
Инженерлік-гуманитарлық факультеті 

Гуманитарлық және құқықтық пәндер кафедрасы 

Педагог туралы мәлімет 

 

 

 
 

 

Тегі Разахова 

Аты Фарида 

Жөні Жақсылыққызы 

Туған жылы.айы.күні 14.11.1981 

Туған жері Қызылорда облысы, Арал ауданы  

Жалпы еңбек өтілі 16 жыл 

Жалпы педагогикалық еңбек өтілі 16 жыл 

Қазіргі мекемеде еңбек өтіліне неше жыл 16 

Ғылыми атағы педагогика и психология ғылымдарының магистрі 

Байланыс номері жұмыс:87112500943 

Ұялы телефон номері 87016747977 

 Е-mail  farida.81@mail.ru 

 

 

БІЛІКТІЛІКТІ КӨТЕРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

ТОО "NIDS" "Зайырлы қоғам: дін мен дәстүрдің өзара байланысы", "Дін мәселелерін 

зерттеу орталығы" БҚО дін істер басқармасы 

Орал қаласы. 

08-10 маусым 2017 

  Сертификат 

 Психология ғылымд. Халықаралық академиясы мүшелері, п.ғ.д. К.Ж.Алина және 

Н.Ф.Фесенконың қатысуымен Деструктивті діни ұйымдардың мүшелерімен 

(адептілерімен) жұмыс істеудің психологиялық аспектілері" 

 

БҚО дін істер басқармасы. "Зайырлы қоғам: дін мен дәстүрдің өзара байланысы", 

"Дін мәселелерін зерттеу орталығы"  

Орал қаласы. 

28  қараша 2017 

  Сертификат  

 "Зайырлы қоғам: дін мен дәстүрдің өзара байланысы", 

 

Ауыл шаруашылығы министрлігі, "Ауыл болашағы" кооперациясы, "Атамекен" ҚР 

ХӨК. 

Орал қаласы. 2017 

 Сертификат  

 "Ауыл шаруашылығы өнімдерін тауарлы өндіріспен қамтамасыз ету үшін ауыл 

шаруашылығы кооперативін басқару негіздері"  



 

"Дін мәселелерін зерттеу орталығы" БҚО Дін істері басқармасы және «Аманат-

Жайық» қоғамдық қоры 

Орал қаласы. 2017 

 Сертификат  

 "Ислам діні: түсінігі, принципі және оның деструктивтік діни ағымдардан 

айырмашылығы"  

 

"Дін мәселелерін зерттеу орталығы" БҚО Дін істері басқармасы және «Аманат-

Жайық» қоғамдық қоры 

Орал қаласы. 2017 

 Сертификат  

"Христианство: понятие, принципы и отличие от деструктивных религиозных течений"   

 

«Жайық таңы» ҚБ 

Орал қаласы. 2017 

31 қазан 2016 

 Сертификат  

 «Дәстүрлі емес діни ағымдарға қарсы жастардың психологиялық және діни сауатын 

арттыру»  

 

ЖҰМЫС ӨТІЛІ 

 

Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық университет  

қырқүйек 2003 г. – қыркүйек 2007г. 

“Әлеуметтік гуманитарлық пәндер”кафедрасының оқытушысы  

 

Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университет  

қырқүйек 2007 г. – қырқүйек 2008г. 

“Әлеуметтік гуманитарлық пәндер”кафедрасының аға оқытушысы  

 

Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университет  

қырқүйек 2008 г. – қырқүйек 2015г. 

