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1. ОБРАЗОВАНИЕ:
Учеба в Актюбинского регионального государственного университете
имени К. Жубанова, специальность: «Педагогика и психология»,
«степень магистр педагогических наук»;

2009-2013

Учеба в Актюбинского государственного университете имени
К. Жубанова, специальность: «Педагогика и психология»,
«академическая степень бакалавр»;

1998-2009

Учеба в средней школе № 5 г. Актобе район Шалкар
1.1 Повышение квалификации (сертификаты):

№ Направление повышения

1

2

3

4

Место и период
прохождения обучения

Наименование
организации,
в которой проходило
обучение
БГПУ им. М. Акмуллы

Прошла научную стажировку в
г.Уфа
рамках
академической
29.02-06.03.2016
мобильности по программам
магистерской
подготовки
«Организационная психология»
и «Семейная психология» на
факультете психологии БГПУ
им. М. Акмуллы
20 –ка лучших психологов и
г.Актобе, ул.Айтеке би,52.
Казахско-Русский
филологов Западного региона
2015год
международный
Казахстана. 10 место по версии
университет
(Совета Казахско –Руского
Международного университета)
Certificate This is to certify that
г.Актобе,
С.Баишов университет
participated in international
2015г.
scientific and practical Seminar
«Guidelines to prepare proposal
for international research grants»
Сертифиткат о повышении
г.Актобе,
С.Баишов университет
квалификации потверждает, что
25.02.2016

5

6

7

8

прошла
обучение
на
международном практическом
семинаре по теме «Гендерные
аспекты образавания»
Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына
және Қ.Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік мемлекетік
университетінің 50 жылдығына
арналған «Жастар, ғылым және
инновациялар»
атты
Халықаралық
студенттік
ғылыми
–
практикалық
конференцияға қатысқаны үшін
сертификат
Біліктілікті арттыру туралы
куәлік. 2017 жылдың 26 қаңтар
-10 ақпан күндері аралығында
«Практикалық сабақтарды
ұйымдастыру және өткізу
бойынша инновациялар»
тақырыбындағы 72 сағат
көлемінде біліктілікті арттыру
курсынан өткені үшін берілді
Удостоверение о повышении
кваликации в том, что она с
26.03 по 07.04.2018 года
прошла обучение на курсах
повышения квалификации по
теме «Инклюзивное
образование в Казахстане:
проблемы и перспективы» в
объеме 72 часа.
28.01.19ж. – 08.02.19 ж.
Аралығында «Жоғары білім
берудегі оқытушының
психологиялық –
педагогикалық негіздерін
қалыптастырудағы тиімді
әрекет» тақырыбында
біліктілікті арттыру курсынан
өткені үшін берілді – 72 сағат
көлемінде.

г.Актобе
2016год

Актюбинского
регионального
государственного
университета имени
К. Жубанова

г.Актобе
2017год

Казахско-Русский
международный
университет

г.Актобе
2018год

Казахско-Русский
международный
университет

г.Актобе
2019год

Казахско-Русский
международный
университет

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
20.09.2016 – наст. время

КРМУ, кафедра Гуманитарных дисциплин

01.09.2013

СШ №41 Психолог
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Область

Қазақ-Орыс Халықаралық
университетінің
хабаршысы
жинағына
«Студенттердің жоғарғы оқу орнына бейімделуі» тақырыбында ғылыми
мақала. 2017ж.
«ЖОО-да тәрбие жүйесі туралы ұғым: зерттелуі, даму бағыттары»
Қостанай облысы әкімдігінің ішкі саясат басқармасы
М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік – экономикалық
университеті. «Стратегия 2050»-тұрақты экономикаға, саясатқа
және қоғамға жарқын жол» өңірлік ғылыми-практикалық конференциясының
материалдары. 2016ж.
«ЖОО-да тәрбие жүйесі туралы ұғым: зерттелуі, даму бағыттары»
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына және
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекетік университетінің
50 жылдығына арналған «Жастар, ғылым және инновациялар»
атты Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференция.2016ж.
«Виртуалды білім берудің педагогикалық - психологиялық
ерекшеліктері» Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемелекеттік
университеті. Қазіргі педагогика мен психологиядағы
өзекті мәселелер 4.2016ж.
«ЖОО-да тәрбие жүйесін қалыптастырудың методологиялық
негізі, мақсат, міндеті, басты қағидалары» Қ.Жұбанов атындағы
Ақтөбе өңірлік мемелекеттік университеті. Гуманитарлық зерттеу
мәселелері (ғылыми мақалалар жинағы) 2015ж.
«ЖОО-ғы тәрбие жүйесінің этникалық ерекшеліктері» Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік мемелекеттік университетінің
хабаршысы (вестник) ғылыми журналы 4. 2015ж.
«ЖОО-да тәрбие жүйесін қалыптастырудың маңызы» Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік мемелекеттік университеті. Қазіргі педагогика мен
психологиядағы өзекті мәселелер 3.2015ж
Ақтөбе қаласының білім бөлімі Қалалық ғылыми – әдістемелік орталық.
Психологтарға арналған электронды орта(2014ж)
«Педагогикалық қызметтің иновациялық бағыттылығы»
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемелекеттік университеті.
I Калюжный оқулары: Әлеуметтік – гуманитарлық ғылымдардың
инновациялық бағыттары атты халықаралық ғылыми –
практикалық конференция. 2014ж.
Ақтөбе облыстық Ақтөбе ұстазы газетінің №11 нөміріне «Бір тұтас
педагогикалық процестің жаңа логикалық құрылымы, мазмұны» мақала
басылып шықты (2013ж)

Читаемые дисциплины
«Мектепке дейінгі педагогика тарихы», «Педагогиканың,
әлеуметтік педагогиканың, өзін-өзі танудың тарихы», «Мектепке дейінгі білім беру
менеджменті», «Білім берудегі менеджмент», «Акмеология», «Психология және мектеп
гигиенасы», «Кәсіби стресс және оның алдын-алу психологиясы», «Психология
профессионального стресса и его профилактика», «Мектепке дейінгі жастағы балаларды
қарапайым математикаға оқытудың теориясы мен әдістемесі», «Әлеуметтік коммуникация»
и др.

