РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Дата рождения
Гражданство
Национальность
Домашний адрес
Сот. Телефон

Демесинова Гулбану Молдахметовна
03.05.1986 г.
Республика Казахстан
казашка
г. Актобе п. Сазда ул. Шагала 31
87055371887; 87015098692

Место работы, должность: Казахско-Русский Международный университет,
старший преподаватель, магистр филологий
1. ОБРАЗОВАНИЕ:
2015-2018
Р.Кыргызстан, г. Бишкек, Международный университет
Кыргызстана, Рһ докторантура
2007-2009
Учеба в Актюбинском государственном педагогическом
институте магистратура, специальность «6N0205 – Филология: казахская
филология»
2003-2007
Учеба в Актюбинском государственном университете им. К.
Жубанова факультет «Казахская филологи», специальность «Казахский язык
и литература»
1992-2003
Учеба в №59 средней школе Аральского района
Кызылординской области

1.1.

Повышение квалификации (сертификаты)

№

Направление повышения

1.

Курсы повышения
квалификации по программе
«Дистанционные
образовательные
технологии»
Обучающий
семинар
«Компетентность,
компетенция, квалификация»
Методический
семинар
«Разработка учебных курсов
для
дистанционного

2.

3.

Место и
период
прохождения
обучения
г. Актобе, ул.
Айтеке би, 52
22.10.2012 г.

Наименование
организации, в которой
проходило обучение
Казахско-Русский
междунородный
университет

г. Актобе, ул.
Айтеке би, 52
09.11.2012 г.
г. Актобе, ул.
Айтеке би, 52
23.11.2012 г.

Казахско-Русский
междунородный
университет
Казахско-Русский
междунородный
университет

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

обучения»
«Жас галым-2012» облыстык Ақтөбе қаласы
жастардын
гылыми- С.
Байшев
тажирибелик
атындағы
конференциясы.
Ақтөбе
университетіні
ң
ғимараты
Сәуір,2012 ж.
Республиканская
научная г. Актобе, ул.
конференция
молодых Айтеке би, 52
ученных
«Актуальные 06.05.2013 г.
вопросы современной науки:
взгляд молодых»
«Интернеттегі қазақ тіліндегі Г. Актобе, Дом
ағартушы мазмұнды дамыту Дружба
23және насихаттау мәселелері» 24.11.2012 г.
семинар-тренинг
«Студенттердің
г. Актобе, ул.
құзыреттілігін
Айтеке би, 52
қалыптастыруға бағытталған 09.11.2012 г.
білім беру бағдарламаларын
жобалау» әдістемелік
семинары
Международная
научно- г. Актобе, ул.
практическая конференция Айтеке би, 52
«Развитие
современного 28.09.2013 г.
образования: Реалии ХХI
века»; статья «Полиязычиепуть в будущее»
Семинар – тренинг
г.Актобе,
«Терминдер қолданысы,
«Нур-Отан»
олардың тіл жүйесінде
22.11.2013 г.
тұрақтану және аударма
мәселесі
Республиканский
г. Актобе, ул.
семинар»Качество
Айтеке би, 52
образование в мире и 13.12.2013 г.
Казахстане»
«Внедрение
механизмов г. Актобе, ул.
Болонского
Айтеке
би,
процесса»Международный
5205.04.2012 г.
обучающий семинар
Методический
семинар г. Актобе, ул.
«Science Direct»
Айтеке би, 52
26.12.2013 г.
Областной,
городской г. Актобе, ул.
учебно-методический
Айтеке би, 52

Ақтөбе
облыстық
жастар саясаты және
Ақтөбе облыстық ішкі
саясат басқармасы

Казахско-Русский
междунородный
университет
Ақтөбе
қалалық
әкімдігі Мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі
Казахско-Русский
междунородный
университет

Казахско-Русский
междунородный
университет

Ақтөбе қалалық
әкімдігі Мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі
Казахско-Русский
междунородный
университет
Казахско-Русский
междунородный
университет
Казахско-Русский
междунородный
университет (МОН РК)
Казахско-Русский
междунородный

семинар
«Қазақ
тілін
оқытуда
индустриялық
инновацияны
пайдалану
жолдары»
14. «Проблемы
современного
образования в Казахстане»
Республиканский
научно
практический семинар
15. «Абаеведение и проблемы
современной
казахской
литературы»
Республиканский
круглый
стол
16. «Ұлы дала ділмары – Әйтеке
би» атты Әйтеке бидің 370
жылдық мерейтойына орай
өткізілген
республикалық
ғылыми-практикалық
конференция
17. «Spatial Cognition, Education
and Vertual Reality» course
18. «Functional literacy course»

26.06.2013 г.