“Әлеуметтік гуманитарлық пәндер”кафедрасының аға оқытушысы және магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университет 

Қазан 2015г. – қырқүйек 2016 г 

“Жалпы білім беру пәндері және кеден ісі ”кафедрасының аға оқытушысы және магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университет 

қыркүйек 2016г – тамыз 2018 г 

“Жалпы білім беру пәндер ”кафедрасының аға оқытушысы және магистрі 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университет 

 тамыз 2018 г – қазіргі уақытта 

“Жалпы білім беру пәндер ”кафедрасының аға оқытушысы, магистр және деканның тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары 

 

ШЕТ ЕЛ БАСПАЛАРЫНДАҒЫ ЖАРИЯЛЫМДАР 

1. «Евразийство-консолидирующая основа интергации народов Евразии», Оренбург-

Уральск, ООО ИПК «Университет», // Международ. Науч-практи. конференция «Евразийский 

экономический союз и интеграционные процессы на евразийском пространстве»  



 

ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

 

1. «Философия пәнінен оқу әдістемелік кешен»  барлық мамандық студенттеріне арналған 

әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 

2. «Саясаттану пәнінен дәрістер жинағы оқу-әдістемелік құралы» барлық мамандық 

студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 

3. «Философия пәнінен білім алушылардың өз бетімен жұмысының орындауына арналған 

әдістемелік нұсқаулық»  барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау 

(қазақ тілінде) басып шығардым. 

4. «Психология пәнінен білім алушылардың өз бетімен жұмысының орындалуына арналған 

әдістемелік нұсқаулар»  барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау 

(қазақ тілінде) басып шығардым. 

5. «Психология пәнінен практикалық курс» барлық мамандық студенттеріне арналған 

әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 

6. «Философия пәнінен техникалық мамандықтарға арналған оқу құралы» барлық 

мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 

7. «Саясаттану  пәні бойынша студенттердің  өзіндік жұмыстарын орындалуына арналған 

әдістемелік нұсқау (оқу-әдістемелік құрал)» барлық мамандық студенттеріне арналған 

әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 

8. «Дінтану  пәні бойынша студенттердің  өзіндік жұмыстарын орындалуына арналған 

әдістемелік нұсқау (оқу-әдістемелік құрал)» барлық мамандық студенттеріне арналған 

әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 

САБАҚ ЖҮРГІЗЕТІН ПӘНДЕР 

№ ПӘННІҢ АТАУЫ МАМАНДЫҒЫ 

1.  Философия 6в09103 Ветеринария 

6в07302 құрылыс 

6в07302 құрылыс  

6в07301 сәулет 

6в07201 Мұнай-газ ісі 

6в04202 Құқықтану 

6в11301 Көлік және жүк 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

пайдалану 

6в07102 Электр энергетикасы 

6в06103 Есептеу техникасы және 

ақпараттық жүйелер 

6В11201-тіршілік қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау 

2.  Әлеуметтік-саяси білім модулі 

Психология 

6в07303 жерге орналастыру және 

Кадастр  

6в06103 Есептеу техникасы және 

ақпараттық жүйелер 



6в07201 Мұнай-газ ісі 

6В11301 Көлік және жүк 

тасымалдауды ұйымдастыру және 

пайдалану 

6в07102 Электр энергетикасы 

6в04202 Құқықтану 

6в07301 сәулет 

6в07302 құрылыс 

6В11201-тіршілік қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау 

6в04201 кеден ісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерно-технологический факультет 

ОБЩЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

 

 

 



Фамилия Разахова  

Имя Фарида 

Отчество Жаксылыкзовна 

Дата рождения 14.11.1981г.р. 

Место рождения Кзыл-ординский обл. Аральский район.  

Общий трудовой стаж 16 года 

Общий стаж педагогической работы 16 года 

Стаж работы в данном учреждении  16 года 

Ученая степень магистр педагогики и психологии  

Контактный телефон раб. 8(7112) 500943 

Мобильный телефон 87016747977 

Е-mail  farida.81@mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ТОО "NIDS" "Зайырлы қоғам: дін мен дәстүрдің өзара байланысы", "Дін мәселелерін 

зерттеу орталығы" Управление религиозными делами ЗКО. 

