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Тегі: Сагингалиева
Аты: Ардак
Əкесінің аты: Октябровна
Туған жылы: 03 қаңтар 1978 жыл
Туған жері: Батыс Қазақстан облысы  Сырым ауданы Бұлдырты ауылы
Жалпы еңбек өтілі:  17 жыл
Жалпы педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі: 17 жыл
Осы мекемедегі еңбек өтілі: 5 жыл
Жұмыс телефоны: 8 (7112) 51-24-50, ішкі 19
Мобильді телефон: 8 7058213333
Электронды пошта (e-mail): ardamidi@mail.ги

ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ, ЖҰМЫС ТƏЖІРИБЕСІ

1995-1999 жж. А.С. Пушкин атындағы Батыс Қазақстан гуманитарлық университетінде «Шет тілі»
мамандығы бойынша толық курсын бітіріп, неміс тілі пəні мұғалімі деген біліктілік берілді.

2001-2011жж. – М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде «Тілдерді
оқып-үйренудің практикалық курсы»  кафедрасында шетел тілі оқытушысы.
2001-2004 жж. – М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде «Шетел тілі: екі
шетел тілі» мамандығы бойынша толық курсты бітіріп,  «Жоғары білікті ағылшын жəне неміс тілі
пəнінің мұғалімі» деген біліктілік берілді.
2006-2008 жж. –   М.  Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде  6N0119
«Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы бойынша магистратуранын толық курсын бітіріп, «Шетел
тілдері магистрі» деген біліктілік берілді.
2011 жылдан Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университеті Батыс Қазақстан
гуманитарлық академиясы Филологиясы кафедрасының аға оқытушысы.

1999-2001жж. –  Жалпы орта білім беретін Бұлдырты мектебінде шетел тілі мұғалімі.

mailto:ardamidi@mail.ги


БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

1. Сертификат. «Экономика саласындағы басшы қызметкерлер мен менеджерлердің біліктілігін
жетілдіру курсы» . (маусым-қараша 2006 ж.)

2. Сертификат. Германия. Майнц қаласы 2009-2010 жж. Гутенберг университетінде біліктілікті
арттыру курсы. (сəуір- тамыз)

3. Сертификат.Алматы қаласы, Гете атындағы институтының жанында өткен Қазақстандағы
неміс тілі оқытушыларының съезі «Шет тілін оқытудағы жаңа инновациялық тəсілдер»
тақырыбындағы семинар. 2009 ж.

4. Сертификат. «Неміс тілін оқытудағы əдістеме: инновациялық тəсілдер». Ақтөбе қаласының
«Возрождение» атты неміс мəдени-ағарту ұйымының жанындағы семинар. 2009 ж

5. Сертификат.Германияның Майнц университетінің докторы К.Кайнердің жетекшілігінің
əдістемелік семинары. 2010 ж

6. Сертификат.2011жылдың 17 – қаңтары мен 17- ақпан аралығында  өткізілген «Гуманитарлық
мамандықтарға арналған дистанционды оқу технологияларын өңдеу» атты тақырыбындағы
белсенділікті арттыру курсы (72с.)  (Қарағанды)

7. Сертификат. 2011 жылдың 13-14 мамыр аралығында өткен «Тілдің үш тұғырлығы» атты
ғылыми- практикалық семинар.

8. Сертификат. 2013 жылдың 24 желтоқсан – 2014 ж. 23 қаңтар аралығында М. Өтемісов
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті үздіксіз білім беру орталығында «Қазіргі
ЖОО-да педагогикалық үрдіс» атты курс.

9. Сертификат. 2014 ж. 27 қаңтар мен 7  ақпан аралығында М. Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университетінің үздіксіз білім беру орталығында «Жоғары мектеп
менеджменті» атты  курс.

10. Сертификат. 2014 ж. 28 ақпан – 6 мамыр аралығында «Заманауи ақпараттық технологиялар»
атты курс.

11. Сертификат. 2015 жылдың 04 - 30 желтоқсан аралығында М. Өтемісов атындағы БҚМУ-дың
үздіксіз білім беру орталығында «Шет тілдерін үйренуде вебинарларды ұйымдастыру» атты
тақырыбындағы қайта даярлық курсы.

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДА

1. Баллада     И.В.Гете «Лесной царь» Сборник материалов I регионального форума молодых
ученых. Уральск, 11-13 апреля 2007 г. 71-74с.

2. Богоборческий мотив  и  право  на любовь в балладной    поэзии И.В.Гете «Коринфская
невеста» Научный  журнал. Вестник   ЗКГУ   им.   М. Утемисова. №3.2007 179-185 с.

3. Баллада    в    эпоху Возрождения   и   в новое время Материалы Международной  научно-
практической конференции, посвященной 75-летнему юбилею  ЗКГУ им. М. Утемисова.
Уральск, 2007 178-180 с.

4. Символика в балладном творчестве И.В.Гете «Дикая  розочка» Республиканский научно-
практический конференция молодых ученых и студентов. г. Талдыкорган. Жетысуский
государственный университет им.Жансугурова. 2008 г. Т.2 125-127с.

5. Современные аспекты преподавания иностранного языка на неязыковых специальностях.
«Преподавание иностранного языка в высшей школе: проблемы и перспективы» Материалы
межвузовский научно - практической конференции. 3 июня. Алматы 2009. 275-278с.