университет

г. Актобе, ул. АПНК
Айтеке би, 52
16.05.2014 г.
г. Актобе, ул. Казахско-Русский
Айтеке би, 52 междунородный
27.09.2014г.
университет
г.Караганды,
Карагандински
й технический
государственн
ый
университет,
14-15.04.2014г.
г. Актобе, ул.
Айтеке би, 52
26.03.2014 г.
г. Актобе, ул.
Айтеке би, 52
27.10.201407.11.2014 г.
г. Актобе, ул.
Айтеке би, 52
25.03.2014 г.

19. «Наука и образование в
условиях
глобализации:
сегодняшнего
состояния
перспективы»
Республиканской
научнопрактический конференция
20. «Платон» АИС курс
г. Актобе, ул.
Айтеке би, 52
.2014 г.
21. Purposes and priorities of г. Актобе, ул.
education at the present stage Айтеке би, 52
international seminar
14.05.2014 г.
22. ҮІІ
Республиканский г.Алматы 20студенческий
предметной 23.03.2015
олимпиады II этапы

Карагандинский
технический
государственный
университет

Англия,
Лондон,
Медлекс университеті
Казахско-Русский
междунородный
университет
Казахско-Русский
междунородный
университет

ARTA learning
Solutions
Open university «Creat
Britain»

Казахский
национальный
университет
имени
Аль-Фараби
23. «Профилактика коррупции в г. Актобе, ул. Общественный
фонд
молодёжной
среде» Айтеке би, 52 «Актобе дамуы»
облостной
научно- 15.04.2015 г.
практической конференция

24. «Медиапространство
и
блогерство;
мобильные
приложения
как
эффективное
обучение»
семинар-тренинг
25. «Волонтёрство
как
смысложизненная орентация
личности»
26. Springer Link User Training
27. «Гуманитарлық
ғылымдардың интеграциясы
– қазіргі қоғам дамуының
негізгі факторы ретінде»
Халықаралық ғылыми форум
28. «Коучинг в образование»
курс
повышения
квалификация
29. «Functional literacy course»

30. «Мұқағали
–
мәңгілік
ғұмыр» атты көркемсөз оқу
шеберлері байқауы
31. «Стратегический
менеджмент в образовании»
курс
32. «Основысовременных
лингвистических знании и
методика
исследовании»
Областной
научнометодический семинар

г. Актобе, ул. ГУ «Управление по
Айтеке би, 52 вопросам молодежной
29.09.2015 г.
политики
Актюбинской облости»
г. Актобе, ул. ГУ «Управление по
Айтеке би, 52 вопросам молодежной
29.09.2015 г.
политики
Актюбинской облости»
г. Актобе, ул.
Айтеке би, 52
02.11.2015 г.
г. Актобе, ул. Казахско-Русский
Айтеке би, 52 междунородный
18.09.2015 г.
университет
и
Международный клуб
Абая
г. Актобе, ул. Оренбурский
Айтеке би, 52 Государственный
03-07.11.2015г. Аграрный университет
г. Актобе, ул. Казахско-Русский
Айтеке би, 52 междунородный
27.10.2014университет
07.11.2014 г.
«Қалалық
мәдениет
және тілдерді дамыту
бөлімі» ММ, «Геолог»
мәдениет үйі
г. Актобе, ул. Университет
имени
Айтеке би, 52 С.Демиреля
(Турция
02-10.03.2015г. г.Испарта)
г. Актобе, ул. Казахско-Русский
Айтеке би, 52 междунородный
23.11.2015 г.
университет

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
10.2011-наст. время

09.2019-09.2011

Казахско-Русский Междунородный Университет,
старший преподователь кафедры»Психологии,
филологии и перевода»
Актюбинском государственном университете им.
К.Жубанова, председатель камитета по делам молодёжи