г.Уральск 

08-10 июнь 2017 

  Сертификат о повышении квалификации 

 Психология ғылымд. Халықаралық академиясы мүшелері, п.ғ.д. К.Ж.Алина және 

Н.Ф.Фесенконың қатысуымен Деструктивті діни ұйымдардың мүшелерімен 

(адептілерімен) жұмыс істеудің психологиялық аспектілері" 

 

Управление религиозными делами ЗКО. "Зайырлы қоғам: дін мен дәстүрдің өзара 

байланысы", "Дін мәселелерін зерттеу орталығы"  

г.Уральск 

28  ноябрь 2017 

  Сертификат о повышении квалификации 

"Зайырлы қоғам: дін мен дәстүрдің өзара байланысы", 

 

Ауыл шаруашылығы министрлігі, "Ауыл болашағы" кооперациясы, "Атамекен" ҚР 

ХӨК. 

г.Уральск _2017 

 Сертификат о повышении квалификации 

 "Ауыл шаруашылығы өнімдерін тауарлы өндіріспен қамтамасыз ету үшін ауыл 

шаруашылығы кооперативін басқару негіздері"  

 

"Дін мәселелерін зерттеу орталығы" БҚО Дін істері басқармасы және «Аманат-

Жайық» қоғамдық қоры 

г.Уральск _2017 

 Сертификат о повышении квалификации 

 "Ислам діні: түсінігі, принципі және оның деструктивтік діни ағымдардан 

айырмашылығы"  

 

"Дін мәселелерін зерттеу орталығы" БҚО Дін істері басқармасы және «Аманат-

Жайық» қоғамдық қоры 

г.Уральск _2017 

 Сертификат о повышении квалификации 

"Христианство: понятие, принципы и отличие от деструктивных религиозных течений"   

 

«Жайық таңы» ҚБ 



г.Уральск  

31 октябрь 2016 

 Сертификат о повышении квалификации 

 «Дәстүрлі емес діни ағымдарға қарсы жастардың психологиялық және діни сауатын 

арттыру»  

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет   

сентябрь 2003 г. – сентябрь 2007г. 

Преподаватель кафедры “Социально гуманитарный дисциплин” 

 

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет   

сентябрь 2007 г. – сентябрь 2008г. 

Старшый преподаватель кафедры “Социально гуманитарный дисциплин” 

 

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет   

сентябрь 2008 г. – октябрь 2015г. 

Старшый преподаватель и магистр кафедры “Социально гуманитарный дисциплин” 

 

Западно-Казахстанский инновационное- технологический                                            

университет   

октябрь 2015г. – сентябрь 2016 г 

Старшый преподаватель и магистр кафедры “Общые образавательных дисциплин и 

таможенного дела” 

 

Западно-Казахстанский инновационное- технологический                                          

университет   

сентябрь 2016г – августь 2018 г 

Старшый преподаватель и магистр кафедры “Общые образавательных дисциплин и 

информацинно технологий” 

 

Западно-Казахстанский инновационное- технологический                                          

университет   

августь 2018 г - по настоящее время 

Старшый преподаватель и магистр кафедры “Общые образавательных дисциплин” и зам 

декан по воспитательный работе 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

1. «Евразийство-консолидирующая основа интергации народов Евразии», Оренбург-

Уральск, ООО ИПК «Университет», // Международ. Науч-практи. конференция «Евразийский 

экономический союз и интеграционные процессы на евразийском пространстве»  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

1. «Философия пәнінен оқу әдістемелік кешен»  барлық мамандық студенттеріне арналған 

әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 

2. «Саясаттану пәнінен дәрістер жинағы оқу-әдістемелік құралы» барлық мамандық 

студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 



3. «Философия пәнінен білім алушылардың өз бетімен жұмысының орындауына арналған 

әдістемелік нұсқаулық»  барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау 

(қазақ тілінде) басып шығардым. 

4. «Психология пәнінен білім алушылардың өз бетімен жұмысының орындалуына арналған 

әдістемелік нұсқаулар»  барлық мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау 

(қазақ тілінде) басып шығардым. 

