
Инженерлік-гуманитарлық факультеті 

Гуманитарлық және құқықтық пәндер кафедрасы 

 

ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

 

Тегі                      Ихсанова 

Аты                     Бибигуль 

Әкесінің аты     Хакимовна 

Туған жылы       25.03.1961. 

Туған жері          БҚО, Фурманов ауданы 

Жалпы еңбек өтілі         41жыл 

Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі    41ж. 

Берілген мекемедегі жұмыс өтілі        4 ай. 

 Байланыс  телефоны            раб. (7112) 50-09-43 

Мобильдік телефоны +7-702 168 03 07 

E-mail bibaiksa@gmail.com 

 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет  г. Уральск 

Преподаватель русского языка и литературы 2019 ж. 

02 қыркүйек – 

осы күнге дейін 

 

А. Тайманов атындағы мектеп - гимназиясы  Орал қаласы 

Учитель русского языка и литературы 

 

2016 ж. 05 

қыркүйек  - 

2019ж№  



02 қыркүйек  

 

 

  А.Иманов атындағы жол-көлік колледжі 

Орыс тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

 

 

Орал қаласы 

 2015 жыл 25 

желтоқсан -   

2016 ж.05 

қыркүйек   

 

 

№21 «Росинка» балабақшасы 

Орыс тілі пәнінің мұғалімі 

 

 

 

Орал қаласы 

2015 ж. 28 тамыз 

– 2015ж.  31 

желтоқсан  

Жаңақала №3 жалпы орта білім беретін қазақ мектебі 

Орыс тілі және орыс әдебиетінің пән мұғалімі  

БҚО Жаңақала 

ауданы 

2007ж. 01 

қыркүйек – 15 

тамыз 2015ж. 

Жаңақала орта мектебі 

Орыс тілі және әдебиетінің пән мұғалімі 

2000ж. 21 тамыз- 

2007ж. 01 

қыркүйек. 

Ю.Гагарин атындағы бастауыш мектебі 

Орыс тілі пәнінің мұғалімі  

 
2000ж.15 тамыз  

К.Жантілеуов атындағы саз мектебінің директоры және қосымша  

Ю. Гагарин атындағы мектептің орыс тілі пәнінің мұғалімі  

1995ж. 09 ақпан – 

1997ж. 15 қаңтар  

 

 Ю.Гагарин атындағы мектептің орыс тілі пән мұғалімі 

1985ж. 01 

қыркүйек  - 15 

тамыз 2000 ж. 

Жаңақала СПТУ №8 

Орыс тілі және орыс әдебиеті пән мұғалімі 

 

С 21 декабря 

1984 по 27 

сентября 1985г. 

Жаңақала орта білім беретін мектеп 

Орыс тілі және орыс әдебиеті пән мұғалімі 

 

1983ж. 17 тамыз 

–  1984ж. 21 

желтоқсан  

  А.Пушкин атындағы педагогикалық институтының студенті 

 
1979 ж. 25 тамыз   

Д.Нурпеисова атындағы орта мектебі 

Орыс тілі және орыс әдебиеті пән мұғалімі 

 

 

БҚО Жанғала 

ауданы 

Жанаталап 

ауылы 

1978ж. 31 тамыз -  

1979ж. 20 шілде 

 

 



 

 

 

ОҚЫТУ ПӘНДЕРІ 

 

№ Пәндер атауы Мамандығы  Ішкі сайттағы 

сілтеме 

1 Орыс тілі 6В071300 "Көлік, көлік 

техникасы және 

технологиялары" 

6В11301 "көлікті пайдалану 

және тасымалдауды 

ұйымдастыру" 

6В071800"Электр 

энергетикасы" 

6в06103 "Есептеу техникасы 

және ақпараттық жүйе" 

6В07201 "Мұнай-газ ісі" 

6в11201 тіршілік қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау 

6в09103 Ветеринария 

6в04201"Кеден ісі" 
6в04202 Құқықтану 

 

2 Кәсіби орыс тілі 6В071800"Электр 

энергетикасы" 

6В11301 "көлікті пайдалану 

және тасымалдауды 

ұйымдастыру" 
6в04202 Құқықтану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


