Адрес

Абдихайымова Гулжазира Торебекқызы
Galya_7676@inbox.ru
+7 (701) 786-74-14 (WhatsApp); +7 (708) 808-7414
Кызылорда қаласы, Ә.Маргулан көшесі 2 үй

Дата рождения

01.04.1976 г.

E-mail
Тел. (моб.)

Білімі
 Жоғары 1993-1997 ж.ж.. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда гуманитарлық
университеті, "Кәсіптік оқыту" мамандығы, инженер-педагог
Жоғары оқу орнынан кейінгі


2012-2014 ж.ж. Қызылорда мемлекеттік университеті. Қорқыт Ата, "Кәсіптік
оқыту"мамандығы бойынша магистратура;
* Ғылыми дәрежесі
Педагогика ғылымдарының магистрі, "Кәсіптік оқыту"мамандығы
 Кәсіби тәжірибе
 2011-2012 ж.ж. – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
"Кәсіптік оқыту" кафедрасы - оқыту шебері";
 2013 г.г. Магистратура және университет жанындағы қазақ-түрік лицейінде
технология мұғалімінің сағаттық ақы негізінде қызмет көрсетуі.;
 2014-2019 г.г. – "Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері" кафедрасының оқытушысы
 2019-2022 г.г. – Аграрлық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми жарияланымдар
2013 ж. Диплом I. Технология пәнін оқыту барысында сәндік-қолданбалы элементтерін
еңгізу.
әдістемесі. 15(69) ғылыми конференция. Қызылорда қаласы.
2013 ж. Диплом II. Технология пәнін оқыту барысында сәндік-қолданбалы элементтерін
еңгізу әдістемесі. «Жас ғалым-2013» V Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.
Тараз қаласы.
2014 ж. Диплом. Декоративно-прикладное творчество. Междунородный фестиваль-конкурс
традиционной художественный культуры «Этномириада». Казань қ.
2014 ж. Тағам өндірісінде қамырдың реология-лық өзгерістерін зерттеу. Прага қ.
Сертификат. Журнал импакт-факторы - 0,178/РИНЦ
2015 ж. Оқушыларды кәсіпке баулу мәселесінің зерттелу жай-күйі. Молодой ученный
Ежемесячный научный журнал № 6.2 (86.2)
2015 ж. Сертификат №6(86). Кәсiптiк бiлiм беруде үш тiлдi мaмaн дaярлaудың қазіргі
таңдағы жайы Молодой учёный. Ежемесячный научный журнал.
2015 ж. Сертификат №7(87). Инновации в области методики обучения и воспитания
Молодой учёный. Ежемесячный научный журнал
2015 ж. Диплом III. Шымкент. М.Әуезов атындағы ОҚМУ. «Магистрлік диплом
жұмыстарының (жобаларының) байқауы».
2015 ж. Сертификат №6(86). Орта мектептегі технология сабағында қазақтың ұлттық
қолөнерін пайдалану ерекшеліктері. Молодой учёный. Ежемесячный научный журнал.
РИНЦ
2015 ж. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясын жоғары оқу орындарында қолдану
ерекшелігі. Молодой учёный. Ежемесячный научный журнал. № 6.2 (86.2)
2015 ж. Оқушылардың мінез-құлқын түзетудің психологиялық мүмкіндіктері. Молодой
учёный. Ежемесячный научный журнал. № 6.2 (86.2)

