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Арнайы жоғары білім.
1990-1995 ж.ж.
Жамбыл Жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институты.
Мамандық: Машины и аппараты текстильной, легкой промышленности и
бытового обслуживания.
Біліктілік: инженер-механик
Жоғары оқу орнынан кейінгі білімі: Аспирантура
2005-2009 ж.ж.
Алматы технологиялық университеті.
Мамандық: 05.18.12 - «Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары».
18.10.2002-21.10.2003 ж.ж. – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
универсиитетінің «Еңбек технологиясы және кәсіби оқыту» кафедрасының оқу
шебері;
22.10.2003-31.08.2008 ж.ж. – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
универсиитетінің «Еңбек технологиясы және кәсіптік білім беру» кафедрасының
оқытушысы;
01.10.2005-01.10.2009 ж.ж. – Алматы технологиялық университетінің «Тамақ
инженериясы» кафедрасының ізденушісі;
01.09.2008-31.08.2021 ж.ж. – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
универсиитетінің «Кәсіби оқыту» ( 2019 жылдан бастап «Сәндік-қолданбалы және
бейнелеу өнері» болып қайта аталған) кафедрасының аға оқытушысы;
01.09.2021 ж. бастап қазірге дейін – «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
универсиитеті» КеАҚ, «Аграрлық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы.
Техника ғылымдарының кандидаты
Мамандығы: 05.18.12 - «Тамақ өндірісінің процестері мен аппараттары».
Еркін меңгерген: ОС Windows ХР, 7, 8, 10, MS Office бағдарламалар пакетін,
Internet Explorer және т.б.
Бейне-конференциялар мен хабарламалар алмасуға арналған ZOOM Meetings &
Chat, Adobe Connect, Google classroom бағдарламалары мен facebook.com,
instagram.com әлеуметтік желілерінде жұмыс жасау тәжірибесі жоғары.
Қазақ тілінен орыс тіліне аударма жасау.
40-тан астам мақалалардың авторы. Оның ішінде:

Ералиева С.Ж. Инновациялық патент авторы: №20064 «Пеш табанына
салып пісірілетін қамыр дайындамасының бөлінген тағандарына арналған
қалып»/ Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік
құқығы комитетімен берілген, 27.06.2008 ж.

Ералиева С.Ж. Нан өндірісінде антииадгезиялық материалдарды қолданудың
экономикалық тиімділігі/ “Нови ната за напреднали наука - 2014”атты Х
халықаралық ғылыми конференция материалдары, 17-25 мамыр, 2014 .6-том
Икономики София (Болгария) “Бял ГРАД–БГ” ООД.- 16-11 б.

