
 

«Шетел тілдері және оқыту әдістемелері» пәндік-циклдік комиссиясы 

 

Пәндік-циклдік комиссияның әдістемелік тақырыбы: «lesson Study тәсілі 

мен  Action Research –оқытушының кәсіби даму моделі. Шетел тілін оқытуда 

құзыреттілікті технологиялық әдістермен дамыту және практикалық 

оқытудың тиімділігін арттыру»  

 

Кафедра құрамы: 

Барлығы Доцент Магистр Жоғары 

санатты 

Бірінші 

санатты 

Екінші 

санатты 

Санаты жоқ 

19 - 7 4 3 2 10 

 

№ Аты-жөні Туған 

жылы 

Лауазымы Білімі 

Санаты 

Бітірген оқу 

орны,жылы 

Еңбек өтілі Марапаттары 

Жал

пы 

Педа

гогті

к 

1 Күнтубай 

Арайлым 

Абзалқызы 

04.06. 

1994 

ж. 

Оқытушы 

Шетел тілі  

Аударма 

теориясы 

мен 

практикасы 

Жоғарғы 

деңгейлі 

екінші 

санатты 

Шетел тілдер 

және Іскерлік 

Карьера 

Университеті  

6М020700- 

Аударма ісі   

2018-2020жж. 

3 ж 6 

ай 

3 ж 6 

ай 

1. «Алғыс хат» 

Жастар саясатының 

дамуына қосқан үлесі 

үшін  ҚР «Білім 

өркениеті» Ұлттық 

инновациялық ғылыми 

зерттеу орталығы  

 Нұр-Сұлтан қаласы, 

2021ж. 

2.Абай 

Құнанбайұлының 175 

жылдық мерейтойына 

арналған «Абай әлемі»  

ғылыми байқауы ІІ 

дәрежелі жеңімпазы  

2021 ж.  

3. «Пед Эксперт» 

Всероссийского 

тестирования, І 

дәрежелі диплом 2019ж. 

2 Султанова 

Мадина 

Аубакировна  

13.05. 

1992ж 

Оқытушы 

Шетел тілі. 

Шетел тілі 

практикумы 

- ЖенПУ 4ж 

6 ай  

4ж 

6 ай 

- 

3 Қали Мадина 

Манарбекқыз

ы 

07.02.

1994 

ж 

Оқытушы 

Шетел тілі 

Ағылшын 

тілі 

грамматикас

ы 

Стилистика  

Лексиколог

- КАзУМОиМЯ 

им Абылай 

хана 

4 ж 6 

ай  

4 ж 6 

ай 

1.Құрмет грамотасы  

«8 наурыз – 

Халықаралық әйелдер 

күні мерекесіне орай 

жас ұрпаққа тәрбие мен 

білім берудің нәтижелі 

еңбегі үшін» Алматы 

қаласы, Білім 



ия  

 

басқармасы 2020 ж. 

2. Абай 

Құнанбайұлының 175 

жылдық мерейтойына 

арналған «Абай әлемі»  

ғылыми байқауы І 

дәрежелі жеңімпазы  

2021 ж 

 

4 Байгараева 

Гульнур 

Сагындыковн

а 

15.10.

1982ж 

Оқытушы 

Шетел тілі 

Үйден оқу 

Жоғарғы 

деңгейлі 

бірінші 

санатты 

№ 1 Алматы 

қазақ 

педагогтік 

колледжі 

1999 -2002жж. 

 

Қазақ 

мемлекеттік 

қыздар 

педагогика 

институты 

2004 -2007жж. 

18ж

ыл 2 

ай  

18ж

ыл 2 

ай 

1.Құрмет грамотасы  

«8 наурыз Халықаралық 

әйелдер күні мерекесіне 

орай жас ұрпақтың 

білімі мен тәрбиесіне  

сіңіріп жатқан зор 

еңбектері және 

кәсіподақ қозғалысын 

дамыту мен нығайтуға 

белсенді үлесі үшін 

2020ж 

5 Алимбекова 

Назгуль 

Нуриденкызы 

28.05.

1993ж 

Оқытушы 

Шетел тілі 

Стилистика 

Елтану   

Шетел тілі 

фонетикасы 

Аймақтану 

Кәсіби 

шетел тілі 

- 1) №1 Алматы 

қазақ 

мемлекеттік 

гуманитарлық  

педагогтік 

колледжі  

2009-2013ж 

2) Х.Дулати 

атындағы 

ТарГУ 

2013-2016ж 

6 ай 6 ай - 

6 Мұхаметжано

ва     

Қарлығаш 

Сейткаримов

на 

23.02.