6. Цели и значение использования аутентичной прессы в процессы обучения иностранному языку.
Международной научно-практической конференции на тему: «Проблемы использования
новых инновационных технологий в учебном процессе» Шымкент, 2009 308-311сс.

7. Иоганн Вольфганг Гете и жанр баллады в его творчество. «II Кабдоловские чтения»
(Теоретические и методологические проблемы современного литературоведения и
фольклористики.  11 декабря,  Алматы, 2009. 390-394сс.)

8. Образовательный мониторинг- как динамическая система учебного процесса. (Проблемы и



перспективы повышения качества образования. Материалы Международной конференции
на тему «Определение проблем повышения качества образования в государствах- членах
ЕврАзЭС» - Душанбе, 18- 19 ноября 2009 г. 41-55 с.)

9. «Шет тілін үйренуде компьютердің тиімділігі» Политика государственного языка: новый этап и
новые задачи: Сборник Материалов III МПН конференции. – 14-15.10.2010. / Уральск:
«Агартушы» - 2010, С.216 – 219; Мемлекеттік тіл аясаты: жаңа кезең мен жаңа міндеттер. III
Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары \ 14-15 қазан, Орал:
«Ағартушы» - 2010 жыл

10. «Поэзия Г.Тукая в Уральский период творчества» («Die Poesie von Gabdulla Tukai in der Periode
seines Schaffens») Проблема формирования паритетного евразийства в контексте темы
исламского ренессанса и философии поэзии Габдуллы Тукая: Материалы Международной
научно-практической конференции. - Уральск: ИЦ и СМИ ЗКГУ им. М. Утемисова 2011.
138-141сс

11. Изучение иностранного языка с использованием технологии «Интернет- ДО» Материалы
международной научно-практической конференции «Роль социально-гуманитарных наук  в
формировании интеллектуальной нации» посвященной 20-ти летию Независимости
Республики Казахстан. 28-29 апрель 2011 г. 201-204 сс

12. Проект как творческое задание при обучении иностранному языку» Материалы региональной
научно-практической конференции  «Обучение иностранному языку на современном этапе:
проблемы и перспективы». Уральск, 2012. 262-266 сс

13. «Шет тілін оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану тиімділігі»  «Шетел тілдерін
интерактивті əдістер арқылы оқыту: қазіргі ахуалы мен келешегі» атты облыстық
ғылыми-тəжірибелік конференция материалдары. Орал, 2012 ж. 61-66 бб

14. Стилевое своеобразие баллады И.В.Гете «Рыбак». Ғылыми журнал Хабаршы.  М. Өтемісов
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті  2013/1 Орал. 242-247бб.

15. Ағылшын тілінің морфологиясын қазақ тілімен салыстыра оқыту  «Сөз жəне шеберлік» атты
Республикалық ғылыми практикалық конференция Академик Е. А. Бөкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік университеті 11-12 cəуір. 2014 ж. 151-154 бб.

16. Ағылшын тілінің фонетикасын оқыту ерекшеліктері «Қазақстан -2050: экономикалық жəне
əлеуметтік гуманитарлық даму үдерісі» атты халықаралық ғылыми- практикалық конференция
17-18 cəуір Орал. 2014 ж. БҚГА Ғылыми журнал  хабаршы,  68-72бб

17. «Ағылшын тіліндегі фразеолагизмдер» Интеллектуальный потенциал XXI века: вклад молодых
ученых Казахстана Материалы республиканской научно-практической конференции молодых
ученых «Жас Тұран-2014». Алматы,2014 г. 227-229 сс

18. «Неміс жастар сленгінің ерекшелігі» Интеллектуальный потенциал XXI века: вклад молодых
ученых Казахстана  Материалы республиканской научно-практической конференции молодых
ученых «Жас Тұран-2014». Алматы,2014 г. 211-214 сс

19. Ағылшын тіліндегі мұнай газ техникалық мəтіндердегі зат есімдік терминдердің жасалу
жолдары Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым.  Магистранттардың ғылыми мақалалар жинағы,
М, Өтемісов атындағы БҚМУ 2015 ж. 78-81 бб

20. Обучение культуре общения на английском языке. Вестник ЗКИТУ,2015 г.

ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР

    1. К. Кайнер, Барадосова М, Шунайбекова К. Noch einmal Deutsch Texte – Übungen – Dialoge
Учебник по немецкому языку (переработано, дополнено 2-е издание) Уральск: РИО ЗКГУ. 2008 г.
211с
    2. А.Б. Медешева, А.О. Сагингалиева «Тəрбие сағаттарының жинағы» DNS TECHNOLOGY
баспаханасы, Орал,2015ж - 107 бет
    3. А.Б. Медешева, А.О. Сагингалиева Воспитательные часы DNS TECHNOLOGY издательский
центр, Уральск 2015г 80 стр
    4. А. Б. Медешова, С. М. Акимова, И.В. Распопова, Д. Г. Габдуллаев, А.О. Сагингалиева
Информатика негіздері Информатика оқулығы. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік
университеті. 2011; 321 б



САБАҚ БЕРЕТІН ПƏНДЕРІ

№ Пəн атауы Мамандық Ішкі сайттағы сілтемелер
дисциплины

1 Шетел тілін оқыту əдістемесі 5В010200 Бастауыш оқыту
педагогикасы мен əдістемесі

2 Кəсібі бағытталған шет тілі Информатика

3 Ағылшын тілі Құқық жəне экономика негіздері
Информатика
Педагогика жəне психология


