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TEACHER INFORMATION 

 

 
 

Surname Kuttybayeva 

Name Dinara 

Patronymic Muratovna 

Date of birth 05/09/1983 

 Place of birth the Republic of Kazakhstan  

Total work experience 15 years 

The total pedagogical work experience 14 years, 5 month  

Work experience in this institution -  

Scientific degree Master of Education Uralsk, Akzhayik district, Sary-Umir village 

Contact phone (7112) 51-24-50 

 Mobile phone +7 701 383 99 80  

E-mail  dinarakuttybaeva @mail.ru 

 
CONTINUING EDUCATION SESSIONS 

 

Business IQ consulting center                                                                      Uralsk, RK 

 The English course on the basic of new                                             june 2011 

headway (beginner) book                                                                                

"National sertification and standardization center» JSK                        Uralsk, RK 

                                                                                                                        january 2012 

Resource certificate ThomsonReuters                                                Uralsk, RK 

West Kazakhstan agrarian-technical university                                        january 2016  

             Resource certificate 

«video training technology»                 

 

West Kazakhstan professional development and training                       Uralsk, RK  

of pedagogical personnel and retraining institute                                     march, 2016 

                                       

«NCNTI» JSK                                                                                               Uralsk, RK  

Resource certificate 

 «Your scientific search platform»                                                                  october 2016 

 

Department of Religious Affairs of the                                                      Uralsk, RK  

 

West Kazakhstan Region                                                                            february 2016 

                                                                                                                                               

Resource certificate  «Main sources of Islamic religion» 

Resource certificate «Modern information technology»                               Uralsk, RK 



                                                                                                                        April,2018   

 

National Center for Continuing «ORLEU»                                              Uralsk, RK 

Resource certificate  «Жаңартылған білім беру мазмұны                      june, 2018 

аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи  

педагогикалық технологялар»                                                               
 

INFORMATION ABOUT QUALIFICATION 

 

University of Technology                                                 Uralsk, RK                                       

                                                                                            september 2019  – to the present 

Senior teacher 

№44 school-gimnasium                                                            Uralsk, RK                              

History teacher                                                                   september 2018 – february  2019 

West Kazakhstan Innovation -                                            

West Kazakhstan agrarian-technical university                   Uralsk, RK                                     

                                                                                            september 2006 – august 2018г. 

Senior teacher 

№19 school                                                                               Uralsk, RK                              

 september 2004 – august 2006                 

 

 

PUBLICATIONS IN KAZAKHSTAN PUBLICATIONS 

 

1.  «Қазақстанның батыс өңіріндегі мерзімді баспасөздің қалыптасуы»/«Ғылым және 

білім  журналы», Орал 2011. №1(22); 

2. «Майдандық қазақ басылымдары»/ ҚР Тәуелсіздігінің 20жылдығына арналған 

«Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың интеллектуалдық ұлт қалыптастырудағы 

рөлі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы, Орал  

2011; 

3. «Қазақ пәлсапасының ерекшеліктері мен оның дамуының мәселелері»/ «Қазақ 

мемлекеттілігі: жарқын бетбұрыс, жойқын ұмтылыс (1991-2011жж)» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцисының материалдар жинағы, Орал 

2011; 

4. «Діни сауаттылық – тәрбие бастауы»/ «Діни радикализмнің алдын-алудың 

практикалық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 

Орал 2014; 

5. «Ұлы Отан соғысындағы жеңіске Қазақстанның қосқан үлесі»/ Ұлы Отан соғысы: 

тарихы, тәжірибесі және жаңаша пайымдау» атты республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы, Орал 2015; 

6. «Діни татулықты қалыптастырудағы Қазақстан халқы Ассамблеясының орны»/ 

«Қазақстан халқы Ассамблеясы – 20 жыл: дін, дәстүр жәнехалық бірлігі» атты 

республикалық ғылыми-практикалық конференция, Орал 2015; 

7. «Қазақ хандығының құрылуы»/ «XXI ғ инновация мен ғылымның дамуындағы 

жастардың рөлі» атты студенттер мен магитсранттардың республикалық ғылыми-

практикалық конференциясы, Орал 2016; 

8. «Діннің жастар тәрбиесіндегі алатын орны»/ «Дін және ұлттық тарих» 

тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференциясы, Орал 2017; 



9. «Тұңғиыққа толы Шалқар көлі»/ «Евразийский перекресток» атты халықаралық 

ғылыми-практикалық конференциясы, Орынбор 2017; 

10. «Ұлттық сана – ұлт руханиятының негізі»/ «XXI ғ инновация мен ғылымның 

дамуындағы жастардың рөлі» атты республикалық ғылыми-практикалық 

конференция, Орал 2018. 

 

SUBJECTS TAUGHT 

 

№ Name of the discipline Specialty Link on the 

internal site 

1. Modern history of 

European and American 

countries 

5B011400-history  

2. Auxiliary historical 

disciplines 

5B011400-history  

3. Economic history of 

foreign countries 

6В01402 – Fundamentals of law and economics  

4. Module of socio-

political education 

6В01301- Pedagogy and methods of primary 

education. 

6В11102 – Cultural and leisure work 

6В01403 – Music education 

6В01201 – preschool education and upbringing 

6В01401 - Physical Culture and sports 

6В01101 – psychology and pedagogy 

6В03101 – psychology 

6В12301 – law enforcement 

6В02301 – Translation business 

 

5. Auxiliary historical 

disciplines 

6В01601 - history  

6. Modern history of 

European and American 

countries 

6В01601 - history  

7. Russia and the history of 

the Soviet state 

6В01601 – history 

5В011400 - history 

 

8. Economic history of 

Kazakhstan 

6В01402 - Fundamentals of law and economics  

 

 


