
 

Инженерлік -гуманитарлық факультет 

Гуманитарлық және құқықтық пәндер кафедрасы 

ҰСТАЗ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

 

Тегі Карагойшина 

Аты Майра 

әкесінің аты Мұратқызы 

туған күні 19.04.1951 ж 

Туған жері  ҚР, БҚО, Шыңғырлау ауданы, Ағатан ауылы 

Жалпы жұмыс тәжірибесі 36 жыл 

Оқытудың жалпы тәжірибесі 34 жыл 

Бұл мекемедегі жұмыс тәжірибесі - 

Ғылыми дәреже - 

Байланыс телефоны жұмыс істейді - 

Ұялы телефон 87769212332 

Mairak1960@mail.ru электронды поштасы 

ОҚЫТУ АҚПАРАТЫ 

Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курстарын аяқтағаны 

туралы сертификаттар 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

Шыңғырлау ауданы Константиновская мектебінің бастауыш 
сынып мұғалімі  

15.08.69 - 08.08. 71 

Чапаев ауданы, Қаршы орта мектебінің орыс тілі мен әдебиеті 15.08.75ж.-23.08.80ж. 
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пәнінің мұғалімі 

Чапаев ауданы, No1 Чапаев орта мектебінің орыс тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі 

20.08.80 - 20.08.86ж. 

Приурал  аудандық білім бөлімінің мектеп инспекторы 08.20.86 – 30.01.90ж 

Облыстық педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институтының мектепке дейінгі тәрбие жөніндегі әдіскері 

20.03.90 - 31.08.90 ж 

БҚО мұғалімдердің біліктілігін арттыру институтының қазақ тілі 
бойынша әдіскері 

31.08.90ж. - 14.0391 ж 

БҚ облыстық білім басқармасының кадр жөніндегі аға 
инспекторы 

 
14.03.91ж.-01.10.91ж. 

БҚ облыстық білім басқармасының кадрлар жөніндегі жетекші 
маманы 

01.10.94ж.-01.01.96ж. 

БҚ облыстық білім басқармасының кадрлар жөніндегі бас 
маманы 

01.01.96ж. - 01.04.97ж. 

 БҚ облыстық білім басқармасының  ұйымдастыру және кадр 
жұмысы секторының меңгерушісі 

01.04.97ж. – 01.04.99ж. 

БҚ облыстық білім басқармасының ұйымдастыру -
педагогикалық жұмыс бөлімінің бас маманы 

01.01.00ж - 01.04.05ж. 

БҚ облыстық білім басқармасының  лицензиялау және 
аттесттау бөлімінің бас маманы 

01.01.05ж. - 01.03.08ж. 

БҚ облыстық білім басқармасының  лицензиялау және 
аттестаттау бөлімінің бастығы 

03.01.08ж. - 13.04.2010 ж 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БАҒЫЛАМАЛАР - 

ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС - 

ЖАРИЯЛАНҒАН ЖҰМЫСТАР - 

Әзірленген электронды оқулықтар - 

Автордың мультимедиялық презентацияларының тізімі - 

ВИДЕО ДӘРІСТЕР ТІЗІМІ - 

ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ: 

 Пәндердің атауы мамандық Ескерту 
1. Орыс тілі 6В07301 «Сәулет»  

  6В07302 «Құрылыс»  

  6В07303 «Жерге орналастыру және 
кадастр» 

 

2. 
 

Кәсіби орыс 6В07101 «Көлік, көлік техникасы мен 
технологиялары» 

 

  6В07501 «Стандарттау және 
сертификаттау» 

 

  6В07102 «Энергетика»   
  6В11301 «Тасымалдауды ұйымдастыру  



және көлікті пайдалану», 
  6В07104 «Технологиялық машиналар 

мен жабдықтар» 
 

 