5. «Психология пәнінен практикалық курс» барлық мамандық студенттеріне арналған 

әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 

6. «Философия пәнінен техникалық мамандықтарға арналған оқу құралы» барлық 

мамандық студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 

7. «Саясаттану  пәні бойынша студенттердің  өзіндік жұмыстарын орындалуына арналған 

әдістемелік нұсқау (оқу-әдістемелік құрал)» барлық мамандық студенттеріне арналған 

әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 

8. «Дінтану  пәні бойынша студенттердің  өзіндік жұмыстарын орындалуына арналған 

әдістемелік нұсқау (оқу-әдістемелік құрал)» барлық мамандық студенттеріне арналған 

әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып шығардым. 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование дисциплины Специальность 

3.  Философия 5В070800 «Мұнай-газ ісі», 

5В071800  «Электр энергетика», 

5В070300 «Ақпараттық жүйелер», 

5В072900 «Құрылыс», 5В073100  

« Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау, 

5В06800 «Экология», 5В090300 

«Жерге орналастыру», 5В090100 

«Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру» 

4.  Дінтану 5В070800 «Мұнай-газ ісі», 

5В071800  «Электр энергетика», 

5В070300 «Ақпараттық жүйелер», 

5В072900 «Құрылыс», 5В073100  

« Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны қорғау, 

5В06800 «Экология», 5В090300 

«Жерге орналастыру», 5В090100 

«Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру» 

5.  Әлеуметтік-саяси білім модулі 

Социология  

6В04201-«Кеден ісі», 6В07303-

«Жерге орналастыру және 

кадастр», 6В06102-«Ақпараттық 

жүйелер», 6В06103-«Есептеуіш 



техника және бағдарламалық 

қамтамасыз ету», 6В07201-

«Мұнай газ ісі», 6В07104-

«Технологиялық машиналар мен 

құрал- жабдықтар», 6В07101-

«Көлік,көлік техникасы және 

технологиялар», 6В11301-«Көлікті 

пайдалану және жүк қозғалысы 

мен тасымалдауды ұйымдастыру», 

6В07102-«Электроэнергетика», 
6В07302-«Құрылыс», 6В11201-

«Тіршілік әрекеті қауіпсіздігі және 

қоршаған ортаны қорғау», 
6В05201-«Экология», 6В09102-

«Ветеринарлық санитария», 
6В07301-«Сәулет» 
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Surname  Razakhova  

Name      Fadira      

Patronymic name    Zhaksylykovna 

Date of birth 14.11.1981 year of birth 

Place of birth: Kzyl-Orda oblast, Aral region.  

Experience 16 years 

Pedagogical Experience 16 years 

Experience at this University 16 years 

Scientific degree – Master of pedagogy and psychology  

Phone 8(7112) 500943 

Mobile phone 87016747977 

E-mail farida.81@mail.ru 

 

 

INFORMATION ABOUT TRAINING  

 

NIDS LLP "Secular society: interrelation of religion and traditions", "Center for the study of 

religious problems" Management of religious Affairs of WKO. 

Uralsk 

June 08-10, 2017 

* Certificate of professional development 

* Psychology of science. Psychological aspects of working with members (persons) of 

destructive religious organizations with the participation of members of the International 

Academy of Sciences, Dr. Alina and N. F. Fesenko" 

 

The Management of Religious Affairs of West Kazakhstan region. "Secular society: the 

relationship of religion and traditions" " center for research on religion" Uralsk 

November 28, 2017 

* Certificate of professional development 

"Secular society: interrelation of religion and traditions", 

 

The Ministry of agriculture, cooperation "the Future of the village," ICC of Kazakhstan 

"Atameken". 

