
 

 

Пилипенко Елена Николаевна 

г.р.: 20.12.1966  

Ученая степень:  
Магистр экономических наук по специальности 6М050700 

Менеджмент (пр. от 08.06.2020). 

Образование 

2018-2020 Казахско-Русский Международный университет. Присвоена 

квалификация «магистр экономических наук» по специальности 

«6М050700–Менеджмент» 

1998-2002  Частный университет «Дуние». Присвоена квалификация 

«переводчик английского языка» по специальности «Переводческое 

дело» /англ./ 

2000-2002 Алматинская академия экономики и статистики. Присвоена 

квалификация «экономист» по специальности  «Финансы и кредит»  

1985-1990 Киевский госуниверситет им Т. Шевченко. Присвоена квалификация  

«историк, учитель истории и обществоведения» по специальности 

«История» 

Трудовая деятельность 

1984  - 2015 Работа в образовательных учреждениях (школы, вузы) г. Актобе 

2015 - 2022 КРМУ:  Старший преподаватель кафедры «Бизнес, управление и 

сфера обслуживания» 

2022 -  по н/в Баишев университет: Старший преподаватель кафедры 

«Иностранные языки и литература». Директор Департамента 

профориентационной работы 

Научная деятельность 

Количество 

публикаций 

54, в т.ч.: статьи в журналах систем ККСОН, РИНЦ; учебные и 

учебно-методические пособия (в т.ч. в ФРГ), учебно-методические 

комплексы дисциплин 

В т.ч.: 
1) Человеческое развитие в схемах, таблицах, графиках, приложениях. 

Учебно-методическое пособие для вузов. – Саарбрюкен (ФРГ), LAP, 2014. 

– 85 с. (ISBN 978-3-659-60872-8) 

2) Изучение экономики, менеджмента и маркетинга в туризме с 

использованием кейс-метода: Учебно-методическое пособие. – Актобе: 

Издательский центр КРМУ, 2017. – 56 с.  © Е.Н. Пилипенко, 2018  

ISBN 978-9965-07-431-8 

3) Some innovative methods of the civil service personnel management in the 

Republic of Kazakhstan / Инновационные методы в управлении персоналом 

государственной службы в Республике Казахстан. // Вестник КазНУ. Серия 

экономическая – Алматы: Қазақ университеті. – 2018, № 3 (125), С. 35-46 

4) Креативная экономика: некоторые аспекты теории и казахстанской 

практики. // Вестник Моск. Унив-та им. С.Ю. Витте /МУИВ/. Серия «Эк-ка 

и упр-е». – 2020'1(32). – С. 23-29. 

5) Some aspects of the extreme relevance of domestic regional tourism 

development in modern Kazakhstan // https://enu.kz/downloads/may-

2022/sbornik-12-05.pdf 

6) Актуальность внедрения прогрессивных цифровых технологий в 

управленческий учет на малых предприятиях в Казахстане. // 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/attaches/16502726001041135898%3B0%3B3?folder

-id=0&x-email=pilipena09%40mail.ru&cvg=f 

7)  Leadership in Tourism Business.Уч.-метод. пособие – Актобе, 2022. – 

60 с.  © Е.Н. Пилипенко, 2022 (Св-во АП РК № 26732 -  

https//copyrighr.kazpatent.kz) 

Область научных 

интересов 

языкознание; межкультурная коммуникация; кросс-культурный 

менеджмент 

2019- 2022 г. Координатор программы Британского Совета проекта Entrepreneural 

Education in High School программы «Creative Spark» (совместно с 

Линкольнским университетом, UK) 

Преподаваемые дисциплины 

« Language and intercultural communication», «IELTS preparation course» 

Курсы повышения квалификации 

Сентябрь 2016 ««Практические аспекты ведения бизнеса в Казахстане и за рубежом». 

(КРМУ, г. Актобе) Сертификат – 72ч. 

Октябрь 2018 «Организация и управление развитием локального туризма». Турфирма 

«Зере-тур» (г. Актобе). Сертификат – 80 ч. 

Март-апрель 2020 Курсы делового английского языка Британского Совета (онлайн). 

Сертификат – 72 ч. 