2015 ж. Тұлғаның ақыл-ойын қалыптастырудағы өзін-өзі бағалаудың педагогикалықпсихологиялық
мүмкіндіктері.
Молодой
ученный Ежемесячный научный журнал. РИНЦ. № 6.2 (86.2).
2015 ж. Жанұя құрамы ерекшеліктеріне байланысты баланың әлеуметтенуі. Молодой
учёный. Ежемесячный научный журнал. № 6.2 (86.2)
2015 ж. Технология пәні сабағында ұлттық қолөнер арқылы оқушыларжды кәсіпке
баулудың педагогикалық шарттары. Шымкент қ. Диплом III-орын.
2015 ж. Сертификат №6(86). Мероприятия по профориентационной работе. Молодой
учёный. Ежемесячный научный журнал. РИНЦ.
2015 ж. Студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру мәселесі. «Заманауи әлемдегі
ғылым мен білім» Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция материалдары, Қарағанды
«Болашақ-Баспа» РББ. 2015.-426 бет., 6 том.
2017 ж. Интеграция воспитанников старшего дошкольного возраста через игру и
изобразительное творчество. Международная педогогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование». Сборник статей Часть Красноярск қаласы.
2019 ж. Диплом II. Қызылорда қаласы «Рухани жаңғыру бағдарламасы: зерттеулер
тәжірибесі және басым бағыттары» тақырыбындағы XXI XXI ылыми конференциясының
«Рухани жаңғыру бағдарламасы. Жетекшілік жасау.
2019 ж. Диплом II. Қызылорда қаласы «Рухани жаңғыру бағдарламасы: зерттеулер
тәжірибесі және басым бағыттары» тақырыбындағы XXI XXI ылыми конференциясының
«Рухани жаңғыру бағдарламасы. Жетекшілік жасау.
2020 ж. Диплом I. №23739. Международная ассоцияция педагогов. Москва.
2020 Сертификат MS №194605 «Ұстаз тілегі» Республикалық ғылыми әдістемелік сайтына
оқу әдістемелік материалы.
2020 ж. Алғыс хат. Жетекшілік жасау Дастанбек Айжан Дастанбекқызы Үздік студент-2020.
«Bilim Orkenieni» ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығының директоры
Ә.Ғ.Сатылғанов.Нұр-Сұлтан қаласы.
2020 ж. Диплом. «Жас білімпаз» атты Республикалық оқушылар мен студенттердің ғылыми
жұмыстарына жетекшілік жасау. ZIAT ғылыми әдістемелік орталығының жетекшісі
Б.К.Құманова. Нұр-Сұлтан қаласы.
2020 ж. Диплом. №012273. «Жас білімпаз» атты Республикалық оқушылар мен
студенттердің ғылыми жұмыстарына жетекшілік жасау. ZIAT ғылыми әдістемелік
орталығының жетекшісі Б.К.Құманова. Нұр-Сұлтан қаласы.
2020 ж. Диплом. Сертификат №33474. Халықаралық қатысулар мен өткізілетін
Республикалық ғылыми тәжірибелік конференциялар.
2020 ж. Диплом II. Республикалық көркем еңбек блиц-турнирі. T-0266821
2020 ж. Диплом I. Республикалық көркем еңбек блиц-турнирі. T-0266953
2020 ж. Алғыс хат. «Абырой» Республикалық білім парталы балалардың шығармашылық
жұмыстарын ұйымдастыру. №KZ30VPY00029365
2020 ж. Алғыс хат. Республикалық «Жас дарын» 10 сыныптар арасында олимпиада
жеңімпаздарын дайындағаны үшін. Zh-02865727.
2020 ж. Алғыс хат. Халықаралық экономика пәнінен жеңімпаздар дайындағаны үшін. Zh0282112
2020 ж. Республикалық «Жас дарын» 10-сыныптар арасында олимпиадасына қатысу.
Қызылорда қаласы №235 орта мектеп оқушысы Әбдінағымов Арнұр Ринатұлына жетекшілік
жасау. Сертификат.
Біліктілікті арттыру
2014 ж. Seminarort: Nationales Zentrum fur Weiterbildung <Өрлеу> Institut fur padagogische
Weiterbildung. Gebiet Gysylorda, Kasachstan. Сертификат №440501/173
2016 ж. Ғылыми-зерттеу үшін Thomson Reuteus бағыты бойынша онлайн-конференция
ауқымы 4 сағат. 17-21 қазан.Сертификат №1256