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Область
Научных
Интересов

направление лингвистики

Научная
руководство научных работ студентов, публикация
Деятельность научных статьей, выпуск учебно-методических пособий
Читаемые
«Қазақ тілі», «Қазіргі қазақ тілі», «Кәсіби қазақ тілі»,
Дисциплины
«Этнолингвистика», «Тіл біліміне кіріспе», «Қазіргі қазақ
тілінің фонетикасы».
Основные
1. Ә. Нұрпейісовтың «Қан мен тер» романындағы
научные труды
жаңашылдық. «Ақтөбе хабаршысы» ғылымии публикации
әдістемелік журнал. Ақтөбе, 2008 жыл №4. 61-65
беттер.
2.
Қазіргі қазақ жарнамаларының тілі (Ақтөбе қаласы
материалдарының негізінде). Академик Зейнолла
Қабдолдың 80 жылдығына арналған «Қазақ әдебиеті және
қазіргі заман» атты Халықаралық ғылыми-теориялық
конференцияның материалдар жинағы. Атырау, 2007 жыл 2829 қараша. 159-162 беттер.
3. Жүсіпбек Аймауытұлының «Ақбілек» романының семантикалық сипаты.
«Арал – Каспий өңірінің тарихи-мәдени мұралары» Халықаралық
ғылыми-практикалық конференция материалдары ІІ-бөлім. Ақтау, 2007
жыл 12-15 қыркүйек. 77-80 беттер.
4. Т.Ахтанов
прозасындағы
мәнерлегіш,
көркемдегіш
құралдар.
«Студенттердің
филология
саласындағы
ғылыми
ізденістері»
студенттердің
Халықаралық
конференциясының
материалдары.
Көкшетау, 2008 жыл 27-28 наурыз. 108-112 беттер.
5. Көркем шығармадағы фразеологизмдердің эмоциональдық-экспрессивтік
сипаты. «Ментальді ұғымның тілдегі көрінісі» Халықаралық ғылымипрактикалық конференция материалдары. Ақтөбе, 2008 жыл 28 қараша.
351-356 беттер.
6. Көркем шығармалардағы одағайлардың прагматикалық қолданысы.
«Қазақ тілінің стилистикасы және тіл мәдениеті» ҚР ҰҒА академигі
М.С.Серғалиевтің 70 жасқа толуына арналған республикалық ғылымитеориялық конференция материалдары. Астана, 2008 жыл 17 наурыз.
7. Ж.Аймауытұлының «Ақбілек» романының тілдік ерекшеліктері. Тараз
мемлекеттік педагогикалық институтының құрылғанына 40 жыл толуына
арналған «Жас ғалым – 2007» атты ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

конференциясының еңбектері. Тараз, 2007 жыл 18-19 сәуір. 4 том. 212216 беттер.
М.Өтемісұлы шығармаларының көркемдік ерекшелігі. «Махамбет
тағылымы ІІ» М.Өтемісұлы шығармашылығына арналған республикалық
ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Орал қаласы. 2007 ж.
Көптілді білім беру – заман талабы, қоғам сұранысы. «Ақтөбе
хабаршысы» Қазақ-Орыс Халықаралық университеті, Ақтөбе, 2013 ж.
Қазақ – ағылшын тілдеріндегі фразеологизмдердің мәтіндегі қолданылуы.
«Жас
ғалым-2012»
оқушылардың,
ЖОО
студенттерінің,
магистранттардың және
ізденушілердің халықаралық ғылымитәжірибелік конференциясы. Ғылыми еңбектердің жинағы. Талдықорған,
Наурыз,2012 ж.
Қазақтың ұлттық киімдерінің ағылшын тіліндегі көрінісі. «Ақтөбе
хабаршысы» Қазақ-Орыс Халықаралық университеті, Ақтөбе, 2012 ж.
Қазақ және ағылшын тілдеріндегі қазіргі жастардың тіліндегі жаргон
сөздердің қолданылуы. «Ақтөбе хабаршысы» Қазақ-Орыс Халықаралық
университеті, Ақтөбе, 2012 ж.
Кураторлардың студенттерге патриоттық тәрбие берудегі орны. «Жас
ғалым-2012» облыстық жастардың ғылыми-тәжірибелік конференциясы.
Ғылыми еңбектердің жинағы. Ақтөбе. Сәуір, 2012 ж.
«Синтаксис» (Қазақ тілін оқытуға арналған көмекші оқу құралы). ҚОХУ,
«Палитра» типографиясы, 2013 ж.
«Синтаксис» (тесттер жинағы). ҚОХУ, «Палитра» типографиясы, 2013 ж.
Көркем
шығармадағы
диалектілік
мақал-мәтелдердің
көркем
шығармадағы қолданысы. «Ақтөбе хабаршысы» ҚОХУ, Ақтөбе, 2015 ж.

Учебнометодическая
деятельность

Учебно-методическая работа на кафедре ПфиП КРМУ:
обнавление УМКД по закрепленным дисциплинам,
проведение рубежного и итогового контроля знаний
студентов по закрепленным дисциплинам,

Навыки

владение компьютером на уровне пользователя MS
Office языки: казахский (родной), русский (свободно),
английский (продолжающий уровень).

