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Surname Shurenbaeva 
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Patronymic  Auezkyzy 

Date of birth 16.06.1983 

Place of birth RK, Aktobe siti. 

Total work experience 16 years 

The total pedagogical work experience 10 years 

Work experience in this institution 3 years 

Scientific degree master of philosophy 

Contact phone  

Mobile phone 87771339383 

E-mail   shura_helza@mail.ru  

 

WORK EXPERIENCE 

West Kazakhstan innovative technological university. Uralsk until 2017y 

Aktobe State Pedagogical Institute. Aktobe-2011-2013 

S.Seifullin Kazakh Agro Technical University. Astana-2009-2011 

Arkalyk State Pedagogical Institute named after Y.Altynsarin. Kostanai 2004-2007 

 

PUBLICATIONS IN KAZAKHSTAN PUBLICATIONS 

1. «Ғылым және білім-2009»  Жас ғалымдардың VІ халықаралық ғылыми конференциясы, 29-

30 сәуір, 2009.-Астана, 243-244 бб. 

2. «Ғылым және білім-2009»  Жас ғалымдардың VІ халықаралық ғылыми конференциясы, 29-

30 сәуір, 2009.-Астана, 255-257 бб. 

3. «Сәкен тағылымы-6» республикалық ғылыми-теоретикалық конференция, 2010.- Астана, 

170-171 б.б. 

4. «Жаһандану әлеміндегі Қазақстанның даму перспективалары» аймақтық ғылыми-

практикалық конференция, 2010. -Астана, 242-244 бб. 

5. «Тәуелсіз Қазақстан: мемлекеттілігінің қалыптасу тарихы мен қоғамдық-саяси дамуының 

өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция, 20 мамыр, 2011.-

Арқалық,  401-406 бб. 

6. Мәдениет.Өркениет.Постмодерн., ғылыми еңбектер жинағы, Қарағанды, 2011.-218-228 бб. 

7. «Тәуелсіз мемлекет пен азаматтық қоғам құрудағы қазақстандық тәжірибе:тарих және 

тағылым» тақырыбында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20-жылдығына арналған 

халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, Ақтөбе, 2011.-241-245 бб. 

8. «Үш жұлдызы Батыстың» Қазақ халқының батыр қыздары Ә.Молдағұлованың құрметіне, 

М.Мәметова мен Халық Қаһарманы Х.Доспанованың 90 жылдығына арналған аймақтық 

ғылыми-тәжірибелік конференция,Ақтөбе-2012.-109-114 бб. 



9.  Айталы А., Шуренбаева Э. Абитуриент. Студент. Маман. Егемен Қазақстан газеті, 2013. 7 

маусым.- 8 бб. 

10. Айталы А., Шуренбаева Э. Вопросы модернизации образования. Республиканский 

общественно-политический журнал. Мысль. 22 сентябрь 2013 г.  

11.  «Ғылыми Қазына» және отан тарихы: жас ғалымдар үлесі» жас тарихшы ғалымдардың IV 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Алматы-2013.- 257-258 бб. 

12. «Ұлы дала тарихы: көне дәуірден қазіргі заманға дейін» Халықаралық Еуразиялық 

форумының материалдары, 2-том, Нур-Султан-2019.-48-50 б.б. 

13. «Қазақстанның аграрлық тарихының мәселелері:дәстүр,тәжірибе,әдіснама» халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы                                                      (12-

13желтоқсан,2019ж.) Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті-2019.-

379-383б.б. 

14. «Жаһанша оқулары» аясында «Қазақ зиялылары ұлттық тәуелсіздік жолында: ХХ ғасырдың 

бірінші ширегі» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Орал-2019. 

15. Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті Б.Б.Городовиков атындағы 

Қалмақ мемлекеттік университетімен бірге ұйымдастырған Шығыстың ұлы ойшылы Әл-

Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Ғылымның өркендеуі-инновациялық қоғам 

дамуының кепілі» атты ХХ Халықаралық жас ғалымдар конференциясы, сәуір-2020            

PUBLICATIONS IN INTERNATIONAL JOURNALS 

1.Тюркская лингвокультурология: проблемы и перспективы. Материалы Х Международной 

научно-практической конференции учащихся, студентов и аспирантов, Казань-2019. 405-407. 

CERTIFICATES 

1.72-hour online professional development course "Improving it competencies of teachers in the 

context of distance learning", organized by the West Kazakhstan University of innovation and 

technology (awarded certificate No. 018 of the registration number).August 17-26, 2020 

2.Online professional development course in the amount of 40 hours on the topic"Distance learning: 

from lesson development to organization of the educational process", organized by the joint-stock 

company "national center for advanced training" Orleu "(registration number No. 5025791 certificate 

issued on 21.09.2020) .10 - 15 September, 2020. 

3.Immanuel Kant Baltic Federal University Stepik. Online course in Org (History of philosophy) with 

97 percent. (certificate issued). September 11, 2020 

4.Advanced training Courses in the discipline " improving the professional skills of teachers of higher 

educational institutions "(Philosophy, religious Studies), organized by the Abay Kazakh national 

pedagogical University in Almaty in the amount of 72 hours (registration number 002190 certificate 

issued).September 21-30, 2020 

5.Training seminar for psychologists "prevention of involvement in destructive religious 

movements".(certificate issued). Uralsk, 2020 

SUBJECTS TAUGHT 

№ Name of the discipline Specialty  Link on the internal site  

1 Philosophy   

2 Relidiols studics   

3 Fundamentals of political science and 

sociology 

  



 

 

 

 