Ералиева С.Ж. Тағам өндірісіндегі қамырдың реологиялық өзгерістерін
зерттеу/INNOVATIVE PROCESSES IN ECONOMIC, SOCIAL AND
SPIRITITUAL SPHERES OF LIVE OF SOCIETY/IV халықаралық ғылыми
конференция материалдары, 25-26 мамыр, 2014, Prague (Прага) .-80-82 б.
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Ералиева С.Ж. Нан жабдықтары үшін адгезияға қарсы материалды ұтымды
таңдау // «Theoretical and Applied Sciences in the USA» атты 2-Халықаралық
ғылыми-тәжірибелік конференция, 5 қараша, 2014, New York, USA (США).67-73 б.
Ералиева С.Ж., Смаилова Ж.Ж. SOCIAL PARTNERSHIP SIGNIFICANCE
IN THE SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM// «Қазіргі
заманның жаһандық проблемалары жағдайында ғылыми қоғамдастықтың
интеграциясы»
тақырыбындағы
2-Халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференция, 7-9 наурыз, 2017, Осаке (Жапония).
Ералиева С.Ж. Жоғары оқу
орындарында
қашықтықтан
оқыту
жағдайында видео-сабақтарды қолдану тиімділігі/ «ХХI ғасыр жағдайындағы
педагогикалық білім модернизациясы: болашаққа бағдар» тақырыбында онлайн
режимде республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция/ Баяндама: on-line
режимінің
http://online.ripkso.kz/online платформасы (Adobe Connect
бағдарламасымен), Алматы қаласы: «ҚР БҒМ «Өрлеу» біліктілікті арттыру
Ұлттық орталығы» АҚ филиалы, 10 маусым, 2020 ж.
Біліктілікті арттыру курсы: «Тамақ өнімдерінің технологиясы» мамандығы
бойынша «Инженерлік графика», «Тамақ өнімдері өндірісінің процестері мен
аппараттары» пәндерінен 72 сағат көлемінде, «Шебер» оқу орталығы» ЖШС,
Алматы қ., 24-28 шілде 2017 ж. / Сертификат №22 .
Біліктілікті арттыру курсы: «Конструктивті оқыту негіздері» бағдарламасы
бойынша 24 сағат көлемінде, Қызылорда қ., Қорқыт ата Қызылорда
мемлекеттік университеті, 24–27 сәуі,р 2018 ж./Сертификат №209.
Онлайн-семинар: «Білім берудегі менеджмент». «Protecta» халықаралық
инновациялық білім беру орталығы, Иска Дерижан – «Protecta» президенті,
педагогика ғылымдарының докторы, PhD ,72 сағат көлемінде, София,
Болгария. 26 қараша – 07 желтоқсан 2018 ж. / Сертификат №22725.
Біліктілікті арттыру курсы: «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында
жоғары оқу орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар»
бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы 260 сағат көлемінде, ҚР
БҒМ «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ, Қызылорда қ., 29
сәуір. - 21 маусым 2019 ж. / Сертификат №0320801.
Біліктілікті арттыру курсы: «Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары мен
азық-түлік өнімдерін өңдеуге арналған жабдықтарға сервистік қызмет
көрсетуді ұйымдастыру» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы
72 сағат көлемінде, «Кадрларды кәсіби даярлау корпорациясы» ЖШС Оқу
орталығы, Қызылорда қ., 20-30 шілде, 2020 ж. / Сертификат №55.
Біліктілікті арттыру курсы: Бағдарламаға сәйкес жазғы онлайн мектеп: «Білім
беруді цифрлық трансформациялау» ,36 сағат көлемінде, Қызылорда, ҚорқытАта атындағы ҚМУ. 17-19 тамыз 2020 ж. / Сертификат № 0312.
Семинар: Қазақстан Республикасы ТжКБ мұғалімдерінің біліктілігін
арттыруға арналған білім беру бағдарламасына сәйкес «Қашықтықтан
технологияларды қолдану арқылы білім беру» тақырыбында ,72 сағат
көлемінде, Нұрсұлтан, ҚР БҒМ Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық академия,
21-26 қыркүйек, 2020 ж. / Сертификат № 77-0002928.
Біліктілікті арттыру курсы: «Тамақ өнімдерінің тауарлық зерттеулері және
тағамдық консервацияның теориялық негіздері» бағдарламасы бойынша 72
сағат көлемінде, «Кәсіби оқыту корпорациясы» ЖШС Оқу орталығы,
Қызылорда қ., 3-30 қыркүйек 2020 ж. / Сертификат №81.
Біліктілікті арттыру онлайн-курсы: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің жобасы аясында, «Инновациялық жобаларды басқару»
тақырыбында, Мәскеу физика-техникалық институты, Ресей Федерациясы,
Мәскеу, Coursera-online: no-reply @t.mail.coursera.org, 06-13 желтоқсан 2020 ж./
Coursera курсының сертификаты.
Біліктілікті арттыру онлайн-курсы: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің жобасы аясында, «Create a Dialog Box in Unity Part 1 - Visual
Effects» тақырыбында, Arizona State University, USA University «Coursera Project
Network», Coursera-online: no-reply @t.mail. coursera.org, 13-17 декабря, 2020 г./
Coursera курсының сертификаты.
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Марапаттар мен
сыйақылары:

Біліктілікті арттыру онлайн-курсы: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің жобасы аясында, «Мәтіндік жарнама» тақырыбында .
GoogleAdWords. «Экономиканың жоғары мектебі» Ұлттық зерттеу
университеті, Ресей Федерациясы, Мәскеу, 2020 жылғы 13 желтоқсан – 2021
жылғы 3 қаңтар / Coursera курсының сертификаты.

Біліктілікті арттыру онлайн-курсы: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің жобасы аясында, «Graphic design: create simple customised
patterns using Gimp» тақырыбында, Arizona State University, USA University
«Coursera Project Network». Remotely-Coursera: no-reply @t.mail.coursera.org, 13
декабря, 2020 - 4 января, 2021 г./ Coursera курсының сертификаты.

Біліктілікті арттыру онлайн-курсы: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің жобасы аясында, «Textual Elements of Design: Fonts,
Typographyand Spacing» тақырыбында, University of Colorado at Boulder, USA,
state Colorado, Boulder city Remotely-Coursera: no-reply @t.mail.coursera.org, 13
декабря, 2020 - 18 января, 2021 г./ Coursera курсының сертификаты.

Біліктілікті арттыру онлайн-курсы: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің жобасы аясында, Маркетинг. 1-бөлім. Негізгі категориялар,
принциптер мен тәсілдер» тақырыбында, Ресей Федерациясы, Ұлы Петр
атындағы Санкт-Петербург политехникалық университеті: no-reply @t. пошта.
coursera.org, 2020 жылдың 13 желтоқсаны - 2021 жылдың 4 ақпаны/ Coursera
курсының сертификаты.

Біліктілікті арттыру курсы: «Тамақ өндірісінің тиімділігін арттырудың
инновациялық технологиялары және техникалық қамтамасыз етуді
ұйымдастыру және тамақ өнімдерінің сапасын бақылау негіздері»
бағдарламасы бойынша 42 сағат көлемінде, «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
университеті» КЕАҚ, Қызылорда, 22 сәуір. -29, 2021 ж. / Сертификат Қ №528.