2016 ж. «Маман» оқу өндірістік орталығы «Компьюткрлік графика» бағдарламасы бойынша
ауқымы 24 сағат курсы. Сертификат №0359
2016 ж. «Дорожная карта бизнеса 2020». Обучение по Проекту «Бизнес-советник» для
предпринимателей. Сертификат №016748.
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, ауқымы 72 сағат курс. Ағылшын тілінен. Сертификат К №116.
2017 ж. 40 часов. «Обучение отечественными и иностранными специалистами по
педагогическим специальностям на основе лучших международных стандартов в области
менеджмента и сфере подготовки кадров» на тему «Методика развития критического
мышления» в объеме Сертификат.К №439
2017 ж «Обучение отечественными и иностранными специалистами по педагогическим
специальностям на основе лучших международных стандартов в области менеджмента и
сфере подготовки кадров» на тему «Инклюзивное образование» в объеме 20 часов. .
Сертификат К№ 523.
2017 ж. . «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаhандық бәсекеге қабілеттілік жағдайында
кәсіби оқытудағы өзекті мәселелері». 4 сағ. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ-нің бас ғимараты.
Сертификат.
2018 ж. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру
ұлттық орталығы. 240 сағат. Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу
орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар. Сертификат. №0280656.
2018 ж. Конструктивті оқыту негіздері. Сертификат. №214.
2019 ж. Практические советы по повышению публикационной активности, видимости и
цитируемости. Сертификат. №52.
2019 ж. Азербайджан Ұлттық ғылыми академиясы «Современное состояние почв и научные
основы их улучшения (на примере Азербайджана)». Сертификат.8 сағат.
2020 ж. Білім берудің цифрлық трансформациясы. Сертификат №0118.
2020 ж. Онлайн курс COURSE. Генетика (Genetics). Москва. Новосибирск қаласы.
Сертификат.
2020 ж. Онлайн курс COURSE. ГМО: технологии создания и применение. Москва.
Новосибирск қаласы. Сертификат.
2020 ж. Онлайн курс COURSE. Spatial Analysis and Satellite Imagery in a GIS. Канада қаласы.
Сертификат.
2020 ж. Онлайн курс COURSE. Молекулярная диетология: гены, еда и здоровье. Москва.
Томск қаласы. Сертификат.
2020 ж. Онлайн курс COURSE. The Science of Well-Being. Америка. Нью Хэван қаласы.
Сертификат.
2020 ж. Онлайн курс COURSE Здоровое сердце, здоровые сосуды. Москва.
Томск қаласы. Сертификат
2020 ж. Онлайн курс "Ғылыми жарияланымдар-Publ.Science» компанияның ғылыми-оқыту
орталығы. Сертификат.
2020 ж. КФ РГП КазИнСт "Халал" өнімдері және ақпараттық технологиялар. Қызылорда
қаласы. Сертификат №667.
2020 ж. Мамандарды кәсіби даярлау корпорациясы. ЖШС. Қоғамдық тамақтану өнеркәсіптері
мен азық тұлік өнімдерін өңдеу техникаларына сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру. 72
сағат. Сертификат №56.
2021 ж. Қорқыт Ата атындағы ҚУ. Азық түлік өндірісінің тиімділігін арттыруға арналған
инновациялық технологиялары және тағам сапасының техникалық қамсыздандыруы мен
бақылауын ұйымдастырудың негіздері. 42 сағат. Сертификат №89.
2021 ж. Мамандарды кәсіби даярлау корпорациясы. ЖШС. Тамақ және азық түлік
технологиялары мен оның теоретикалық негіздері. 72 сағат. Сертификат №176.
2021 ж. Мамандарды кәсіби даярлау корпорациясы. ЖШС. Азық –түлік өнімдерін өндіру
кәсіпорындарын жобалау және қызметін ұйымдастыру. 72 сағат. Сертификат №196.

2021 ж. Мамандарды кәсіби даярлау корпорациясы. ЖШС. Азық түлік өнімдерінің тауартануы
мен тамақ өнімдерін консервілеудің теориялық негіздері. 72 сағат. Сертификат 82
2021 ж. Мамандарды кәсіби даярлау корпорациясы. ЖШС. Қоғамдық тамақтану өнеркәсіптері
мен азық-түлік өнімдерін өңдеу техникаларына сервистік қызмет көрсетуді қйымдастыру.
Сертификат 56
Ғылыми әдістемелер:
2014 ж. «Технология пәні сабағында ұлттық қолөнер арқылы оқушыларды кәсіпке баулудың
педагогикалық шарттары». Әдістемелік нұсқаулық.
2019 ж. Ғылыми жетекшілік. «Киіз үй жарты ғалам моделі» С.Сейфулин атындағы № 4 орта
мектебінің 4 «В» сынып оқушысы Рыскелді Саржан.
2020 ж. «Отбасы тәрбиесінде жасөспірімдердің ұлттық келбетін қалыптастыру» оқулық.
2020 ж. Cертификат. «Ustas tilegi» Республикалық ғылыми әдістемелік сайтында «Тағам
өндірісі салалары» оқу әдістемелік материалын жариялау.
№NS-239949
2020 ж. Cертификат. «Ustas tilegi» Республикалық ғылыми әдістемелік сайтында «Ұннан
жасалатын тағамдар технологиялары» оқу әдістемелік материалын жариялау.
№NS-240570
2020 ж. Cертификат. «Ustas tilegi» Республикалық ғылыми әдістемелік сайтында ғылыми
әдістемелік материал жариялауға Дастанбек Айжан Дастанбекқызына жетекшілік жасау. MS241247
2020 ж. Cертификат. «Ustas tilegi» Республикалық ғылыми әдістемелік сайтында ғылыми
әдістемелік материал жариялауға Әбдінағым Аружан Ринатқызына жетекшілік жасау.
MS-241494
Тілдерді білуі
Қазақ (ана тілі); орыс (еркін), ағылшын (сөздікпен аудару).
Компьютерлік сауаттылық

ОС MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Интернет.
 Отбасылық жағдайы
 Тұрмыста, төрт бала тәрбиелеп отырмыз.