1969ж

. 

Оқытушы 

Шетел тілін 

оқыту 

әдістемесі 

Педагог-

эксперт 

АПИИЯ, 1986-

1991 

32 ж. 32ж 1.Халықаралық ғылым 

мен білімді қолдау 

орталығының Құрмет 

грамотасы,2020 

2.Алматы қ.Медеу 

ауданы,№172 мектеп-

гимназиясының Алғыс 

хаты,2020 

3.Ziatker.kz-ҚРБҒ 

порталының Алғыс 

хаты,2020 

4. Абай 

Құнанбайұлының 175 

жылдық мерейтойына 

арналған «Абай әлемі»  

ғылыми байқауы І 

дәрежелі 

жеңімпазы,2021 ж 

5.Республикалық 

«Ағылшын тілі»блиц-

турнирінің дипломы,2-

орын,2021ж 

7 Әнуархан 

Мәуе 

29.09. 

1994 

әдіскер 

Шетел тілі, 

елтану 

- ҚазХҚжәнеӘТ

У 

6 ай  6 ай Абай Құнанбайұлының 

175 жылдық 

мерейтойына арналған 

«Абай әлемі»  ғылыми 



байқауы ІІ дәрежелі 

жеңімпазы,2021 ж. 

8 Айдарбекова 

Нургул 

Кулжабаевна 

28.07. 

1966 

Оқытушы 

Шетел тілі 

Жоғарғы 

деңгейлі 

жоғарғы 

санатты 

АПИИЯ 

 

30 

жыл 

30 

жыл 

1.Тәуелсіздік мерекесіне 

арналған алғыс хат, 

2020ж. Желтоқсан. 

2.Ұстаздар күніне 

арналған алғыс хат. 

2019 ж. 

9 Турганова 

Гульшат 

Амангельдиев

на 

23.03.

1987 

Оқытушы 

Кәсіптік 

шетел тілі, 

Шетел тілі 

тарихы 

Жоғарғы 

деңгейлі 

екінші 

санатты 

ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева; 

Шетел тілдер 

және Іскерлік 

Карьера 

Университеті 

 

13 

жыл 

13 

жыл 

1«In the world of 

Cinema»тақырыбында 

өткен танымдық – 

тәжірибелік декадада 

«22Ш» топ білім 

алушыларына 

танымдыұ 

көзқарастарын 

қалыптастыруда бағыт-

бағдар беріп, белсене 

атсалысқаны ушін. 

2019ж 

2«Жалпыадамзаттық 

құндылықтар» күніне 

орай адамның рухани – 

адамгершілік әлеуетін 

арттыруға,қоғамға 

қызмет ету дағдыларын 

дамытуға бағытталған 

«32Ш» тобы 

шығармашылық 

белсенділіктері мен 

жауапкершіліктері ушін.  

3 «8» нарыз 

Халықаралық айелдер 

күніне орай Құрмет 

гамотасымен 

марапатталды. 2020ж. 

10 Бисариева 

Сандуғаш 

Шілдебайқыз

ы 

31.07.

1995 

Оқытушы 

Шетел тілі 

- ҚазХҚжәнеӘТ

У 

1 

жыл  

1 

жыл 

- 

11 Жаксыбекова 

Арайлым 

Жаксыбекқыз

ы 

03.10.

1993 

Оқытушы 

Шетел тілі 

- АҚМК  3 

жыл 

3 

жыл 

- 

12 Өмірбаева 

Айнұр 

Байсынқызы  

03.12.

1991 

Оқытушы 

Шетел тілі 

Іскерлік 

шетел тілі 

Шетел тілі 

практикумы  

Шетел тілі 

грамматикас

ы 

- № 1 Алматы 

қазақ 

педагогтік 

колледжі 

2008 -2011жж 

ҚазНПУ  

4 

жыл  

4 

жыл 

«In the world of 

Cinema»тақырыбында 

өткен танымдық – 

тәжірибелік декадада 

«42Ш» топ білім 

алушыларына 

танымдыұ 

көзқарастарын 

қалыптастыруда бағыт-

бағдар беріп, белсене 

атсалысқаны ушін. 