Онлайн-семинар:
«Инновациялық-кәсіпкерлік
университетінің
оқу
бағдарламаларының жаңа архитектурасы» тақырыбында, 78 сағат көлемінде,
Нұрсұлтан, ҚР БҒМ Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық онлайн академиясы, 30
сәуір 2021 ж. / Сертификат №1008.

Біліктілікті арттыру курсы: «Азық-түлік және тамақ өнімдерінің
технологиялары және олардың теориялық негіздері» бағдарламасы бойынша,
72 сағат көлемінде, «Кәсіби оқыту корпорациясы» ЖШС Оқу орталығы,
Қызылорда қ., 19-29 шілде 2021 ж. / Сертификат №175.

Біліктілікті арттыру курсы: «Азық-түлік өнімдерін өндіру кәсіпорындарының
қызметін жобалау және ұйымдастыру» бағдарламасы бойынша, 72 сағат
көлемінде, «Кәсіби оқыту корпорациясы» ЖШС Оқу орталығы, Қызылорда қ.,
2-12 тамыз 2021 ж./Сертификат №195

Біліктілікті арттыру курсы: «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы және тағам
дайындау, физиология және тағамдық санитария» бағдарламасы бойынша 108
сағат көлемінде, «Gold Steel» ЖШС, Қызылорда қ., 2021 ж. / Сертификат н/з.
34 жыл
20 жыл

1. Азық- түлік өндірісінің процестері және аппараттары.
2. Азық -түлік өнімдерін өңдеуді техникалық қамсыздандыру.
3. Азық-түлік өнімдерін өңдеу техникаларына сервистік қызмет көрсету.
1. 2019-2023 оқу жылдарына арналған 6В01408- «Бейнелеу өнері және сызу
(Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау) «білім беру
бағдарламасын жасадым.
2. 2021-2025 оқу жылдарына арналған 6В07260 – «Азық-түлік өнімдерінің
технологиясы» білім беру бағдарламасын жасадым.

Кезеңі: Кезеңі:2006 Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ректоры, т.ғ.д. профессор К. А. Бисеновтің
студенттерге сапалы білім мен тәрбие беруде жемісті педагогикалық қызметі үшін
және университеттің қоғамдық жұмысына белсенді қатысқаны үшін Алғыс хаты.

Кезеңі: 06.03.2008
Кезеңі: 02.10.2009
Кезеңі: 2012
Кезеңі: 06.03.2016
Кезеңі: 06.03.2017

Кезеңі: 06.03.2017
Кезеңі: 29.09.2017

Кезеңі: 17.11.2017
Кезеңі: 13.12.2017
Кезеңі: 08.03.2019
Кезеңі: 05.04.2019

Оқу және тәрбие үрдісіндегі жоғары көрсеткіштер үшін, сондай-ақ 8 наурыз
мерекесіне орай 15000 теңге көлемінде сыйақы берілді.
Студенттерге сапалы білім мен тәрбие беруді қамтамасыз етудегі жемісті
педагогикалық қызметі және университеттің қоғамдық жұмысына белсенді
қатысқаны үшін 15000 теңге көлемінде сыйақы берілді.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрылғанына 75
жыл толуына орай "Алтын" медальмен марапатталған.
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ректоры, т.ғ. д. профессор К. А. Бисеновтің
студенттерге сапалы білім мен тәрбие беруде жемісті педагогикалық қызметі үшін
және университеттің қоғамдық жұмысына белсенді қатысқаны үшін Алғыс хаты.
"Нұр Отан" партиясы Қызылорда облыстық филиалы төрағасының бірінші
орынбасары И.Құттықожаевтан партияның стратегиялық бағыттарын белсенді
жүзеге асырып, жастарға патриоттық тәрбие беруде жемісті тәрбие бергені үшін
Алғыс хат.
2015-2016 оқу жылындағы оқу және тәрбие үрдісіндегі жоғары көрсеткіштер үшін,
сондай-ақ 8 наурыз мерекесіне орай 30000 теңге көлемінде сыйақы берілді.
"Нұр Отан" партиясы Қызылорда облыстық филиалы төрағасының бірінші
орынбасары И.Құттықожаевтан қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқаны үшін,
білім беру саласында өңірдің өркендеуі жолындағы адал және адал педагогикалық
еңбегі үшін Алғыс хат.
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрылғанына 80
жыл толуына орай «Алтын» медальмен марапатталған.
2016-2017 оқу жылындағы оқу және тәрбие үрдісіндегі жоғары көрсеткіштер үшін,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай 30000 теңге
көлемінде сыйақымен марапатталды.
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ректорының м. а., ф-м.ғ.д., профессор Б. Ж.
Абдикаримовтың университеттегі өз міндеттерін жауапты атқарғаны және тиімді
жұмыс үлгісін көрсеткені үшін Алғыс хаты.
Еуразия технологиялық университетінің ректоры Ж.А. Темірбековтің Жастар
жылы аясында "Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-тегеуріндері" атты VI
Халықаралық жас ғалымдар конгресі жұмысына студенттер мен магистранттарды
жоғары деңгейде дайындағаны үшін Алғыс хаты.