Март 2021 «Управление и экономика бизнеса».  Национальный открытый 

университет «Интуит» (Москва, РФ). Сертификат – 72 ч. 

Март-апрель 2021 Международная онлайн стажировка «Университет 4.0. Цифровая 

трансформация».  Республиканский институт высшей школы (Минск, РБ)  
Сертификат – 72 ч. 

Ноябрь-декабрь 

2021 

Международная онлайн  стажировка «Педагогическое образование 21 века: 

новые вызовы и решения».  Республиканский институт высшей школы 

(Минск, РБ). Сертификат – 72 ч. 

Июль 2021. Оказание рекламно-маркетинговых консультационных услуг клиентам 

организации. ТОО «R.K. MAX». Сертификат – 72 ч. 

21.02.2022-

04.03.2022 

Современные методы преподавания практических курсов IELTS (Курсы 

подготовки IELTS), Институт управления "ТИСБИ", Россия, Казань. – 72 

ч. 

01.09.2022-

14.09.2022 

Современные проблемы межкультурной коммуникации в аспекте  лингво-

культурного развития. Орский гуманитарно-технологический институт 

(филиал) Оренбурского государственного университета, Россия, г. Орск. 

– 72 ч.   

 

Pilipenko Elena Nikolaevna 

Date of Birth: 20.12.1966  
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Academic degree:  
Master of Economic Sciences, specialty 6M050700 Management (Order 

date: 06/20/2020). 

Education 

2018-2020 Kazakh-Russian International University. The qualification "Master of 

Economic Sciences", awarded in the specialty "6M050700-Management» 

1998-2002  Private University "Dunie". Qualification "English language translator", 

awarded in the specialty "Translation" /Еngl./ 

2000-2002 Almaty Academy of Economics and Statistics. Qualification "Economist", 

awarded in the specialty "Finance and Credit" 

1985-1990 Kyiv State University named after T. Shevchenko. Qualification 

"historian, teacher of history and social science", awarded in the specialty 

"History" 

Labor activity 

1984  - 2015 Work in educational institutions (schools, universities) in Aktobe 

2015 - 2022 KRIU: Senior lecturer of "Business, management and service sector”  

department 

2022 -  until for 

now 

Baishev University: Senior Lecturer of Department of Foreign Languages 

and Literature. Director of the Career Guidance Department 

Board (Counsil) Membership 

  

Scientific activity 

Number of 

publications 

54, including: articles in certificated journals of Kazakhstan & Russia; 

study books and study guides (including one, published in Germany), 

educational and methodological complexes of disciplines 

Including: 

1) Human development in diagrams, tables, graphs, applications. study guide 
for universities. – Saarbrücken (Germany), LAP, 2014. – 85 p. (ISBN 978-3-

659-60872-8) 

2) The study of Economics, Management and Marketing in tourism using the 

case method: Educational and methodological guide. – Aktobe, 2017. – 56 p.  © 

Е.Н. Пилипенко, 2018  

ISBN 978-9965-07-431-8 

3) Some innovative methods of the civil service personnel management in the 

Republic of Kazakhstan. // Bulletin of KazNU. Economic Series – Almaty: Kazakh 

university. – 2018, № 3 (125), P. 35-46 

4) Creative Economy: Some Aspects of Theory and Practice in Kazakhstan. // 

Vestnik Mosk. Univ. named after S.Yu. Witte/. Series "Ec-cs and Manag-t». – 

2020'1(32). – P. 23-29. 

5) Some aspects of the extreme relevance of domestic regional tourism 

development in modern Kazakhstan // https://enu.kz/downloads/may-

2022/sbornik-12-05.pdf 

6) The relevance of the progressive digital technologies introduction in 

managerial accounting at small enterprises in Kazakhstan. // 

https://cloud.mail.ru/attaches/16502726001041135898%3B0%3B3?folder

-id=0&x-email=pilipena09%40mail.ru&cvg=f 

7)  Leadership in Tourism Business. Study guide for universities – Аqtobе, 

2022. – 60 с.  © Е.Н. Пилипенко, 2022 (№ 26732 -  https//copyrighr.kazpatent.kz) 

ORCID  

h-index:   

