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ЖҰМЫС ТƏЖІРИБЕСІ 

 

Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті. Орал қаласы-2017 жылдан 

бері   

Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты. Ақтөбе қаласы-2011-2013ж.ж. 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті. Астана қаласы-2009-

2011ж.ж. 
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты. 

Қостанай қаласы-2004-2007ж.ж. 

 

ҚАЗАҚСТАНДА ҒЫЛЫМИ ЖИНАҚТАРДА ЖАРИЯЛАНҒАН 

ЕҢБЕКТЕРІ 

 

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

29-30 сəуір, 2009.-Астана, 243-244 бб. 

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

29-30 сəуір, 2009.-Астана, 255-257 бб. 

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

Астана, 170-171 б.б. 

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

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

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

дамуының өзекті мəселелері» республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция, 20 

мамыр, 2011.-Арқалық,  401-406 бб. 

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

бб. 



7. «Тəуелсіз мемлекет пен азаматтық қоғам құрудағы қазақстандық тəжірибе:тарих жəне 

тағылым» тақырыбында Қазақстан Республикасы тəуелсіздігінің 20-жылдығына 

арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, Ақтөбе, 2011.-

241-245 бб. 

8. «Үш жұлдызы Батыстың» Қазақ халқының батыр қыздары Ə.Молдағұлованың 

құрметіне, М.Мəметова мен Халық Қаһарманы Х.Доспанованың 90 жылдығына 

арналған аймақтық ғылыми-тəжірибелік 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» жəне отан тарихы: жас ғалымдар үлесі» жас тарихшы ғалымдардың 

IV Халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция, Алматы-2013.- 257-258 бб. 

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

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

13. «Қазақстанның аграрлық тарихының мəселелері:дəстүр,тəжірибе,əдіснама» 

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 тəуелсіздік жолында: ХХ 

ғасырдың бірінші ширегі» халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция, Орал-2019. 

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

атындағы Қалмақ мемлекеттік университетімен бірге ұйымдастырған Шығыстың ұлы 

ойшылы Əл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Ғылымның өркендеуі-

инновациялық қоғам дамуының кепілі» атты ХХ Халықаралық жас ғалымдар 

конференциясы, сəуір-2020. 

ШЕТЕЛДЕ ҒЫЛЫМИ ЖИНАҚТАРДА ЖАРИЯЛАНҒАН ЕҢБЕКТЕРІ 

 

1. Тюркская лингвокультурология: проблемы и перспективы. Материалы Х 

Международной научно-практической конференции учащихся, студентов и 

аспирантов, Казань-2019. 405-407 c. 

СЕРТИФИКАТТАР 

1.Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің ұйымдастырған «Қашықтан 

оқыту жағдайында оқытушылардың ІТ құзіреттілігін жетілдіру» атты 72 сағаттық 

біліктілік арттыру онлайн курсы (тіркеу номері №018 сертификат берілді). 17-26 

август,2020г. 

2."Өрлеу" біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" акционерлік қоғамының 

ұйымдастыруымен «Қашықтықтан оқыту: сабақты əзірлеуден бастап білім беру процесін 

ұйымдастыруға дейін» тақырыбында 40 сағат көлемінде біліктілікті арттыру онлайн 

курсы (тіркеу номері №5025791 сертификат 21.09.2020 берілді). 10-15 сентябрь,2020г. 

3.Immanuel Kant Baltic Federal University Stepik. Org  (Философия тарихы) бойынша 97 

пайыздық көрсеткішпен  онлайн курсы. (сертификат берілді). 11 сентябрь,2020г. 

4.Алматы қаласы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

ұйымдастырған «Жоғарғы оқу орны оқытушыларының кəсіби шеберлігін жетілдіру» 



(Философия, Дінтану) пəні бойынша 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсы (тіркеу 

номері №002190 сертификат берілді).21-30 сентябрь,2020г. 

5.Психолог мамандарға арналған «Деструктивті діни ағымдарға тартудың алдын алу» 

атты оқыту семинары.(сертификат берілді). Орал қаласы,2020ж. 

ЖҮРГІЗЕТІН ПƏНДЕРІ 

№ Пəн атауы мамандық  Факультеттің сайты  

1 Философия   

2 дінтану   

3 Саясаттану жəне əлеуметтану 

негіздері 
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