УчебноУчебно-методическая работа на кафедре ГД:
методическая обновление УМКД по закрепленным дисциплинам, каталог элективных
деятельность дисциплин, проведение рубежного и итогового контроля знаний
студентов по закрепленным дисциплинам.
«ЖОО-дағы тәрбие жүйесінің этникалық ерекшелігі: оқу құралы
(Оқытушыларға, студенттер мен мектеп мұғалімдеріне арналған құрал). Ақтөбе - 2017ж-112б ISBN978-9965-771-50-7
Академическая
Стажировалась с 09.04 – 22.04.2018года в Казахско-турецком
мобильность
международном университете имени Х.А Ясави г. Туркестан на
кафедре «Гуманитарных наук»
Сертификаты и
благодарственное
письмо

Удостоверение №УЖҰ029 Медаль Жаңашыл ұстаз. Решением
оргокомитета Общественного фонда «Фонда поддержки развития
международного педагогического творчества и науки» по итогам
ученого совета от «10» декабря 2020года
«Самғау» ғылыми – әдістемелік орталығынан Алғыс хат
Академиялық ұтқырлық шарасы бойынша Түркістан қаласы Қожа
Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіне
кәсіптік тәжірибе алмасқаны үшін Гуманитарлық ғылымдар
факультетінің деканы атынан Алғыс хатпен марапатталды. 2018ж
2017жылдың 26 қаңтары – 10 ақаны күндері аралығында
«практикалық сабақтарды ұйымдастыру және өткізу бойынша
инновациялар» тақырыбындағы 72 сағат көлемінде біліктілікті
арттыру курсынан өткені үшін берілді.
«Функционалды сауаттылық және білім: жаңашыл бағыттар мен
педагогикалық тәжірибе әдістері» атты халықаралық ғылымипрактикалық конференцияға қатысқаны үшін сертификат.. Кәсіби Өсу
мен Даму Орталығы және Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе Өңірлік
Мемлекеттік Университет бірлескен.
Сертификат выдан и свидетельствует о том , что она с 29 февраля
по 6 марта 2016г. Прошла научную стажировку в рамках
академической мобильности по программам магистерской подготовки
«Организационная психология» и «Семейная психология» на
факультете психологии БГПУ им. М. Акмуллы
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің
25 жылдығына және
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекетік университетінің 50
жылдығына арналған «Жастар, ғылым және инновациялар» атты
Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференцияға мақала
шықты
«Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік педагогтың миссиясы: мәселелері
мен стратегиясы» атты Республикалық ғылыми – практикалық
on-line конференцияға қатысқаны үшін сертификат(2016ж)
20 –ка лучших психологов и филологов Западного региона
Казахстана. 10 место по версии (Совета Казахско –Руского

Международного университета) (2015ж)
Білім беру мекемелерінде «АИТВ/ЖИТС-тің алдын алу» атты
дөңгелек үстел материалдарына жинағы шығып және
сертификатпен марапатталды. (2013ж)
«Бақытты отбасы – салауаттыылық белгісі» тақырыбында
облыстық шебер – класқа қатысқаны үшін Ақтөбе облыстық
ғылыми – тәжірибелік орталығынан сертификат(2013ж)
«Психолингвистика» Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
мемелекеттік университеті. Тарих-филология факультеті қазақ тілі
кафедрасы. Студенттер арасындағы пәндік олимпиада. «Ғылым
апталығы» аясында ұйымдастырылған «Тіл-тамыры»
тақырыбындағы студенттердің ғылыми конференциясында
жасаған мазмұнды баяндамасы үшін мақтау қағазымен
мараппаталдым. 2012ж
Қ.Р ЖОО студенттері арасындағы педагогика және психология
мамандығы бойынша III Республикалық пәндік олимпиадасында
көрсеткен белсенділігі мен алғырлығы , ізденімпаздығы мен
білімділігі үшін мақтау қағазымен мараппатталды (2011ж)
Қ.Р Тәуелсіздігіне 20 жылдығына арналған педагогика және
психология пәні бойынша олимпиадаға қатысқаны үшін
грамотамен марапатталды (2011ж)
«Молодежь и наука: реальность и будущее» Актюбинский
государственный университет им. К. Жубанова.1 место в
недели науки «Молодежь и наука: реальность и будущее» 2010ж
Учебно-методическая деятельность
Алиманова А.Т «ЖОО-дағы тәрбие жүйесінің
этникалық ерекшелігі: оқу құралы (Оқытушыларға, студенттер мен мектеп мұғалімдеріне
арналған құрал). - Ақтөбе - 2017ж-112б ISBN978-9965-771-50-7

Навыки владение компьютером на уровне пользователя Microsoft Office, Power Point,
Microsoft Office, Word, Microsoft Office Excel, Skype, Internet