Area of scientific 

interests 

Linguistics; Intercultural Communication; Cross-Cultural Management 

https://cloud.mail.ru/attaches/16502726001041135898%3B0%3B3?folder-id=0&x-email=pilipena09%40mail.ru&cvg=f
https://cloud.mail.ru/attaches/16502726001041135898%3B0%3B3?folder-id=0&x-email=pilipena09%40mail.ru&cvg=f


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019- 2022  British Council Program Coordinator of the “ Entrepreneurial Education 

in High School” project of the “Creative Spark” program (together with 

the University of Lincoln, UK) 

Professionally advanced training courses 

September 2016 “Practical Aspects of Doing Business in Kazakhstan and Abroad” 

(KRMU, Aktobe). Certificate – 72 h. 

October 2018 “Organization and management of local tourism development”. Travel 

agency "Zere-tour" (Aktobe). Certificate - 80 h. 

March – April 

2020 

British Council’s Business English Courses (online). Certificate – 72 h. 

March 2021 “Management and Economics of Business”. National Open University 

"Intuit" (Moscow, Russian Federation). Certificate - 72 h. 

March – April 

2021 

International online internship “University 4.0. Digital transformation". 

Republican Institute of Higher Education (Minsk, Belarus). Certificate – 

72 h. 

July 2021. Inner ofline internship “Providing advertising and marketing consulting 

services to clients of the organization.” At “R.K. MAX",  LLP. Certificate 

– 72 h. 

November –

December 2021 

International online internship "Pedagogical education of the 21st century: 

new challenges and solutions". Republican Institute of Higher Education 

(Minsk, Belarus). Certificate – 72 h. 

21.02.2022-

04.03.2022 

Modern approaches in the practice of training students for IELTS (IELTS 

Preparation Course), "TISBI" management university, Russia, Kazan. – 72 h. 

01.09.2022-

14.09.2022 

Actual problems of the international communication in the aspect of linguo-

culturological development. Orsk humanity- and technological university 

(department) Orenburg state university, Russia, Orsk. – 72 h.   

 

Пилипенко Елена Николайқызы 

туған жылы: 20.12.1966  



Ғылыми дәрежесі:  
6M050700 Менеджмент мамандығы бойынша экономика 

ғылымдарының магистрі (Хат. 08.06.2020 ж.). 

Білім 

2018-2020 Қазақ-Орыс халықаралық университеті. «6М050700-Менеджмент» 

мамандығы бойынша «Экономика ғылымдарының магистрі» 

біліктілігі берілді 

1998-2002  «Дүние» жеке университеті. «Аударма» мамандығы бойынша 

«Ағылшын тілінің аудармашысы» біліктілігі берілді 

2000-2002 Алматы экономика және статистика академиясы. «Қаржы және 

несие» мамандығы бойынша «Экономист» біліктілігі 

1985-1990 Т. Шевченко атындағы Киев мемлекеттік университеті. «Тарих» 

мамандығы бойынша «тарихшы, тарих және қоғамтану мұғалімі» 

біліктілігі берілді 

Еңбек қызметі 

1984  - 2015 Ақтөбе қаласындағы оқу орындарында (мектептермен 

университеттерде) жұмыс жасады 

2015 - 2022 ҚОХУ: «Бизнес, менеджмент және қызмет көрсету секторы» 

кафедрасының аға оқытушысы 

2022 -  қазіргі 

уақытқа дейін 

Баишев университеті: Шетел тілдері және әдебиеті кафедрасының 

аға оқытушысы. Кәсіптік бағдар департаментінің директоры 

Басқарма мүшелігі 

  

Ғылыми қызмет 

Жарияланымдар 

саны 

54, оның ішінде: ҚКСОН, RSCI жүйелерінің журналдарындағы 

мақалалар; оқу-әдістемелік құралдар (соның ішінде Германияда), 

пәндердің оқу-әдістемелік кешендері 

Оның ішінде: 
1) Диаграммаларда, кестелерде, графиктерде, қолданбаларда адамның 

дамуы. Университеттерге арналған оқу құралдары. – Саарбрюккен 

(Германия), LAP, 2014. – 85 б. (ISBN 978-3-659-60872-8) 

2) Кейс әдісі арқылы туризмдегі экономика, менеджмент және маркетингті 

зерттеу: Оқу-әдістемелік құрал. – Ақтөбе: ҚОХУ баспа орталығы, 2017. – 

56 б.  © Е.Н. Пилипенко, 2018 ISBN 978-9965-07-431-8 

3) Персоналды басқарудағы инновациялық әдістер Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік қызмет. // ҚазҰУ хабаршысы. 

