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Surname Seitimova  

Name Lyazat  

Patronymic Galimovna  

Date of birth  October 1, 1960 year  

Experience   40 years 

General pedagogical experience  40 years  

Work experience in this university  – 0 л. 

Scientific degree – 

Phone  +7-7475576523 

Mobile +7-7475576523 

E-mail seitimova-1960@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION ABOUT PROFESSIONAL EXPERIENCE 
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1. West Kazakhstan Innovation and Technological 

University, Faculty of Engineering and Technology, 

Senior Lecturer of the Department of General Education 

Disciplines 
Uralsk, From September 

1, 2021 г. 

2. School №44 named after  D.Kunayev, teacher of the 

highest categories of the Kazakh language and literature 
Uralsk 2005-2021 y. 

3. School №44 named after  D.Kunayev, teacher of primary 

school  
Uralsk 2005-2021 y. 

4. School № 37 , teacher of primary school  February –October 2000 

y. 

5. Uralsk pedagogical college,  teacher  September 1999 y.-   

February 2000 y. 

 

6. West Kazakhstan Regional Institute for the 

Improvement of Education, 

district representative, head of the district methodological 

office 

April-August 1999 y., 

Zhangala village  

7. Zhangalinsky district methodological office, 

methodologist for primary grades 

1998 - 1999  

Zhangala village  

8. Primary school named after Gagarin, teacher of primary 

school  

1993-1998 y. 

Zhangala village  

9.  Zhangalinsky District Methodological Office, 

  Zhangala village, primary school methodologist 

1992-1993 y. 

Zhangala village  

 

10.  Ответственный секретарь районного общества 

«Қазақ тілі» 

                                                                                                               

1990-1992 

Zhangala village  

 

11. Zhangalinsky District Methodological Office, 

Zhangala village, primary school methodologist 

1988-1990 

 Zhangala village  

 

 

12. Primary school named after Gagarin, teacher of primary 

school 

1980-1988 

Zhangala village  

 

13.  Secondary school named after D. Nurpeisova, Kopzhasar 

village,  

teacher of primary school 

с15.08.1979 г. 

по 10.09.1980 г. 

с. Копжасар 

 

 



 

PUBLICATIONS IN KAZAKHSTAN PUBLICATIONS 

1)  «Бақыт құшағындағы адам» тақырыбында мақала, А.Нұрымғалиев «Ұстаз бақыты» 

кітабы; Алматы:Нұр-Принт-75,2013. 

2) «Әжеге тілек» өлең, «Орал өңірі», 07.03.2013ж. 

3)    «Ұстаздық жолдың баспалдақтары», «Жайық ұстазы», 13.03. 2013ж. 

4) «Ерлік пен Елдік», «Қазақстан мұғалімі» - № 17-18 (3407), 27.09.2013ж. 

5) «Қазақ қызы»,  «Қазақстан мұғалімі» - № 5-6 (3417), 29.03.2014ж. 

6) «Нұр-Қазақстан»,  «Жайық үні» - № 4 (1250), 29.01.2015ж. 

7) «Ақыл-ойдың кемеңгері – Адам», «Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар» - № 7 (127), 

2015ж. 

8) «Ұлы Абаймен сырласу», «Қазақстан мұғалімі» - № 9-14(3449), 04.09.03.2015ж. 

9) «М.Әлімбаев «Ана тілім ғажап деп айта аламын», «Жайық ұстазы» №20 (323),   

29.10.2015ж. 

10)  «Тілім, елім, жасай берсін мәңгіге!»,«ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ»№2 (11)2021ж. 
 

 

EDUCATIONAL AND METHODICAL WORKS  

1) «Жалпы білім беретін мектептің 7-сыныбына арналған «Қазақ тілі» оқулығына 

қосымша» оқу-әдістемелік кешен Орал: Қалалық білім беру бөлімінің оқу-әдістемелік 

кабинеті, хаттама №1,16.11.2015ж. 

2) «Шешен сөйлеуге баулу негіздері» факультативтік курс бағдарламасы Батыс 

Қазақстан облысы білім басқармасының мектепке дейінгі, жалпы орта, техникалық және 

кәсіптік ұйымдарының облыстық оқу-әдістемелік кабинеті, хаттама №4, 07.12.2015ж. 

3) «СТО-ны сабақ барысында пайдаланудың тиімділігі» XI Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары, 07-15.06.2015ж. 

4) «Батыр Баян» поэмасы, «Қазақстан-2050: экономикалық және әлеуметтік-

гуманитарлық даму үдерісі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары, 17-18.04.2014ж.(№4(29) 2014ж.) 

5) «Ертегіні оқытудағы ситуациялық жағдаяттар және одан шығудың жолдары», 

«Профессор Отарәлі Бүркіт және тіл білімі мәселелері» тақырыбындағы республиклық 

ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары,07.11.2014ж. 

6) «Ұлттық дәстүрімізде қалыптасқан қарым-қатынас үйлесімділігі» Батыс 

Қазақстан гуманитарлық академиясы хабаршысы, ғылыми журнал,№3-4 (14)2010. 49-50-б. 
 

COMMUNICATION WITH THE MEDIA 
1) «Тал бесіктен жер бесікке дейін» радиохабарында іс-тәжірибе жөнінде 

сұхбат.Республикалық «Шалқар» радиосы, 17.02.2011ж. 

2)  «Мәңгілік ел» тақырыбы бойынша «Қазақстан-Орал» телеарнасының «Замансөз» 

ток шоу бағдарламасы, 12.09.2015ж. 

3) «Тұсаукесер салты» тақырыбы бойынша «Қазақстан-Орал» телеарнасының 

«Әдемі әлем» атты бағдарламасы, 29.01.2016ж. 

4)  «14 наурыз – Көрісу күні» тақырыбы бойынша «Қазақстан-Орал» телеарнасының 

пікірталас бағдарламасы, 13.03.2016ж. 

5)  «Көрісу – жүрек нұрымен бөлісу» тақырыбы бойынша «Қазақстан-Орал» 

телеарнасының «Күншуақ» танымдық сазды бағдарламасы, 14.03.2017ж. 

6) «22 наурыз. Наурызда қандай бастаманы жүзеге асырған жөн?» тақырыбы 

бойынша «Қазақстан-Орал» телеарнасының «Замансөз» бағдарламасы, 16.03.2017ж. 
 



 


