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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 Сертификат курса «Управление знаниями, креативностью, инновациям современном 

общества». Российский университет дружбы народов. г.Москва, 01-11 ноябрь 2011 г. 

 Сертификат курса «Педагогика высшей школы». Западно-Казахстанский 

государственный университет им. М.Утемисова.  г.Уральск.  09-22 июля 2012 г         

 Сертификат Уральск    Ағылшын тілі курсының базалық деңгей                    2015г  

 Педагогика высшей школы Западно-Казахстанский государственный университет 

имени М.Утемисова                                                                                               2015г  

  Сертификат «Технологизация учебного процесса на основе электронных учебников»    

Центр педагогичкских технологий информации Алматы                                  2016г 

 Сертификат круглого стола «Modern Technologies for a Modern World». Западно-

Казахстанский инновационно-технологический университет. г.Уральск, 15.11.2016 г. 

 Сертификат «Использование ИКТ на основе электронных учебников как условие 

технологизации профессиональной деятельности педагогов» Центр педагогичкских 

технологий информации Алматы                                                       2016г 



 Сертификат курса «Инновационные методы обучения». Университет НАРХОЗ. 

г.Алматы, 07.06.-11.06.2017 г.                                                                                                               

 Сертификат семинара «Didactic of computer science». Западно-Казахстанский 

инновационно-технологический университет. г.Уральск, 27-28.09.2017 г. 

 Сертификат курса «Programming concepts. Basic of  “JAVA”». Западно-Казахстанский 

инновационно-технологический университет. г.Уральск, 11-29.09.2017 г. 

 Сертификат курса «Талдау есептерін дайындау кезінде Microsoft Excel 

бағдарламасының пайдалы ерекшеліктері». Учебный центр «TORUS EDUCATION». 

г.Уральск, 08-13.01.2018 г. 

 Сертификат курса «Возможности пакета MS Office 2013». Западно-Казахстанский 

инновационно-технологический университет. г.Уральск, 01.02.-10.02.2018 г. 

 Сертификат курса «Инновационные подходы и методики преподавания в организации 

образования». Университет НАРХОЗ. г.Алматы, 29.05.-19.06.2018 г.         

 Сертификат курса «Қалыптастырушы бағалау: жоспарлау, қолдану, нәтижелерді талдау 

және кері байланыс беру». Автономная организация образования «Назарбаев 

интелектуальные школы». г.Астана, 21.11.2018 г. 
  

ОПЫТ РАБОТЫ 

 Западно Казахстанский инженерно гуманитарный университет преподаватель 

кафедры «Естественно-научных дисциплин» 2008-2011 

 Западно Казахстанский инновационно-технологический университет старший 

преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин»  педагогического 

факультета 2015 

 Западно Казахстанский инженерно гуманитарный университет старший 

преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин» 2013-2015 

 Западно Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова 
магистратура 2011-2013 

 Западно - Казахстанский инновационно-технологический университет  старший 

преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин» 2013г.- по настоящее 

время 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 Арыстанова А.Б.  Псевдопеиодические решения нелинейных систем 

дифференциальных уравнений с переменными коэффицентами 

Материалы за VІІІ международна научна-практична конференция.Бъедещите 

изследования.Том31.Математика Съвременни технологии на информации«Бял ГРАД-БГ» 

ООД.София, 2012-С.45-48. 

 Mendigalieba A.S., Torybayev K.K., Urakchintseva G.V., Mendigalieva B.S., Bakessova 

R.M., Arystanova A.B. Features of embryonic development of the grain Beetle (Anisoplia 

austriaca Herbst.) In the conditionsof the West Kazkhstan region//  Ecology, Environment 

and Conservation -2018.-V.24- Iss 3. - P. 1462-1466 
 

ПУБЛИКАЦИИ  

 Арыстанова А.Б.  Криптографиялық әдіс «Батыс Қазақстан гуманитарлық 

академиясының хабаршысы» ғылыми журнал, Орал 2010, 135-137б.  

 Арыстанова А.Б  MACROMEDIA FLASH-те электрондық оқулықты жасау 

электрондық оқулықтың қазіргі кездегі маңызы. «Батыс Қазақстан гуманитарлық 

академиясының хабаршысы» ғылыми журнал. Орал, 2011 №2 (16) 229-231 б 



 Арыстанова А.Б.  MACROMEDIA FLASH-те электрондық оқулықтың қазіргі кездегі 

маңызы «Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы» ғылыми журнал. 

Орал,2014-№2 (16) -229-231 б. 

 Арыстанова А.Б. Сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесінің псевдопериодты 

шешімінің орнықтылығы М.Өтемісов атындағы БҚМУ –дың 80 жылдығында, физика-

математика ғылымдарының докторы, академик А.Д.Таймановтың 95 жылдығына арналған 

«Тайманов оқулары-2012» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

материалдары. Орал, 2012-30-31 б. 

 Арыстанова А.Б.  Дифференциалдық теңдеулер жүйесінің псевдопериодты шешімінің 

орнықтылығы Сборник научного семинара «Проблемы дифференциалных  уравнений и 

математической физики» посвященного 70-летию профессора Ж.А.Сартабанова. 

Актобе,2012-32-33 б. 

 Арыстанова А.Б.  Мектепте информатика пәнін оқытуда жаңа педагогикалық 

ақпараттық коммункативтік технологияларды қолданудың тиімділігі. «Батыс Қазақстан 

гуманитарлық академиясының хабаршысы» ғылыми журнал, Орал 2015, 226-228 б.  

 Арыстанова А.Б.  Сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесінің псевдопериодты 

шешімінің орнықтылығы «Вестник Карагандинского университета» Серия «Математика», 

который находится в производстве в издательстве КарГУ им.Е.А.Букетова. Караганда,2013-

№2 (70)-85-88 б. 

 Арыстанова А.Б.  Информатикада сыныптан тыс жұмыстарды өткізу мәселелері 

«Батыс Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы» ғылыми журнал. Орал,2014-

№4 (29) -106-111 б 

 Арыстанова А.Б Заманауи инновациялық технологияларды қолданып оқытудың 

түрлері және тиімділігі «ЕАЭО шеңберіндегі ұлттық экономикалық бәсекелестік деңгейін 

арттыруғылыми» атты халықаралық- практикалық конференциясы  Орал, 2017  

 Арыстанова А.Б Сынып жетекшісінің электрондық журналын құрастыру. БҚИТУ  

Хабаршысы -№1наурыз 2018ж 104-107 б 

 
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование 
дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Деректер қоры және 
ақпараттық жүйелер 

5В011100- информатика - 

2. Параллельдік есептеу 5В011100- информатика - 

3. Информатиканың 
теориялық негіздері 

5В011100- информатика - 

4. Схемотехника 

негіздері 

5В011100- информатика - 

5. Бағалаудың 

өлшемдік 

технологиялары 

5В011100- информатика - 

6. Ақпараттық 

ресурстар мен 

қажеттіліктер 

5В091000 – «Кітапхана ісі» - 

 

7 Электронды 

кітапхана 

5В091000 – «Кітапхана ісі» - 

 

 




