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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, педагогикалық 

факультеті Dr. Manfred Kunicke-тың «Тhe formation of application skills of modern 

information-communication technologies» тақырыбындағы семинар cертификаты 

 

                                                                                 15 наурыз 2019 жыл, Орал қаласы 
 

М. Өтемісов атындағы БҚМУ «The organization of inclusive education of students of 

studens with Special Educational Needs (SEN) » атты cеминар 

 

                                                                                   10-13 желтоқсан 2018 ж Орал қаласы 

 

Заманауи ақпараттық коммуникациялық технологиялар дағдыларын қолданудың 

тұрақтылығын қалыптастыру және профессор–оқытушы құрамының әдістемелік 

құзіреттілігін арттыру      

                                                                         13-28 қараша 2018 ж, Орал қаласы 

 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде «Жоғары  оқу 

орындарында  білім берудің  инновациялық  технологиялары» тақырыбында 72 

сағат көлемінде  

 19-24 ақпан 2018 ж, Алматы қаласы 
 

 

Фото 

 

 



 Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, педагогикалық 

факультеті Jűrgen Purtz-тың «Didactic of computer Science» тақырыбындағы семинар 

cертификаты 

                                                                                                                                     г.Уральск, 27-28.09.2017 
 

Центре непрерывного образования ЗКГУ им.М.Утемисова                                       

Сертификат по курсу Педагогика высшей школы                               г.Уральск, 05.12.2015 

 

Удостоверение о «Магистерская стажировка по инновациям в современной науке» 

                                                                                                                             г. Москва 2009 

 

Опыт работы 

Западно-Казахстанский инновационно-                             г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                              октябрь 2015  г. –  по настоящее время. 

 

Западно-Казахстанский инженерно-                                      г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                                         сентябрь 2008 г. –  октябрь 2015  г. 

 

Западно-Казахстанская гуманитарная академия                г. Уральск, Казахстан  

                                                                                            декабрь 2005 г. –  сентябрь 2008  г. 

  СОШ № 30 -                                                                     г. Уральск,  Казахстан 

                                                                                                   сентябрь 2004 г. –  декабрь 2015  г. 

Буланская средняя школа                               село Булан Сырымского  района,  

                                                                             Западно-Казахстанской области, Казахстан 

                                                                                                     2000 г. –  2014  г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1.Мендигалиева А.С., «Адам  физиологиясы және жас ерекшеліктері физиологиясын 

дифференциялап оқыту негіздері» // Вестник ЗКГА- Уральск  1-2 (4) 2007 

2. Мендигалиева А.С., «Дене дамуының ерекшеліктері»// Вестник ЗКГУ- Уральск 2008 

3.Мендигалиева А.С., «Сопряженность продукционно-деструкционного процесса» // 

Вестник ЗКГА- Уральск,  3 (5) 2008 

4. Мендигалиева А.С., «Характеристика семейства можжевеловых»// Вестник ЗКГА- 

Уральск 1-2 (5) 2008 

5. Мендигалиева А.С., «Аршаның адам өміріндегі маңызы» // Вестник ЗКГА- Уральск 2 

(6) 2009 

6. Мендигалиева А.С., «Тамды өзені аңғарының өсімдік жабыны»// Вестник ЗКГА- 

Уральск  4 (8) 2009 

7. Мендигалиева А.С., «Тамды өзені аңғарында өсетін кейбір дәрілік өсімдіктердің халық 

медицинасында қолданылуы» // "Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым" - Уральск,  2009 

8. Мендигалиева А.С., «Тамды өзені аңғары флорасының түрлік құрамы» // "Жаңа 

ғасырдағы білім мен ғылым" - Уральск II  2009 

9. Мендигалиева А.С., «Батыс Қазақстан облысының астық қоңызының биологиялық 

сипаттамасы» // «Қазақстандықтар- болашағы біртұтас»  ұлт атты  Қазақстан 

республикасы  Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған халықаралық ғылыми- тәжірибелік 

