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1. БІЛІМІ:  

2019-2021  Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, педагогика 

ғылымдарының магистрі, 7М01101 - «Педагогика және психология» 

2015-2019  Баишев университеті, 5В010300 – Педагогика және психология 

 

  

1. Кәсіби даму бағытындағы жетістіктері:  

 

Жылы Жетістіктері 

2019ж 

 

 

2018 ж 

 

 

2021 ж 

2021 ж 

 

2021 ж 

  

 

2021 ж 

 

 

2021 ж  

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы жаңа білім беру 

технологиялары институты ұйымдастырған «Жоғары мектеп 

педагогикасы» онлайн курсы;  
 

Батыс Қазақстан бойынша «Қазақ психологиялық қоғамының» 

мүшесі; 
 

Авторлық жұмыстары – 1 (авторлық куәлік). 
 

Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығы ұйымдастырған 

әдістемелік практикум сертификаты; 
 

«Колледж.Студент.Куратор» облыстық оқыту семинарынан 

сертификат; 
 

Колледжішілік ұйымдастырылған «30 игі іс» жобасынан 

сертификат. 
 

«Ұлы Дала құндылықтары» тақырыбында облыстық онлайн 

конференциясы, Ақтөбе облыстық ғылыми-тәжірибелік 

орталығынан ІІ дәрежелі диплом; 

 

  

2. КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕ  

УАҚЫТЫ МЕКЕМЕ АТАУЫ 

2021-2022 Ақтөбе көпсалалы АГУ Тарлан колледжі 

2022 ж – қазіргі уақыт Қазақ-Орыс Халықаралық университеті 

 

  



3. ҚОСЫМША МӘЛІМЕТ:  

 

Негізгі зерттеу еңбектері мен 

мақалалары  
1. Жалпы білім береті мектепті жаңаша басқаруда 

мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытудың ғылыми-

педагогикалық негіздері.// «Инклюзивті білім берудің 

психологиялық-педагогикалық аспектілері» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. – Ақтөбе, 2019 ж. 

2. Жaлпы білім беретін мектепті жaңашa бaсқaрудың 

ғылыми-педaгогикaлық негіздері.// Қазақстанның ғылымы 

мен өмірі. Халықаралық ғылыми журналы, №11. – 

Алматы, 2019 ж. 

3. Жалпы білім беретін мектепті басқару формалары.// 

«Жaстар, ғылым және инновaция» aтты студенттер, 

мaгистрaнттaр, PhD докторaнттaрдың ХҮІ Республикaлық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясының мaтериaлдaры. – 

Aқтөбе, 9 сәуір, 2020 ж. 

4. Жалпы білім беретін мектепті жаңаша басқарудың 

әдістері.// Polish journal science, №24. – Варшава (Польша), 

2020 ж. 

5. Қашықтан оқыту барысында жалпы білім беретін 

мектепті басқару ерекшеліктері.// Қ.Жұбaнов aтындaғы 

Aқтөбе өңірлік университетінің 85 жылдық мерейтойына 

aрнaл-ғaн «Қaзaқстaнның Бaтыс өңіріндегі педaгогика 

ғылымының тaрихы, дaмуы және зерттеу перспективa-

лары» aтты республикaлық ғылыми-прaктикалық кон-

ференция мaтериaлдaры. – Aқтөбе: Қ.Жұбaнов aтындaғы 

Aқтөбе өңірлік университеті, 2020 ж. 

6. Жалпы білім беретін мектепті басқару және 

басшылық ету.// Жастар, ғылым және инновация» атты 

студенттер, оқытушылардың ХҮІІ Республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. ІІ 

том. – Ақтөбе, 6 сәуір, 2021 ж. 

Білігі  MS Officе қолданушысы деңгейі 

 