2019ж 

 

14 Картамысова 16.02. Оқытушы Жоғарғы Шетел тілдер 3 3 1.Құрмет грамотасы  



Жадыра 

Бериковна  

1994 Шет тілін 

ауызша 

және 

жазбаша 

машықтанд

ыру  

Шетел тілі 

грамматикас

ы  

Теориялық 

грамматика 

деңгейлі 

екінші 

санатты 

және Іскерлік 

Карьера 

Университеті  

6М020700- 

Аударма ісі   

2018-2020жж. 

жыл 

6 ай 

жыл 

6 ай 

«8 наурыз Халықаралық 

әйелдер күні мерекесіне 

орай жас ұрпақтың 

білімі мен тәрбиесіне  

сіңіріп жатқан зор 

еңбектері және 

кәсіподақ қозғалысын 

дамыту мен нығайтуға 

белсенді үлесі ушін  

2019ж  

2.Абай 

Құнанбайұлының 175 

жылдық мерейтойына 

арналған «Абай әлемі»  

ғылыми байқауы ІІ 

дәрежелі жеңімпазы  

2021 ж 

15 Жампеисова 

Айдана 

Кайратовна 

23.12.

1991 

- Шетел тілі 

практикумы 

- Абай атындағы 

Қазақ Ұлттық 

Педагогикалық 

Университеті, 

Екі шет тілі 

9 4,6 1.Алғыс хат: Абай 

Құнанбайұлының 175 

жылдық мерейтойына 

арналған «Абай әлемі»  

ғылыми байқауына 

қатысқаны үшін. 

2.Мадақтама: 

Жалпыадамзаттық 

құндылықтар күніне 

орай. 

3.Мақтау қағазы: 

Педагогикалық жоғары 

кәсіби құзыреттілік 

және әдістемелік 

шеберлікпен атқарған 

табысты ұызметі үшін. 

16 Алимпияева 

Замира 

Сембаевна 

06.03.

1975ж 

Оқытушы 

Үйден оқу 

Жоғарғы 

деңгейлі 

бірінші 

санатты 

Алматинский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков.  

Ағылшын және 

неміс 

тілдерінің 

оқытушысы 

20ж 20ж Алғыс хат: 

Педагогикалық еңбек 

жолындағы жақсы 

тәрбие мен білім беруге 

қосқан үлесі үшін. 

2.Құрмет грамотасы: 

Тәуелсіз Қазаұстанның 

рухани даму жолында 

ұрпақ тәрбиесіне 

сіңірген еңбегімен және 

білім саласының 

дамуына қосқан үлесі 

үшін. 

І. Құрмет грамотасы: 

Халқаралық әйелдер 

күні мерекесіне орай 

жас ұрпаққа тәрбие мен 

білім берудегі нәтижелі 

еңбегі үшін 

17 Бегазова 

Мадина 

Жандаровна 

25.01.

1969ж 

Оқу 

бөлімінің 

меңгерушісі 

Шетел тілі 

практикумы 

Жоғарғы 

деңгейлі 

жоғарғы 

санатты 

Алматинский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков.  

Ағылшын және 

29ж 29ж 1.Диплом2021-2021 оқу 

жылындағы 

жаңартылған білім 

мазмұны бойынша 

мақаласын жоғары 

деңгейде дайындағаны 



неміс 

тілдерінің 

оқытушысы 

үшін марапатталады. 

2.Құрмет грамотасы: 

Тәуелсіз Қазаұстанның 

рухани даму жолында 

ұрпақ тәрбиесіне 

сіңірген еңбегімен және 

білім саласының 

дамуына қосқан үлесі 

үшін. 

3. Құрмет грамотасы: 

Алматы қаласының 

білім беру жүйесіне 

және жас ұрпаққа 

өнегелі тәрбие беру 

ісіне сіңірген еңбегі 

үшін. 

18 Борасынбаева 

Сания 

Атаевна 

23.03.

1984. 

Оқытушы 

Кәсіптік 

шетел тілі 

Практикалы

қ фонетика 

Практикалы

қ 

грамматика 

 

Педагог-

сарапшы 

Абылайхан 

атындағы әлем 

тілдер және 

халықаралық 

қатынастар 

университеті 

17ж 17ж 2017ж Ұстаз кәсіподақ 

ұйымының Құрмет 

грамотасымен, 

2018ж Алматы қаласы 

Білім басқармасының 

Құрмет грамотасымен, 

2018 ж Қазақстан 

педагогтер 

қауымдастығының 

«Қазақстанның үздік 

ұстазы» орденімен 

марапатталды. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Шетел тілдері және оқыту әдістемелері» пәндік-циклдік 

комиссия мүшелері 
 
 

 


