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                                                 БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР                                                                                                                

"Назарбаев Зияткерлік мектептері" ДББҰ Педагогикалық шеберлік Орталығының филиалы 24 

академиялық сағат көлемінде өткізген "Критериалды бағалау жүйесі" тақырыбындағы оқыту 

семинарын аяқтады. 2018 ж. қаңтар  Ақтау қ., ҚР                                        

"Бакалавриат, магистратура және докторантура мамандықтары бойынша білім беру 

бағдарламаларын қалыптастыру, жаңарту және жетілдіру "тақырыбындағы оқыту курсын 

аяқтады. Көлемі 54 академиялық сағат. Маусым 2018 ж. Астана қ., ҚР 

Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламасы 

негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу орындарының бітіруші курс 

студенттеріне қосымша білім беру бағдарламасы бойынша тренерлерді оқыту курсын 232 

академиялық сағат көлемінде аяқтады      қаңтар 2016 г. г. Астана, РК 

Кәсіпкерлік дағдыларды, оның ішінде онлайн-білім беруді озық даярлауды қамтамасыз ету 

және дамыту мақсатында Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 

2015-2019 жылдарға арналған ұлттық бағдарламасына негізделген 2016 жылғы 11 қараша мен 



27 желтоқсан аралығында ЖОО оқытушылары мен оқытушыларының біліктілігін арттырудың 

240 сағаттық қарқынды курсынан өтті                                                                                            

Қаңтар 2016, Астана қ., ҚР 

   2012 жылдың 29 қазаны мен 28 қарашасы аралығында " қашықтықтан оқыту 

технологияларын гуманитарлық мамандықтар бойынша.                                                                                                            

Қазан-қараша 2012, Қарағанды қ. 

Қазақ ұлттық мемлекеттік университеті. Әл-Фараби Атындағы Қазұу 

Алматы қ. шілде,2003 ж. 

  Кандидаттық диссертация қорғау 07.00.09 мамандығы бойынша тарих ғылымдарының 

кандидаты дипломы. - Тарихнама және деректану. 

                                                              Жұмыс тәжірибесі 

Батыс Қазақстан инновациялық - Орал қаласы, Қазақстан 

технологиялық университеті қыркүйек 2018 ж. - қазіргі уақытқа дейін. 

Тарих және құқық кафедрасының доценті» 

спий мемлекеттік университеті-Ақтау қаласы, Қазақстан 

Технологиялар және инжиниринг. Ш. Есенова қыркүйек 1997. - тамыз 2018 ж. 

"Қазақстан тарихы және құқық" кафедрасының доценті»                                                                                   
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"Вестник БКИТУ", июнь, 2019, С. 189-192.  
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Монография - " XVII-XVIII ғғ.қазақтар мен жоңғарлардың өзара қарым-қатынасы (мәселенің 

кейбір тарихнамалық аспектілері). Дайк Пресс Баспасы, 2005. Шығыстану институтында.Р. Б. 

Сүлейменов. Рецензент-Шығыстану институтының директоры т. ғ. д., проф. Абусеитова М. х. 

                                                                 ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР 

№ Пәннің атауы Мамандығы Ішкі сайтқа сілтеме 

1. Шет елдер тарихының көздері 5В011400 Тарих  

2. Шет елдер тарихының тарихнамасы 5В011400 Тарих  

3. Азия мен Африка елдерінің жаңа 

тарихы 

5В011400 Тарих  

4. Азия мен Африка елдерінің жаңа 

тарихы 

5В011400 Тарих  

5. Ортағасырлық тарих 5В011400 Тарих  

6. Шет елдер тарихнамасындағы жаңа 

бағыттар 

5В011400 Тарих  

 

 


