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Әкесінің аты Жанғазықызы 

Туған күні, айы, жылы 20.01.1990  

ҚР туылған жері  БҚО, Жәнібек ауд., Агуба ауылы. 

Жалпы еңбек өтілі 9 жыл 

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 9 жыл 

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі 4 жыл 
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БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

Қазақ инновациялық-гуманитарлық заң университеті  

Біліктілікті жетілдіру және мамандарды қайта даярлау институты                Семей қ., 

«Халықаралық қатынастар тарихы және                                            16-27 қараша, 2020 ж. 

ҚР сыртқы саясаты» бағдарламасы бойынша педагог біліктілігін арттыру курсы 

 

Образовательная школа 5ке                                                                                г.Актобе 

«История международных отношений и внешняя политика РК»        15-25 сентябрь, 2020 г. 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті                     Орал қ. 

«Қашықтықтан оқыту жағдайында оқытушылардың ІТ құзыреттілігін               

жетілдіру»                                                                                                       17-26 тамыз, 2020 ж 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті                        Орал қ.        

«Қазақ хандығы: тарихы, тағылымы және оқыту ерекшеліктері»                          2019 жыл 

         



АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»                  г.Уральск 

Қоғамның әлеуметтік жаңғыруы кезеңінде тарих пәнін оқытуды                   октябрь, 2018 г. 

ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету 

 

Clarivate Analytics                                                                                               декабрь, 2017 г.  

Онлайн-семинар для научных исследований 

 

SPRINGER NATURE 

SERTIFICATE                                                                                         Dubai – U.A.E., 2017 г. 

 

SES 

“The CORE principle-Current Development in Student-centric  

Teaching” given by Gunter Ketterle (Germany) at the Finance  

Department                                                                                                        Uralsk city, 2017 г. 

 

Государственное высшее учебное заведение  

«Донбасский государственный педагогический университет»                          г. Донбасc 

Институт иностранных языков                                                                            декабрь, 2016 г.                                              

Образовательные технологии дистанционного обучения   

 

Senior Experten Service                                                                       10-25 октябрь, 2016 г. 

Семинар «New methods for the teaching of history»                         

 

Ростовский государственный медицинский университет                      г.Ростов-на Дону 

Онлайн семинар по ресурсам Thomson Reuters для научных                           октябрь, 2016 г. 

исследований 

 

Отбасылық тәрбиелеу институты                                                                           г.Астана 

Педагогикалық деонтологияның маңызды                                                        февраль, 2016 г. 

аспектілері білім беру жүйесінің табыстылығы ретінде 

 

АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу»                   г.Уральск 

Қоғамның әлеуметтік жаңаруы кезеңінде тарих пәнін                                       январь, 2015 г. 

оқытуды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету 

 

 

 

ЕҢБЕК ӨТІЛІ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық -                                        г. Уральск, Казахстан 

технологиялық университеті                                     қыркүйек 2016 ж. – қазіргі уақытқа  

«Тарих және ӘГП» кафедрасының аға оқытушысы                              дейін 

 

Х.Халиуллин атындағы ЖОББМ                            БҚО, Жәнібек ауданы, Ақоба ауылы 

Тарих пәні мұғалімі                                                             қыркүйек 2014 ж. – шілде 2016 ж. 

 

БҚИТУ                                                                                                        Орал қ., 

Магистратура бөлімі                                                           қыркүйек 2012 ж. – шілде 2014 ж. 

 

С.Мендешев атындағы ЖОББМ                 БҚО, Жанақала ауданы, Мәстексай ауылы 

Тарих пәні мұғалімі                                                         қыркүйек 2011 ж. – маусым 2012 ж. 

 



 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

1. Дауесова А.Ж. // Еуропалық Одақ пен Қазақстан байланысы //Материалы 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы истории 

Казахстана в новом веке» Уральск, 2013 

2. Дауесова А.Ж. // Қазақтың тұңғыш генералы – Шәкір Жексенбаев // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Шежіре тұнған құт- мекен» Хан 

Ордасы, 2016 

3. Дауесова А.Ж. // Бөкейлік Алаш қайраткері – Бақтыгерей Құлманов // Материалы 

Международной научно-практической конференции «Алихан Букейхан – борец за 

становление казахской государственности» посвященной 25-летию Независимости 

Республики Казахстан и 150-летию Алихана Бокейхана. Уральск, 2016 

4. Дауесова А.Ж. // Қазақтың тұңғыш генералы – Шәкір Жексенбаев //«Шежіре тұнған 

құт-мекен» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Хан Ордасы, 

2016 ж. 

