ ҚР тұңғыш Президентінің инаугурациясына 

қатысушылардың қатарында болған. 

Тәрбие жұмыстарын жүргізу мен кадр даярлау жолындағы 

белсенді ғылыми және қоғамдық қызметтері үшін ол Елбасы Н.Ә. 

Назарбаевтың мақтау қағаздарымен (2001 және 2012 ж.ж.), 

республикалық және облыстық ұйымдардың құрмет грамоталарымен, 

Батыс Қазақстан және Ақтӛбе облысы әкімдерінің мақтау 

қағаздарымен марапатталды. 

Ғылымдағы жетістіктері үшін ҚР БҒМ Құрмет грамотасымен 

және «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген 

еңбегі үшін» тӛс белгісімен марапатталған. 2016 жылы «Қ.Жұбанов 

атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университетінің құрметті 

профессоры» атағы берілді. 2016 жылы «Қ.Жұбанов атындағы 

Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік университетіне 50 жыл» мерекелік 

медалімен марапатталды. 2018 жылы «Университетті дамытудағы 

еңбегі үшін» медалімен марапатталды. «Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 



25 жыл» және  «Қазақстан Республикасы ІІМ 20 жыл» 

медальдарымен марапатталды. 

 

*** 

КУСАИНОВ Халел Хаймуллиевич 
родился 10 октября 1953 года в пос. 

Покатиловка Теректинского района 

Западно-Казахстанской области. 

После окончания Западно-

Казахстанского сельско-хозяйственного 

института в 1976 г. работает в 

Уральской областной нормативно- 

исследовательской станции, в 1977-1980 гг. - ответственный работник 

Уральского обкома ЛКСМ Казахстана, а в 1980 г. избран секретарем 

комитета комсомола Западно-Казахстанского сельскохозяйственного 

института и одновременно работает ассистентом кафедры 

растениеводства. 

В 1983-1986 годы - аспирант Украинской сельскохозяйственной 

академии. В январе 1987г. защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук. С 1986 по 1997 г. 

работает в Западно-Казахстанском сельскохозяйственном институте 

первоначально в должности ассистента, затем старшего 

преподавателя, доцента, декана агрономического факультета и 

проректора по коммунистическому воспитанию. 

С 1997 по 2006 гг. Кусаинов XX. работал проректором Актюбинского 

государственного университета им К. Жубанова Им внесен 

значительный вклад в укрепление материально-технической базы 

данного вуза. Одновременно Кусаинов XX. завершил свою 

многолетнюю научную работу и защитил докторскую диссертацию 

на специализированном Ученом совете по защите докторских 

диссертаций при Институте экономики аграрных наук Украины 

(г.Киев) на тему: «Экономико-энергетические и экологические 

основы интенсификации сельского хозяйства Западного Казахстана». 

Высшей аттестационной комиссией Украины и Комитетом по 

надзору и аттестации в сфере образования и науки Министерства 



образования и науки РК присуждены ученая степень доктора 

экономических наук. 

В 2006-2007 гг. профессора Кусаинова X X. приглашают на работу в 

Министерство образования и науки РК, где он является одним из 

руководителей вновь созданного национального аккредитационного 

центра МОН РК. В этот период в системе высшего образования 

Казахстана начинают внедряться элементы Болонского процесса, 

стандарты оценки качества образования, рейтинговая система оценки 

вузов 

С 2007 по 2013 годы  Кусаинов Х.Х. работал ректором Актюбинского 

университета им С.Баишева. Возглавляя профессорско-

преподавательский и более чем шеститысячный студенческий 

коллектив, он проявил себя талантливым и демократичным 

руководителем, ученым, одновременно возглавлял кафедру 

экономики и управления этого университета. 

С 2013 по 2016 годы работал начальником департамента по 

социально-экономическим вопросам АРГУ им. К.Жубанова, также 

занимал должность директора Института экономики и права, работал 

в качестве руководителя аппарата ректора данного вуза. В настоящее 

время работает профессором кафедры «Государственное управление 

и маркетинг» АРГУ им.К.Жубанова. Среди студентов и 

преподавательского состава пользуется заслуженным уважением.  

В 2007 г Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки РК присвоено ученое звание 

профессора по экономике. В 2009 г. избран действительным членом 

Международной Евразийской Экономической Академии, в 2010 г. 

избран действительным членом Академии сельскохозяйственных 

наук РК. 

Академик Кусаинов X.X. являлся членом специализированного 

диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук по специальности 08.00.05 - экономика и 

управление народным хозяйством при КазНИИ экономики АПК и 

развития сельских территорий г. Алматы. Кусаинов X. X. являлся 

председателем совета по защите магистерских диссертаций в двух 

вузах Западного Казахстана по экономическим специальностям. 



Профессор Кусаинов X.X. - автор более 250 научных трудов и 

монографий, учебников и учебно-методических пособий, под его 

руководством подготовлено и защищено более 40 кандидатских 

диссертаций и магистерских работ Его монографии: «Сельское 

хозяйство Западного Казахстана на пороге третьего тысячелетия: 

экономико-энергетические проблемы и перспективы производства», 

«Теория баланса в сельском хозяйстве» и учебные пособия: 

«Региональная экономика и управление», «Экономика туризма» и др. 

пользуются широким спросом как у научных работников, так у 

преподавателей, студентов, магистрантов и производственников. 

Кусаинов X.X. занимает активную жизненную позицию в обществе, 

является активным членом партии «Нур Отан», дважды возглавлял 

областную общественную комиссию по контролю за внеочередными 

выборам президента РК и депутатов мажилиса парламента РК. 

Кусаинов X.X. был делегатом Республиканского слета трудовой 

славы, посвященной к 45-летию создания ССО, делегатом 3 съезда 

работников образования РК, а также участником инаугурации 

первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 

За активную научную, общественную деятельность, большой вклад в 

воспитание и подготовку кадров он неоднократно награждался 

благодарственными письмами Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева (2011 и 2012 гг), почетными грамотами 

республиканских и областных органов, благодарственными письмами 

акимов Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. 

За достигнутые успехи в области науки РК награждался Почетной 

грамотой МОН РК, Знаком МОН РК «За заслуги в развитии науки в 

Республике Казахстан». В 2016 году получил ученое звание 

«Почетный профессор Университета им. К.Жубанова». В 2016 году 

награжден юбилейной медалью  «50 лет   АРГУ им. К.Жубанова». В 

2018 году награжден медалью «Университетті дамытудағы еңбегі 

үшін». Награжден медалями «20 лет независимости Республики 

Казахстан», «25 лет независимости Республики Казахстан» и «20 лет 

МВД Республики Казахстан». 
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