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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Business IQ consulting center                                                                      г. Уральск, РК 

 The English course on the basic of new                                                  июнь 2011г 

headway (beginner) book                                                                                

АО «Национальный центр сертификации и стандартизации           г. Уральск, РК                                            

Казахстан » Западно-Казахстанский филиал                                          январь 2012 г. 

 Сертификат по ресурсам ThomsonReuters для научных 

исследований, оформление статии для публикации  

в международных издании, подбор журнала для публикации 

(как найти журнал с импакт-фактором и избежать  

недобросовестных изданий) 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет              г.Уральск, РК  

имени Жангир хана                                                                                      январь 2016г. 

             Сертификат по курсу  

«Бейне сабақ дайындау технологиясы»                 

 

Батыс Қазақстан облыстық педагог кадрлар біліктілігін                 г.Уральск, РК 

арттыру  және қайта даярлау институты                                                март 2016г. 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік  

университетінің ресурстық орталығы                                       

Сертификат по курсу «Білім берудегі құзыреттілік және        

тұлғалық-бағдарлы тұрғылар: интеграциялау мәселелері»   

АО «НЦНТИ»                                                                                              г.Уральск, РК 

 Сертификат по курсу  



«Ваша научная поисковая платформа»                                                      октябрь 2016г. 

 

Управление по делам религий                                                                г.Уральск, РК                                          

 Западно-Казахстанской области                                                            февраль 2016 

 Сертификат по курсу  

«Основные источники исламской религии» 

Электронно-библиотечная система Казахстана                                  г.Уральск, РК 

Сертификат по курсу «Современные информационные технологии     апрель 2018 

в сфере образования».  

Использование электронных изданий в учебном процессе» 

Министерство Образования и науки РК 

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

Сертификат по курсу «Жаңартылған білім беру мазмұны               маусым 2018 

аясындағы жоғары оқу орындарындағы заманауи  

педагогикалық технологиялар»       

           

 
«Учителя в условиях дистанционного обучения  

Сертификат повышения ИТ-компетенции                            Орал қ. 2020 ж. 17-26 тамыз 

 

При КГУ им. Ш. Уалиханова 

 институт повышения квалификации и переподготовки 

 «Профессиональных преподавателей высших учебных заведений  

(социально-политическое образование  

модуль: (социология, политология, культурология),  

Современная история Казахстана)  

 онлайн курс повышения квалификации                   Көкшетау қ.,  2020 ж. 02 қазан 

 

                                               
 

Опыт работы 

 

Западно-Казахстанский инновационно-                                      г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                              сентябрь 2019  г. – по настоящее время 

Старший преподователь  

кафедры Истории и права 

 

№44 школа-гимназия                                                            г.Уральск, Казахстан 

Учитель истории                                                         сентябрь 2018г. – по февраль 2019г 

Западно-Казахстанский аграрно-технический               г.Уральск, Казахстан 

университет имени Жангир хана                         сентябрь 2006г. – по август 2018г. 

старший преподователь  

кафедры Истории Казахстана и СГД 

 

№19 школа                                                                             г. Уральск, Казахстан 

                                                                                     сентябрь 2004г. – по август 2006г 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

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. «Тұңғңиыққа 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. 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Европа және Америка 
елдерінің жаңа заман 

тарихы 

5В011400-тарих  

2. Қосалқы тарихи 

пәндер 

5В011400-тарих  

3. Шетелдердің 

экономикалық тарихы 

6В01402 – КЭН  

4. Әлеуметтік-саяси 
білім модулі 

6В01301-БОПМӘ 
6В11102 – МТЖ 

 



6В01403 – 

Музыкалық білім 
6В01201 – МДОТ 

6В01401 -Дене 

шынықтыру және 

спорт 
6В01101 – ПжП 

6В03101 – ПП 

6В12301 – ҚҚҚ 
6В02301 – 

Аударма ісі 

5. Қосалқы тарихи 

пәндер 

6В01601 - Тарих  

6. Европа және Америка 

елдерінің қазіргі заман 

тарихы 

6В01601 - Тарих  

7. Ресей және Кеңес 
мемлекетінің тарихы 

6В01601 – Тарих 
5В011400 - Тарих 

 

8. Қазақстанның 

экономикалық тарихы  

6В01402 - КЭН  

 