конференциясының материалдары  2016 
10. Мендигалиева А.С., Торыбаев Х. К.,  «Биологическое обоснование яровой пшеницы 

от хлебного жука-кузьки (ANISOPLIA AUSTRICA HERBST.) в условиях Западно- 

Казахстанской области» // « Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясының 

хабарлары»  05. 2016 ж  



11. Мендигалиева А.С., Торыбаев Х. К.,  «Биологические особенности  хлебного жука –

кузьки  в  Западно-Казахстанской области» // «Қазақ Ұлттық  аграрлық  университеті 

ізденістер нәтижелер»  2016ж.  
12. Мендигалиева А.С., Торыбаев Х. К., «Батыс Қазақстан жағдайында астық қоңызының 

(ANISOPLIA AUSTRICA HERBST.) дернәсілдерінің даму ерекшеліктері» // «Қазақстан 

Республикасының  Ұлттық ғылым академиясының  хабарлары»  12. 2016 ж 

 13.Мендигалиева А.С., «Батыс Қазақстан облысында жаздық бидай егістерінде астық 

қоңыздарымен күресуде инсектицидтердің тиімділігі» // «Қазіргі ғылымның 

парадигмалары» №2 (4) 2017 

14. Батыс Қазақстан  облысындағы астық  қоңызы кузьканың зияндылығы  //«Заманауи  

әлемдегі  ғылым   мен білім»    Халықаралық.ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдар. – Қарағанды. –«Болашақ»  академиясы 2018ж. . – Б.  262-264  

15. Жаздық бидай егістерінде астық қоңыздарымен күресуде инсектицидтердің тиімділігі 

//«Заманауи  әлемдегі  ғылым   мен білім»    Халықаралық.ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдар. – Қарағанды. – «Болашақ»  академиясы 2018ж. . – Б.  

264-267  

16.Батыс қазақстан облысы жағдайында астық қоңызының биологиясы//«Қазіргі заманғы 

ғылым және жаңа мүмкіндіктер уакыты» Халық.ғыл.-тәжіри.конф.мат.жинағы. –Алматы. - 

«Смарт Даму» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі15 қараша 2018ж 

17. Мендигалиева А.С., Торыбаев Х. К., Батыс Қазақстан облысындағы астық қоңызы 

кузьканың зияндылығы// Институттың негізі қалануының 60 жылдығына  және 

Қазақстандағы өсімдік қорғау ғылымының 100 жылдығына арналған «Қазақстан 

Республикасында өсімдік қорғау және карантин ғылымының қалыптасуы және дамуы» 

атта Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары «Жазкен Жиембаев 

атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.  Алматы қаласы 6 желтоқсан 2018 ж., 446-448 бет. 

18. Мендигалиева А.С., Еркегалиева Т.Ж., Коллекция жинақтау балалардың  танымдық 

белсенділігін дамытушы құрал ретінде // «Қажым оқулары-1: Әлем мәдениеті 

контексіндегі білім жүйесінде жалпыадамгершілік құндылықтарды қалыптастыру 

мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Батыс 

Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті. Орал 20 қараша 2018 жыл  

19. Тойжігітова Б.Б., Мендигалиева А.С.,Жаңа инсектицидтердің қауын шыбыны мен 

зиянкеске қарсы қолданудың биологиялық-шаруашылық тиімділігін анықтау //4 жахандық 

ғылым және инновациялар 2019: Орталық Азия халықаралық-ғылыми практикалық 

конференция, 1 том, 324-327 б. 

