
Педагогикалық факультеті 

«Тарих және құқық» кафедрасы 

 

ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ 

 

 
  

 

Фамилиясы - Хайрушин 

Аты - Жубаныш 

Әкесінің аты - Каирович  

Туған күні, айы, жылы – 14.06.1955 

Туған жері - ҚР, Батыс Қазақстан обл.,Шыңғырлау ауд., Ақбұлақ аулы 

Жалпы еңбек өтілі – 36 жыл 

Жалпы педагогикалық -  20 жыл 

Аталған оқу орнындағы еңбек өтілі – 7 жыл. 

Ғылыми дәрежесі -  филос.ғ.к. 

Байланыс телефоны -  

Ұялы телефоны +77712130184 

E-mail: zhudita@yahoo.com 
 

 

БІЛІКТІЛІК КӨТЕРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ 

 

 2020 жылдың 21- 30 қырқүйек аралығында (72 сағат көлемі) Абай университеті 

ұйымдастырылған «Жоғары оқу оры оқытушыларының кәсіби шеберлігін 

жетілдіру» атты біліктілік көтеру курсына қатысып,сертификат берілді. 

 2018 жылдың 29 мамыр-19 маусым аралығында (72 сағат көлемі)  НАРХОЗ 

университеті ұйымдастырылған «Инновационные подходы и методики 

преподавания в организации образования» атты біліктілік көтеру курсына қатысып, 

сертификат берілді.  

 Философия ғылымдарының кандидаты дәрежесі берілген диплом. 

 

ЖҰМЫС ТƏЖІРИБЕСІ 

 

 БҚИТУ кафедра меңгерушісі, кафедра доценті. Орал қаласы  2015 –  2020 жж. 

 БҚИГУ кафедра меңгерушісі. Орал қаласы 2013 –  2015 жж. 

 

 ЖАРИЯЛАНҒАН ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ 

 

Традиция как 

«фокусирующий» 

фактор творческой 

деятельности  

Бас. Журнал «Мысль»,№8,1998 ,Алматы 
           

Б.б.14-18 



Традиция как 

«фокусирующий» 

фактор творческой 

деятельности 

личности 

Бас. 

История и культура Центральной Азии и 

Казахстана: исследования 

молодых,Алматы,1998 

Б.б.169-178 

«Зеленый мост»: 

экологический 

диалог между 

Европой и Азией  

Бас. 

Актуальные проблемы науки, экономики и 

образования XXI века : материалы II 

Международной научно-практической 

конференции, 5 марта – 26 сентября 2012 

года : в 2-х ч. Ч.1 / отв. ред. Е.Н. 

Шереметьева. – Самара: Самарский 

институт (фил.) РГТЭУ, 2012. – 384 с. ISBN 

978-5-903878-27 — 

http://www.creativeconomy.ru/articles/25814 

Б.б.293-295. 

Уральск на пороге 

ХХI века. 

Орал ХХІ ғасыр 

табалдырығында 

Uralsk on the eve of 

the XXI century 

 

Бас.  «Евразия» институты,Орал,1998 10.0 

Традиция в 

социокультурной 

динамике(моногра

фия). 

Бас. 

Институт философии РАН ,Мәскеу 

 «Евразия» институты,Орал,1998 

 

6.0 

 

  

ЖҮРГІЗЕТІН ПƏНДЕРІ 

 

№ Пәндердің аттары Мамандық  

1. Философия  Барлық мамандықтар  

2. Әлеуметтік-саяси 

білім модулі 

(саясаттану, 

әлеуметтану, 

мәдениеттану) 

 Барлық мамандықтар  

3. Дінтану 5В020700- «Аударма ісі»  
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