5. Дауесова А.Ж. // Есенғали Қасаболатов – Батыс Алашорданың көрнекті қайраткері //  

Түркістан Мұхтарияты мен Алаш Орда автономияларының 100 жылдығына арналған 

«Өзбекәлі Жәнібек оқулары 2017» атты YIII республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары. Түркістан, 3наурыз, 2017 ж. 

6. Дауесова А.Ж. // Основные направления социально-экономического развития 

Западно-Казахстанской области в 1965-1990 гг. // «Россия в условиях кризисов ХІХ-ХХ 

веков» Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию 

Русской революции 1917 г. и 75-летию начала Сталинградской битвы. Оренбург, 2017 г.  

7. Дауесова А.Ж. // Менің Отаным-менің жүрегімде // «Лучшая статья» в рамках проекта 

«Бастама жергілікті жерлерде/Инициативы на местах». 18 ноябрь, 2017 г. 

8. Дауесова А.Ж. // Бижан Жанқадамов – Алаш қозғалысының көрнекті қайраткері. //  

Қазақстан тарихы мәселелері және академик Т.З.Рысбековтың ғылыми мектебі атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 29 қыркүйек, 2017 ж. 

9. Дауесова А.Ж. // Құқық негіздері пәнін оқытудың маңызы мен негізгі әдістері // 

БҚИТУ Хабаршысы №1. 2 наурыз, 2018 ж. 

10. Дауесова А.Ж., Сидахметов С.Е. // Әлем мәдениеті контексіндегі білім жүйесінде 

жалпы адамгершілік құндылықтарды қалыпастыру мәселелері. //  «Қажым оқулары – 1: 

Әлем мәдениеті контексіндегі білім жүйесінде жалпы адамгершілік құндылықтарды 

қалыптастыру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары. Орал, 2018ж. 

11. Дауесова А.Ж. // Жасөспірімдер арасындағы құқықбұзушылықтың алдын алу. //  

«Н.Назарбаев: болашақ бүгіннен басталады» атты ғылыми-практикалық 

конференциясының ғылыми еңбектер жинағы.  І том, Қызылорда, 2019 ж. 

12. Дауесова А.Ж. // Ұлттық мәдениет және салт-дәстүр. //  «Новосібір облысының және 

іргелес аймақтардың қазақтары: тарих, мәдениет және өзара ынтымақтастық» ғылыми 

еңбектер жинағы. Павлодар-Барнаул,  2019 ж. 

13. Дауесова А.Ж. // Қазақстандағы аграрлық саясаттың жүзеге асырылуы. // 

Қазақстанның аграрлық тарихының мәселелері: дәстүр, тәжірибе, әдіснама» халықаралық 

ғылыми – практикалық конференциясының материалдар жинағы. Атырау, 2019 ж. 

14. Дауесова А.Ж., Бижанова А.Е. // Мұхамбетсалық Бабажанов және оның қоғамдық 

қызметі. // «Қазақстан жаңа заман тарихының өзекті мәселелері: қазіргі ұстанымдар мен 

көзқарастар» ХІІ Қасымбаев оқуларының Республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдары. Алматы, 2019 ж. 

15. Дауесова А.Ж., Құттыбаева Д.М. // әл-Фараби және оның рухани мұрасы. // Көрнекті 

ойшыл әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған «Ғылымның өркендеуі – инновациялық 



қоғам дамуының кепілі» ХХ халықаралық жас ғалымдардың конференциясының 

материалдары БҚИТУ Хабаршысы №3. - Орал қ. 2020 ж. 

16. Дауесова А.Ж. // Ақтаңдақта атылған азамат – Бижан Жанқадамов. // «Тарихтан 

тағылым – өткенге тағзым: киелі тарих және тарихи ескерткіш» халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция материалдары. Павлодар, 2020 ж. 

 

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Пәннің атауы 

 

Мамандық 

1 Халықаралық қатынастар тарихы және 

ҚР сыртқы саясаты 

5В011400-Тарих 

2 Дүниежүзілік тарихты оқыту әдістемесі 6В01601-тарих 

 

3 Қазақстан тарихын оқыту әдістемесі 6В01601-тарих 

4 Тарихи демография 6В01601-тарих 

5 Мемлекет және құқық тарихы 6В01402-ҚжЭН 


