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ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

Тегі: Нугманова
Аты: Жанар
Əкесінің аты: Темирхановна
Туған жылы:    12 қараша 1976  жыл
Туған жері: Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Ақкөл ауылы
Жалпы еңбек өтілі: 17 жыл
Жалпы педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі: 17 жыл
Осы мекемедегі еңбек өтілі: 14 жыл
Жұмыс телефоны: 8 (7112) 51-24-50, ішкі 19
Мобильді телефон: 8 7789979565
Электронды пошта (e-mail): Nughmanova76@mail.ги

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ, ЖҰМЫС ТƏЖІРИБЕСІ

1. 1994-1998жж.  А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінде «Қазақ
тілі мен əдебиетінің оқытушысы» мамандығы бойынша білім алған.
2. 1998-2002жж. Казталов ауданы, Əбіш жалпы білім беру мектебінде қазақ тілі мен
əдебиеті пəнінің мұғалімі.
3. 2002-2008 жж. Батыс Қазақстан гуманитарлық универсиетінің «Қазақ тілі жəне
педагогика» кафедрасының оқытушысы.
3. 2008-2011 жж. Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық университетінің
«Филология кафедрасының» аға оқытушысы.
4. 2011-2013 М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың магистратурасын Филология: қазақ тілі
мен əдебиеті мамандығы бойынша оқыған.
4. 2013-2015 жж Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық университетінің аға
оқытушысы.
5. 2016 жылдың қазан айынан  Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық
университетінің аға оқытушысы.

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

1. Сертификат. Актуальные вопросы современных гуманитарных наук. Москва,
2011г. 29.11-09.12.

2. Сертификат. Халықаралық түріктану орталығының президенті, түркітанушы,
Филология ғылымдарының докторы, профессор Ерден Задаұлы Қажыбектің «Қазақ
филологиясының кезек күттірмейтін мəселелері» атты семинарға қатысып,



біліктілігін арттырды. Алматы 2014.
3. Сертификат. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде

өткен «Ұлттық бірыңғай тестілеу: мəселелері жəне келешегі» атты ғылыми-
тəжірибелік семинар-кеңеске қатысқаны үшін берілді. 2014 жылдың  26 сəуірі.
(Қазақстан, Орал).

4. Сертификат. «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы
ұйымдастырған «Қазіргі білім интеграциясындағы қазақ тілін тарихи-мəдени
ұлттық құндылық мұра ретінде оқытудың жаңа технологиялары» атты семинарға
қатысып, міндетті оқу жəне тəжірибелік жұмыс жоспарын орындағаны үшін
бірілді. 2015 жылдың 30 қыркүйегі.  (Қазақстан, Орал).

5. Сертификат. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті
үздіксіз білім беру орталығында «Жоғары мектеп педагогикасы» курсынан қайта
даярлықтан өткені үшін берілді. 2015 жылдың 5 қазаны мен  5 желтоқсан аралығы.
(Қазақстан, Орал).

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДА
1. Н.Ф.Катановтың қазақ мəдениетіне қатысты зерттеулері // Қазақстан

Республикасындағы тіл саясатының ұлттық бірлікті нығайтудағы рөлі.
Республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция. Орал, 19 қазан, 2011. – 99-101
бб.

2. Н.Ф.Катановтың ғылыми еңбектерінің маңыздылығы// М.Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университетінің Хабаршысы. Орал, 2013.  -196-200 бб.

3. Н.Ф.Катановтың «Опыт исследования урянхайского языка с указанием главнейших
родственных отношений его к другим языкам тюрксого корны»  атты еңбегінің
түркологиялық маңызы.// Түркітанудағы ортақ рухани мұралардың зерттелуі:
кешегісі, бүгіні, болашағы (халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция). Орал,
2014. – 147-151 бб.

4. Сущность и содержание самостоятельной работы студентов в условиях кредитной
системой обучения.// Филологическая проблематика в системе высшего
образования:  межвузовский сборник научных трудов /  Самарский гос.  ун-т путей
сообщения. Под общей редакцией  М.М.Халикова. Вып.6.  Самара. Сам ГУПС,
2014. -117-121 стр.

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР

1. Бастауыш сыныптың педагогикалық үдерісінде оқытудың жаңа
технологияларын тиімділігі.// Актуальные научные исследования в современном
мире. ІХ Международная научно-практическая интернет-конференция.
Переяслав-Хмельницкий, 2016. -143-147 стр.

2. Бастауыш сыныпты жаңа сөздерді үйрету мен мағынаны танытудың жолдары.//
Актуальные научные исследования в современном мире. ІХ Международная
научно-практическая интернет-конференция. Переяслав-Хмельницкий, 2016. -
54-58 стр.



САБАҚ БЕРЕТІН ПƏНДЕРІ

№ Пəн атауы Мамандық Ішкі сайттағы
сілтемелердисциплины

1 Бастауыш мектепте қазақ
тілін оқыту əдістемесі

5В010200 Бастауыш оқыту
педагогикасы мен əдістемесі

2 Қазақ тілін оқыту
əдістемесінің тарихы

5В010200 Бастауыш оқыту
педагогикасы мен əдістемесі

3 Сауат ашу əдістемесі 5В010200 Бастауыш оқыту
педагогикасы мен əдістемесі

4 Қазақ тілін оқыту əдістемесі 5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті

5 Жазуға үйрету
технологиясы

5В010200 Бастауыш оқыту
педагогикасы мен əдістемесі

6 Балалар əдебиеті 5В010200 Бастауыш оқыту
педагогикасы мен əдістемесі

7 Кəсіби қазақ тілі 5В011700 Қазақ тілі мен əдебиеті