Uralsk _2017 

* Certificate of professional development 

* "Framework for the management of the agricultural cooperative to ensure the commercial 

production of agricultural products"  

 

The Office for Religious Affairs of West Kazakhstan and the public Fund "Amanat-Zhaiyk»  

Uralsk _2017 

* Certificate of professional development 

* "Islam: concept, principle and its difference from destructive religious trends"   



 

The office for religious Affairs of West Kazakhstan and the public Fund "Amanat-Zhaiyk»  

Uralsk _2017 

* Certificate of professional development 

"Christianity: the concept, principles, and opposed to destructive religious movements"  

 

LLP " Zhaiyk tany» Uralsk  

October 31, 2016 

* Certificate of professional development 

*"Improving psychological and religious literacy of young people against non-traditional 

religious movements" 

 

 

WORK EXPERIENCE 

 

West Kazakhstan Engineering Technological  University  

September, 2013 –September, 2007. 

Teacher of the Department of Social and Humanitarian disciplines” 

 

West Kazakhstan Engineering Technological  University  

September 2007 – September 2008. 

Senior teacher of the Department of Social and Humanitarian disciplines” 

 

West Kazakhstan Engineering Technological  University 

 September 2008 –October 2015. 

Senior teacher and Master of the Department of Social and humanitarian disciplines” 

 

West Kazakhstan Engineering Technological  University  

October 2015-September 2016 

Senior teacher and Master of the Department of General education and customs” 

 

West Kazakhstan Engineering Technological  University  

September 2016-August 2018 

Senior teacher and Master of the Department of General education disciplines and information 

technology” 

 

West Kazakhstan Engineering Technological  University  

August 2018-present 

Senior teacher and Master of the Department of General education disciplines ” 

 

 

 

 

PUBLICATIONS IN INTERNATIONAL JOURNALS 

1. "Eurasianism-a consolidating basis for integration of the peoples of Eurasia", Orenburg-Uralsk, 

LLP IPK "University", // International Scientific-Practical Conference" Eurasian Economic Union 

and integration processes in the Eurasian space"  

 

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORKS 

 

1.Published" Educational-methodical complex on the philosophy of " methodical instructions for 

students of all specialties (in Kazakh language). 



2."Educational and Methodical manual on political science" - guidelines for students of all 

specialties (in Kazakh language). 

3."Guidelines for performing independent work of students in Philosophy" for students of all 

specialties (in Kazakh language). 

4."Guidelines for performing independent work of students in Psychology". 

5.Guidelines for students of all specialties "Practical course in psychology" (in Kazakh language). 

6."Textbook on philosophy for technical specialties" - guidelines for students of all specialties (in 

Kazakh language). 

7."Guidelines for performing independent work of students in the discipline of political science 

(training manual)" for students of all specialties (in Kazakh language). 

8."Guidelines for performing independent work of students in religious studies (training manual)" 

for students of all specialties (in Kazakh language). 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Teaching subjects  

№ Name of the subject  Specialty  

6.  Philosophy 5B070800 "Oil and Gas business", 

5B071800 "Electric power industry", 

5B070300 "Information systems", 

5B072900 "construction", 5B073100 

"Life safety and environmental 

protection", 5B06800 "Ecology", 

5B090300 "Land Management", 

5B090100 " Transport organization 

of, traffic and transport operation " 

7.  Religious studies 5B070800 "Oil and Gas business", 

5B071800 "Electric power industry", 

5B070300 "Information systems", 

5B072900 "construction", 5B073100 

"Life safety and environmental 

protection", 5B06800 "Ecology", 

5B090300 "Land Management", 

5B090100 " Transport organization 

of, traffic and transport operation " 

8.  Social science  6В04201-"Customs business", 

6B07303-"Land management and 

cadastre", 6B06102-"Information 

systems", 6B06103-"Computer 

equipment and software",6B07201-

"Oil and Gas business",6B07104-

"Technological Machines and 

Equipment",6B07101 -

"Transport,Transport equipment and 

Technologies",6B11301-" Transport 

organization,traffic and transport 

operation", 6B07102-"Electric 

Power Industry", 6B07302-

"Transport,transport equipment and 

technologies","Construction", 

6b11201-"Life safety and 

environmental protection", 

6B05201-"Ecology", 6B09102-



"Veterinary sanitation", 6B07301- " 

Architecture» 

 

 


