
Ф.И.О.: Жумадуллаева Айгуль Аязбаевна 

Образование: 

1990-1995: КазГосЖенПУ, Педагогика и психология (дошкольная), Воспитатель 

преподаватель пед. училищ по дошкольной педагогике и психологии 

2006: 

 

 

2009: 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университет, 

Кандидат педагогических наук, 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика 

және білім тарихы, этнопедагогика 

Доцент (ассоциированный профессор) 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

2019-2022: Университет «Мирас» профессор  сектора Педагогики и психологии, 

дефектологии, педагогики  и методики начального обучения и 

информатики 

2019-2022: Перечень преподаваемых дисциплин:  

Психология, Педагогика, Введение в психолого-педагогическую 

профессию, Теория и методика воспитательной работы, Психология 

менеджмента 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

1996-2000: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіне, 

«Әлеуметтік ғылымдар» кафедрасында аға лаборант 

2000-2019: Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің  

«Білім технологиялары» кафедрасында педагог 

Неакадемический: 

1988 -1990: ОҚО облысы, Түркістан ауданындағы мектеп-интернатында тәрбиеші 

Повышение квалификации: 

2016 

 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

«Педагогтың кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі және ЖОО-нан кейінгі 

кәсіптік білім беру негізін қалыптастыру», Астана, 2016, Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университеті. Біліктілікті арттыру сертификаты 

№107, Астана, 2016, 18-24 шілде; 

- «Методика разработки и применения интернет-технологии в учебном 

роцессе», Алматы, 2017, КазНУ им. Аль-Фараби в объеме 72 

академических часа в он-лайн формате. 13-24 февраля 2017 года7 №ЦЭБ 

N0117-20; 

- Профессиональная копетентность педагога, Бишкек, 2017, 

Министерство образования и науки Киргиской Республики, Научно-

методологический образовательный центр «Даремет» 72 часов в онлайн 

формате, 6-18 ноября 2017 г. 

- Academic mobility program in the frame of bologna process, Shymkent, 

2018, Held on 26-29th March 2018 at the Faculty of Advanced Training, South 

Kazakhstan Pedagogical University,Shymkent city, South Kazakhstan Region, 

Republic of Kazakhstan. 

 

2018: «The use of the CLIL approach for teaching (Content and Language Integrated 

Learning)»(72 ч.) №113 (ЮКУ) 

Награды и премии: 

2016:  Білім беру жүйесін жетілдіру, сапасын арттыру жолында қосқан елеулі 

үлесі үшін «Ерен еңбегі үшін» медалі (12.02.2016), ЮНЕСКО-ның 2016 

жылды «Ясауи жылы» деп жариялануына және А.Ясауи университетінің 

25 жылдығына орай университет Сенатының шешімімен «Ясауи жылы» 



медалінің иегері. 

Деятельность в сфере услуг: 

Публикации и презентации:  

2020: 1. ЖОО студенттерінің коммуникативтік және басқару құзіреттілігін 

қалыптастырудың педагогикалық шарттары. Қазақстанның ғылым мен 

өмірі. №4/6 2020 (67 б.) 

2017 Қазақ педагогикасы - бәсекеге қабілетті маман даярлаудың қайнар көзі / 

Вестник КазНПУ им. Абая, Серия "Начальная школа и физическая 

культура", №2 (53) 2017. (45-50 б) 

2018 Иклюзивті білім берудің маңызы / Вестник КазНПУ им7 Абая, Серия 

"Начальная школа и физическая культура", №2 (57) 2018, (68-73 б.) 

2018 Қарым-қатынас мәдениетінің этникалық ерекшеліктері / Научный журнал ПГУ 

им. С. Торайгырова №3(2018). (133-139 б) 

2016 Жеке тұлғаны экологиялық сауаттандырудың өзекті мәселелері / Наука и жизнь 

Казахстана №2/2 (37), 2016. (27-29 б.) 

Дополнительная информация: 

2018: 1. Application of national values in family training of Kazakh people // Journal 

of Advanced Pharmacy Education & Research | Oct-Dec 2018 | Vol 8 | Issue 4 . 

(45-50 p.) K.Atemova,, K. Kabekeyeva, P. Iskakova, , A. Zhumadullaeva, 

G.Belgibayeva 
 

 

 


