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     Имя Эльзира 

     Отчество Әуезқызы 

     Дата рождения 16.06.1983 г.р. 

     Место рождения РК, г.Актобе 

     Общий трудовой стаж 16 лет 

     Общий стаж педагогической работы 10лет 

     Стаж работы в данном учреждении 3 г. 

     Ученая степень магистр философии 

     Контактный телефон раб. _ 

     Мобильный телефон 8777-133-93-83 

     E-mail shura_helza@mail.ru 

 

Опыт работы 

 

      Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет.г.Уральск-2017г. 

      Актюбинский государственный педагогический институт.г.Актобе-2011-2013г.г. 

      Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина. г.Астана-2009-2011г.г. 

      Аркалыкский государственный педагогический институт им. Ы.Алтынсарина 

      г.Костанай -2004-2007 г.г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 
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. 

 

Фото 

 

 



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 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 
 

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

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

с. 

СЕРТИФИКАТЫ 

1. 72-часовой онлайн курс повышения квалификации «Совершенствование IT 

компетенций преподавателей в условиях дистанционного обучения», организованный 

Западно-Казахстанским инновационно-технологическим университетом (присвоен 

сертификат №018 регистрационного номера).17-26 август,2020г. 

2. Онлайн-курс повышения квалификации в объеме 40 часов на тему"Дистанционное 

обучение: от разработки урока до организации образовательного процесса", 

организованный акционерным обществом «Национальный центр повышения 

квалификации» Өрлеу" (регистрационный номер №5025791 сертификат выдан 

21.09.2020).10-15 сентябрь,2020г. 

3. Immanuel Kant Baltic Federal University Stepik. Онлайн курс по Org (История 

философии) с 97 процентами. (выдан сертификат). 11 сентября 2020г. 

4. Курсы повышения квалификации по дисциплине «совершенствование 

профессионального мастерства преподавателей высших учебных заведений» 

(Философия, Религиоведение), организованные Казахским национальным 

педагогическим университетом имени Абая г.Алматы в объеме 72 часов 

(регистрационный номер №002190 выдан сертификат).21-30 сентября 2020г. 

5. Обучающий семинар для специалистов-психологов «профилактика вовлечения в 

деструктивные религиозные течения».(выдан сертификат). Г. Уральск,2020 г. 



ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на 

внутреннем сайте  

1 Философия   

2 религиоведение   

3 Основы политологии и 

социологии 

  

 

 
 