20. 1Мендигалиева А.С., PhD доктор, 2Смағұлова Д.Ә., PhD доктор, 1Зиналиева М.З., б.ғ.к, 

доцент, 1Мендигалиев Б.С., п.ғ.м., 2Мажитова Р.С., а.ш.ғ. магистрі, Астық қоңызының 

биологиясын батыс қазақстан облысы жағдайында зерттеу// Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университеті С.Садуақасов атындағы аграрлық-экономикалық институтының 40-

жылдық  мерейтойына арналған «Агроөнеркәсіптік кешенді жаңғырту және ауылдық аумақтарды 

тұрақты дамыту» атты халықаралық ғылыми–тәжірибелік конференция, Көкшетау 29 қараша 

2019 жыл 76-80 б 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

1. Мендигалиева А.С., Бакесова Р.М Формирование правильной осанки у студентов 

вуза, «Запад-Россия-Восток» VІІІ международная научно-практическая 

конференция. Сборник статей. Поволжский государственный университет 

сервиса.г.Тольятти,2014.-С.241-248 

2. Мендигалиева А.С., «Особенности откладки яиц хлебным жуком-кузькой» 

(ANISOPLIA  AUSTRICA  HERBST). Ұлттық Аграрлық ғылым академиясы 

Өсімдік қорғау институты 70 жылдығына жас ғалымдар мен мамандарға арналған 



халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы Украина Киев қаласы 7–

9.11.2016 ж 

3. Комплекс насекомых, выявленных  в зерне пщеницы, пораженном жуками 

Аnisoplia (Scarabaeidae) Конференция молодых исследователей-зоологов, 

посвященная 80-летию со дня рождения известного украинского ученого-

лепидоптеролога Ю. П. Некрутенко (Институт зоологии НАН Украины, г. Киев). 

16 ноябрь 2016 cтр.12-13 

4. Мендигалиева А.С., Орал қаласында «Батыс Қазақстан облысы жағдайында астық 

қоңызының биологиясы» // «ЕАЭО шеңберіндегі ұлттық экономиканың 

бәсекелестік деңгейін арттыру» атты халықаралық ғылыми–практикалық 

конференция. 17 наурыз 2017. 245-249 бет 

5. Features of embryonic  development  of the grain  Beetle   (Аnisoplia austriaca Herbst.) in     

the conditions of the West Kazakhstan region EEC-EM-Ecology, Environment and 

Conservation  24 (3) : 2018; pp. (1462-1466) 

6. Nocuity of the Ansilopia Austrica in seed wheat sowsand measures to fight with them in 

conditions of  Western Kazakhstan Ecology,Environment and Conservation. 24 (4) : 2018; 

pp. (1978-1983) 

      7  .Г.В. Уракчинцева,  канд. биол. наук, доц., А.С. Мендигалиева, магистр биологии,                                                                        

«Журнал Агробизнес»,  Факторы борьбы 2019 г 

8. Тойжігітова Б.Б., Ыскак С., Мендигалиева А.С.,Фитосанитарные мероприятия по 

локолизации и ликвидации очагов дынной мухи (MyiopardalispardalinaBigot) 

Овочiвництвоiбаштанництво:iсторичнi аспекти, сучасний стан, проблеми i перспективи 

розвитку// Матерiиали.  V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 45-

річчю від дня заснування Дослідної станції «Маяк» Інституту овочівництва і 

баштанництва НААН (у рамках ІV наукового форуму  «Науковий тиждень у Крутах – 

2019», 12-13 березня 2019 р 

 
 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 
№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на внутреннем 

сайте  

1. Оқушылырдың даму физиологиясы Дене шынықтыру және 

спорт 

-  

2. Орталық жүйке жүйесінің 
анатомиясы, физиологиясы, 

эволюциясы 

Педагогика және 

психология 

 

- 

3. Спорттық медицина Дене шынықтыру және 

спорт 

- 

4 Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің 
физиологиялық негізі 

Дене шынықтыру және 

спорт 

- 

5 Қоршаған орта пәнін оқыту 
әдістемесі 

Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен 

әдістемесі 

- 
 

6  Жас ерекшелік физиологиясы мен 

мектеп гигиенасы 

Дене шынықтыру және 

спорт 

- 

 