Экономикалық серия – Алматы: Қазақ университеті. – 2018, № 3 (125), Б. 

35-46 

4) Шығармашылық экономика: Қазақстандағы теория мен практиканың 

кейбір аспектілері. // Вестник Моск. Университет. С.Ю. Витте /MUIV/. 

Серия «Эк-ка және менеджмент». – 2020'1(32). – Б. 23-29. 

5) Қазіргі Қазақстандағы ішкі аймақтық туризмді дамытудың 

төтенше өзектілігінің кейбір аспектілері // 

https://enu.kz/downloads/may-2022/sbornik-12-05.pdf 

6) Қазақстанның шағын кәсіпорындарында басқару есебіне 

прогрессивті цифрлық технологияларды енгізудің өзектілігі. // 

https://cloud.mail.ru/attaches/16502726001041135898%3B0%3B3?folder

-id=0&x-email=pilipena09%40mail.ru&cvg=f 

7)  Leadership in Tourism Business.  Оқу-әдістемелік құрал – Ақтөбе, 

2022. – 60 б.  © Е.Н. Пилипенко, 2022 (№ 26732 -  https//copyrighr.kazpatent.kz) 

ORCID  

h-индекс:   

https://cloud.mail.ru/attaches/16502726001041135898%3B0%3B3?folder-id=0&x-email=pilipena09%40mail.ru&cvg=f
https://cloud.mail.ru/attaches/16502726001041135898%3B0%3B3?folder-id=0&x-email=pilipena09%40mail.ru&cvg=f


 

Ғылыми 

қызығушылықтар 

аймағы 

тіл білімі; мәдениетаралық коммуникация; мәдениетаралық басқару 

2019- 2022 ж. Британ Кеңесі Орта мектепте Creative Spark кәсіпкерлік білім беру 

жобасының UK) 

Біліктілікті жоғарылату курстары 

қыркүйек 2016 «Қазақстанда және шетелде бизнес жүргізудің практикалық 

аспектілері». (ҚОХУ, Ақтөбе) Сертификат – 72 с. 

қазан 2018 «Жергілікті туризмді дамытуды ұйымдастыру және басқару». «Зере-

тур» туристік агенттігі (Ақтөбе қ.). Сертификат – 80 с. 

Наурыз - сәуір 

2020 

British Council іскерлік ағылшын тілі курстары (онлайн). Сертификат 

– 72 с. 

Наурыз  2021 «Бизнес менеджмент және экономикасы». «Интуит» Ұлттық ашық 

университеті (Мәскеу, Ресей Федерациясы). Сертификат – 72 с. 

Наурыз - сәуір 

2021 

Халықаралық онлайн тағылымдама «Университет 4.0. Цифралық 

трансформация». Республикалық жоғары білім институты (Минск, 

Беларусь) Сертификат – 72 с. 

Қараша -

желтоқсан 2021 

«21 ғасырдағы педагогикалық білім: жаңа міндеттер мен шешімдер» 

атты халықаралық онлайн тағылымдама. Республикалық жоғары 

білім институты (Минск, Беларусь). Сертификат – 72 с. 

шілде 2021 «Ұйымның клиенттеріне жарнамалық және маркетингтік кеңес беру 

қызметтерін көрсету» тағылымдамасы. ЖШС «Р.К. МАКС. 

Сертификат – 72 с. 

21.02.2022-

04.03.2022 

IELTS курсына практиқалық дайындықтағы заманауи әдістері (IELTS 

курсқа дайындық), "ТИСБИ" институті,  Ресей, Казань. – 72 с. 

01.09.2022-

14.09.2022 

Лингвомәдениеттанулық даму аспектісіндегі халықаралық 

коммуникацияның өзекті мәселелері. Орынбор мемлекеттік 

университетінің Орск гуманитарлық-технологиялық институты (филиалы), 

Ресей, Орск. – 72 с.   


