
                                             ТҮЙІНДЕМЕ 

 

 

 

АӘТ            Байгали- Корган Гульнур Нурлыбековна 

Мекен жайы Ақтөбе қ., Энтузиастов көшесі 19 үй 

Білімі, 

мамандығы 

 

2009- 2013 жылдар арасында Ә. Молдагұлова атындағы Ақтөбе гуманитарлық 

колледжінде 0402000 «Дизайн» мамандығы, 0402013 «дизайнер» біліктілігі;  

2013-2016 жылдар аралығында Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 

университетінің 5В010700- «Бейнелеу және сызу» мамандығы; 

2016-2017 жылдар аралығында  Қазақ – Орыс Халықаралық университетінің 

6М042100 «Дизайн» мамандығы бойынша білім алып,  Өнер магистрі дәрежесі 

2019-2020 жылдары Қазақ – Орыс Халықаралық университетінде 7М02111 

«Дизайн» мамандығы және білім беру бағдарламасы бойынша педагогикалық бейіні 

пәндерінің циклы. 

Телефон/Е-mail +7 (747) 1106858 /+7 (747)503 36 25 /аli20130223@mail.ru 

Ғылыми-

зерттеу бағыты 

Заман талабына сай түрлі салада дизайнерлік модел жасау, жаңа  технологияларды 

пайдалану 

Тіл біліктілігі Казақ тілі; Русский язык; English  

ЭЕМ біліктілгі Толық менгерген. 

Кәсіби 

тәжірибе 

2013-2017 жылдар аралығында түрлі жеке дизайн салондарында, фото 

салондарында, киім цехтарында жұмыс;  

2017 жылдан бастап 2020 жыл аралығында №53 орта мектебінде оқытушы қызметі 

Қосымша 

ақпарат 

1. Біліктілікті арттыру курсы :«Методы диагностирования личности» 

2. Республикалық семинар: « Тенденции и современное состояние 

инновационного развития науки, техники и технологий и их отражение в 

образовательной сфере» 

3. Облыстық  семинар:«Вовлечение отходов предприятий в производственный 

оборот- главный приоритет перехода к зеленой экономике» 

4.Вебинар, тренинг: «Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайда оқыту үрдісін 

ұйымдастырудың ерекшеліктері» 

5.Ғылыми-өндрістік тәжірибе: «Современное проектирование графического 

дизайна» 

6.Халықаралық  ғылыми тәжірибе:«Методология научного исследования » 

7.  Ғылыми тәжірибе : «ИЗО и Графический дизайн» 

8.  Біліктілікті арттыру курсы : «Жаңартылған білім мазмұнына көшу 

жағдайдағы өзін-өзі тану пәні мұғалімі жұмысының негізгі бағыттары» 

9 Шебер-класс: «ПВХ материалдарын қолдану тәсілдері» 

10. Семинар-тренинг: «Өміріңді сақта» 

11. Семинар-тренинг: Профилактика девиантного  поведения у подростков 

12.  Біліктілікті арттыру курсы :«Арнайы  білім беру мекемелерінде балалардың 

дамуына психологиялық ықпал ету жолдары» 

13.  Біліктілікті арттыру курсы :«Білім беру жүйесінде инклюзивті білім беруді 

жүзеге асыру жолдары» 

14.  Біліктілікті арттыру курсы :«Жаңартылған орта білім беру жүйесінде көркем 

еңбек сабағының өзекті мәселелері 

15 Шебер-класс по теме: «Бейнелеу өнері саласындағы инновациялық 

технологиялар» 

16Онлайн-  біліктілікті арттыру курсы : «РЕЗИН АРТ» технологиясын меңгеру 


