
 
 

Ауезова Зауре Танатаровна 

доцент 

 

Контактные данные: 

Эл. почта:  Zaure58@mail.ru 

Моб.: 87055403390 

Раб. тел.: 8-(7172) - 709-500  вн.33-336 

 

Профессиональный опыт: 
1980 г. – преподаватель  Жезказганского  

педагогического  института. 

1997 г. – ст. преподаватель  кафедры географии 

Жезказганского университета им. О.А. 

Байконурова.  

2004-2007 гг. доцент каферы географии  

Жезказганского университета им. О.А. 

Байконурова.  

2007 г. - по настоящее время – доцент  кафедры 

физической и экономической  географии  ЕНУ 

имени Л.Н. Гумилева 

 

Награды: 

Жезқазған университетінің алғыс хаты, Жезқазған 

қаласы маслихатының мадақтамасы, ЕҰУ-   

Абдыманапов және Әбдірайымның  алғыс хаттары,  

ЕҰУ- Сыдықовтың  ең үздік УМКД  және  тәрбие 

жұмыстары үшін  марапаттары, ҚР Білім және 

Ғылым министрлігінің  2015ж «Үздік оқытушы»- 

грант иегері. 

Научные стажировки: 

2013- Франция, Сорбон университеті 

2016-Қытый Халық Республикасы – СУАР 

2016- РФ-Алтай мемлекеттік университеті. 

 

Научная степень, научная школа: 

3 базалық  жоғары оқу орнын бітірген.  Қазақтың Абай атындағы 

педагогикалық институты - КазПИ,  Экономикалық пәндер бойынша  

Алматы лекторлар институтын - 1980 және Жезқазған 

университетінің экономика мамандығын -2002. География 

ғылымдарының кандидаты, география доценті, ЕҰУ-ң профессоры, 

Жаратылыстану ғылымдар Академиясының Корреспондент мүшесі. 

 

Научные интересы: 

дисциплины экономической географии, экономика, геоэкономика, 

демография,  геодемография,  геополитика, туризм и рекреация 

 

Научные гранты:  

ASTAHA PROJECT  

1. «Разработка концептуального подхода выявления и 

моделирования межрегиональных связей на основе использования 

межотраслевого баланса», Астана 2015. 

2.  «Разработка предпроектного варианта расселения и карт-

схем пространсвенного развития городов и регионов Республики 

Казахстан» , Астана 2012. 

 

 

Читаемые курсы:  
Экономические дисциплины: Қазақстанның экономикалықлық 

географиясы, Дүние жүзінің экономикалық  географиясы, Қазіргі 

экономикалық  әлеуметтік және саяси географияның  даму 

тенденциялары, Геоэкономика, Халықтар географиясы, 

Экономикалық,  әлеуметтік және саяси географияның   өзекті 

проблемалары, Қазақстандағы  халықтың қоныстануы т.б 

 

 

Учебники: 

Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және саяси  

географиясынан- оқулық - 2013, Дүние жүзінің 

экономикалық,әлеуметтік және саяси географиясыгеографиясынан – 

оқулық - 2016, Қазақстан халқының қоныстануы атты монография-

2016, Туризм мамандығы бойынша Ойын –сауық индустриясы  атты 

оқу әдістемелік құрал-2013, Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік 

және саяси географиясынан практикалық  жұмыстарға арналған оқу 

әдістемелік құралдар - орысша және ағылшын тіліндерінде - 2017, 

Экономикалық пәндер бойынша терминологиялық  сөздіктер жинағы-

2016 т.б. 

 

 

Публикации  (избранное): 

Жалпы саны 200-ге жуық  1 томсон, 3 скопус,  әл-Фараби атындағы 

КазҰУ Хабаршы журналында, Алматы педагогикалық 

университетінің Хабаршы сында,  Серикбаев атындағы Шығыс 

Қазақстанның  Хабаршы журналында  және Ресей, Австрия , 

Болгария, Чехия  елдерінде баспада жарияланды.  
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