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ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

 

Тегі   Сейтимова 

Аты   Ляззат 

Әкесінің аты  Галимовна 

Туған жылы  01.01. 1960 ж. 

Туған жері БҚО, Жаңақала ауданы,  Қисыққамыс ауылы 

Жалпы еңбек өтілі 40 жыл 

Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі 40 ж. 

Берілген мекемедегі жұмыс өтілі 0 ж. 

Ғылыми дәрежесі  - 

Байланыс  телефоны жұм. - 

Мобильдік телефоны +7-7475576523 

E-mail seitimova-1960@mail.ru 

 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1.  «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы (қашықтан 

оқыту технологиясымен) 

Нұр-Сұлтан қ. 

 «Педагогтердің цифрлық құзырлығын дамыту» курсы бойынша 

сертификат, №094085 

15.09.2021ж. 

2.  Center of Excellence, Nazarbayev Intellectual Schools Орал қ. 

 «Қашықтан үйренемін» курсы бойынша сертификат, 40сағат, 

№74929/№415429 

27.07.2020ж. 

3.  «ZHARQYN BOLASHAQ»  Алматы қ. 

 Марапаттау сертификаты 2021ж. 

4.  Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru №ДВ-486407 

  26.02.2016г. 

5.  «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Орал қ. 

 «Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын дамыту» тақырыбы бойынша 

біліктілікті арттыру курсы, сертификат № 0084871, 36 сағ.  

03.10.2015ж. 

6.  Батыс Қазақстан облыстық «Ізденіс және зерттеу», қоғамдық 

бірлестігі  

Орал қ. 

 «Оқу мен жазу арқылы сыни тұрғыдан ойлауды дамыту» 

жобасының «Әрекеттегі RWCT философиясы ен әдістері» курсы 

2014ж. 
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бойынша сертификат. 
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                                                ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 
 

1.  Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, 

инженерлік-технологиялық факультет Орал қ. 

 Жалпы білім беру пәндері және ақпараттық технологиялар каф.  аға 

оқытушысы 01.09.2021 ж. 

2.  Д.А.Қонаев атындағы №44 мектеп-гимназиясы  

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты мұғалімі Орал қ. 

  01.09.2005 ж 

25.05.2021 ж. 

3.  Д.А.Қонаев атындағы №44 мектеп-гимназиясы  

Бастауыш сынып мұғалімі Орал қ. 

    13.10.2000 ж. 

01.09.2005 ж. 

4.  №37 жалпы орта білім беретін мектеп Орал қ. 

 Бастауыш сынып мұғалімі   01.02.2000 ж. 

11.10.2000 ж. 

5.  Орал педагогикалық колледжі Орал қ. 

 Гимназия сыныбының мұғалімі   01.09.1999 ж. 

04.02.2000 ж. 

 

6.  Батыс Қазақстан облыстық білім жетілдіру институты Жаңақала с. 

 Аудандағы өкілі, аудандық әдістемелік кабинет меңгерушісі   01.04.1999 ж. 

28.08.1999 ж. 

 

   7.  Жаңақала аудандық әдістемелік кабинеті                                              Жаңақала с. 

        Бастауыш сыныптар жөніндегі әдіскер                                                         03.07.1998 ж.                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                   28.08.1999 ж. 

 

    8.  Ю.А.Гагарин атындағы бастауыш мектебі                                            05.08.1993 ж. 

         Бастауыш сынып мұғалімі                                                                             03.07.1998 ж. 

 



    9.  Жаңақала аудандық әдістемелік кабинеті                                              Жаңақала с. 

         Бастауыш сыныптар жөніндегі әдіскер                                                        20.01.1992 ж.       

                                                                                                                    05.08.1993 ж. 

   

   10.  Аудандық «Қазақ тілі» қоғамы, жауапты хатшысы                            Жаңақала с. 

                                                                                                                    03.12.1990 ж. 

                                                                                                                    17.01.1992 ж. 

 

  11.   Жаңақала аудандық әдістемелік кабинеті                                              Жаңақала с. 

          Бастауыш сыныптар жөніндегі әдіскер                                                        11.01.1988 ж. 

                                                                                                                      03.12.1990 ж. 

 

  12.  Ю.А.Гагарин атындағы бастауыш мектебі                                            Жаңақала с. 

         Бастауыш сынып мұғалімі                                                                             10.09.1980 ж. 

                                                                                                                     11.01.1988 ж. 

   

  13.  Д.Нұрпейісова атындағы орта мектеп                                                      Көпжасар с. 

         Бастауыш сынып мұғалімі                                                                             15.08.1979 ж. 

                                                                                                                    10.09.1980 ж. 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР  

  

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. 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

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. 

 

БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫМЕН БАЙЛАНЫС 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


