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Ғылыми атағы мен дәрежесі: 

Саясаттану ғылымдарының магистрі, аға оқытушы  

 

Мамандығы: бакалавр  «050115» - Құқық және экономика 

негіздері, магистр «030200» - Саясаттану  

Ғылыми қызығушылығы: 
Орталық Азия елдерінің дипломатия және сыртқы саясатының 
мәселелері, халықаралық қауіпсіздік, гендірлік саясат. 

Оқытылатын пәндер:  

Әлемнің шығыс макроаймақтары 

Әлемнің батыс макроаймақтары 

Заманауи батыс мәдениеті 

Әлемнің шығыс макроаймақтарындағы діни жағдай 

Әлемнің батыс макроаймақтарындағы діни жағдай 

Оңтүстік және Шығыс Азия елдерінің саяси жүйелері мен 

үрдістері 

Таяу Шығыс және Орталық Азия елдерінің саяси жүйелері мен 

үрдістері 

Батыс және Шығыс Еуропа елдерінің саяси жүйелері мен 

үрдістері 
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Кәсіби тәжірибе: 

Жалпы стаж – 6 жыл,  

 

03.09.2018ж бастап қазіргі 

уақытқа дейін – Л.Н. Гумилев 

атындағы ЕҰУ аймақтану 

кафедрасының аға оқытушысы 

 

01.09.2016 – 27.08.2018 жж. – 

Д.Серикбаев атындағы 

ШҚМТУ Университетінің 

Қазақстан тарихы және құық 

кафедрасының оқытушысы 

  

01.09.2014 – 27.08.2016 жж. -    

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

аймақтану кафедрасының 

оқытушысы 

 

23.09.2013 – 01.09.2014 жж. – 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 

аймақтану кафедрасының 

жоғары білікті лаборанты 

Марапаттар - жоқ 

 



 

 
 

Шадаева 

Шолпан 

Абаевна 

ст.преподаватель 

кафедры регионоведения 

Контактные данные: 

shopik-8989@mail.ru, 

Моб.87782042789 
Жұм.87172709500 

(31-438) 

Ученая степень и звание, научная школа: 
Магистр политологии, ст.преподаватель 

Специальность:  

бакалавр  «050115» - Основы права и экономики 

магистр «030200» - Политология 

Научные интересы: 

Проблемы внешней политики и дипломатии стран Центральной 

Азии, международная безопасность, гендерная политика. 

Читаемые курсы:  

Әлемнің шығыс макроаймақтары 

Әлемнің батыс макроаймақтары 

Заманауи батыс мәдениеті 

Әлемнің шығыс макроаймақтарындағы діни жағдай 

Әлемнің батыс макроаймақтарындағы діни жағдай 

Оңтүстік және Шығыс Азия елдерінің саяси жүйелері мен үрдістері 

Таяу Шығыс және Орталық Азия елдерінің саяси жүйелері мен 

үрдістері 

Батыс және Шығыс Еуропа елдерінің саяси жүйелері мен үрдістері 
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Профессиональный 

опыт: 

Общий стаж – 6 лет 

 

C 2018 г. по настоящее время 

– ст.преподаватель кафедры 

регионоведения ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 

 

01.09.2016 – 27.08.2018 гг.- 

преподаватель кафедры 

История Казахстана и права 

ВКГТУ им.Д.Серикбаева   

 

01.09.2014 – 27.08.2016 - 

преподаватель кафедры 

регионоведения ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 

 

23.09.2013 – 01.09.2014 гг. – 

лаборант кафедры 

регионоведения ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 

Награды  - нет 



 
 

Shadayeva 

Sholpan 

Abaev 

Associate Professor at the 

Department of Regional 
Studies 

Contact details: 

nur1282@mail.ru, 

Mob.87472810527 
Tel.87172709500 

(in.31-438) 

Academic degree and title, scientific school: 

Candidate of Historical Sciences.  

Specialty: 07.00.02 – National history. 

Scientific interests: 

Domestic history, the history of the spread of religions on the territory 

of Central Asia, the confessional policy of the Central Asian countries, 

problems of foreign policy and diplomacy of the CIS countries, 

territorial and border problems of the CAR, migration in the EEU space. 

Читаемые курсы:  

Political analysis of regional processes (М., kaz., rus.).  

Methods of historical research in regional studies (М., kaz.).  

History of Europe and America (B., kaz., rus.).  

History of Asia and Africa (B., kaz., rus.).  

Introduction to the theory of international relations (B., kaz.). 

Modern regional systems (B., kaz., rus.).  

Basics of writing research projects (B., kaz., rus.),  

History of Eurasian Integration and EEU Countries (М., rus.),  

EAEU countries and the Eurasian Economic Union (М., rus.) 
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pр. 239-242.  
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sphere economique: l etatactuel et les perspectives // Bulletin de l’ 

Academie international Concorde. Paris. 2014, ISSN 2269-241X, № 3. 

– pp. 77-81.  

3. Методика по производству судебной религиоведческой 

экспертизы. Astana, KazGUU Consulting LLP , 2015. – pp. 116. 
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// Electronic Journal e-history.kz. 2015, №1. 
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Journal «edu.e-history.kz» (Отан тарихы). 2016, № 2 (06). 

 

 

Professional 

experience: 

Total work experience - 17 

years, 5 years of which in 

manufacturing. 

- From 2017 to the present - 

Associate Professor of the 

Department of Regional Studies 

of the L.N. Gumilyov ENU. 

- 2017-2011 - Senior Lecturer 

of the Department of History of 

Kazakhstan and General 

Education Disciplines of the 

KazGLU University 

- 2008-2011  - Senior Lecturer, 

Department of Philosophy, A. 

Baitursynov KSU  

- 2003-2008 – Specialist of the 

International Education 

Department of the Kostanay 

Technical and Economic 

College 

Awards - No 

 

 

 


