
Аты жөні тегі Қызметі Білімі категория Жетістіктері Еңбек жолы 

Қоңқыш 

Гүлсина 

Несіпханқызы 

И.о 

Заведующая 

педагогическ

ой службой 

Высшее 

Тараз 

мемлекеттік 

педагогикалық 

университеті. 

2015- 2019 г. 

По 

специальности 

Дефектолог - 

логопед 

- СЕРТИФИКАТ. «Сөйлеу 

бұзылған кезіндегі 

артикуляциялық аппарат 

бұлшықеттерінің жағдайы» 

бойынша мастер-класқа 

қатысқандығын растайды. 

Сертификат от РиК 

Ассоциация логопедов и 

дефектологов 

«Логопедический массаж. 

Миофункцилональная 

гимнстика. Телесная терапия 

при неврозах».  

- СЕРТИФИКАТ. О 

прохождениии обучения на 

вебинаре с успешным 

прохождением тестирования 

на тему 

«ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ 

МАССАЖ ПРИ ВЫСОКОМ 

ТОНУСЕ И 

ГИПЕРНИНЕЗАХ ПРИ 

СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИИ» 

- СЕРТИФИКАТ. О 

прохождениии обучения на 

вебинаре с успешным 

прохождением тестирования 

на тему «МЕТОДИЧЕСКОЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ К 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОМУ 

МАССАЖУ» 

- СЕРТИФИКАТ.  «Индиго» 

Мамандық бойынша еңбек 

өтілі 2 жыл. 

2019-2020 г. г.Тараз.  Ясли-

сад №30 «Назерке». 

2020 ж бастап «Балбұлақ» 

РБОО. 



гумандық педагогика және 

логопедия орталығы. 

«Логопедиялық массаж. 

Артикуляциялық 

жаттығулардың дұрыс жасалу 

техникалары Дефектология 

саласының басқа 

мамандықтармен байланысы 

және логопедиялық сабақта 

психологияны ұштастыра 

білу»  тақырыбы бойынша 

2020 жылдың 1 - 8 шілде 

аралығында 72 сағат 

көлемінде білім алғанын 

растайды.  

Сертификат 

I Республиканская Научно-

практическая конференция 

«Персонализированная 

психиатрия и неврология» 

Диплом. II дәрежелі. «Ustaz 

tilegi» ғылыми-әдістемелік 

орталығы ұйымдастырған 

Педагогика-психология 

пәнінен ұстаздар арасындағы 

онлайн блиц-турнирінің 

жеңімпазы. 

Сертификат от Рината 

Каримова. «Весенее-летняя 

сенсорика для запуска речи» 

Сертификат. «Базовая 

реанимация» 

 



 

Аханова Айгуль 

Адильбековна 

Логопед Высшее 

 

1991-1993  

РМУ .  

2005-2008 Абай 

атындағы  

Педагогикалық 

университеті. 

По 

специальности 

логопед 

- Сертификат 

I Республиканская Научно-

практическая конференция 

«Персонализированная 

психиатрия и неврология» 

Сертификат. «Базовая 

реанимация» 

 

Жұмыс өтілі 28 жыл. 

1993-2001 ж ДЖБ Алматы 

қаласы. 

 2005 жылдың 6 наурызынан 

бастап  РБОО «Балбұлақ». 

Орталықтағы еңбек өтілі 21 

жыл 

Сарыева Айжан 

Улановна 

Дефектолог Высшее 

Абай атындағы  

Педагогикалық 

университеті. 

По 

специальности 

дефектолог 

- СЕРТИФИКАТ. «Сөйлеу 

бұзылған кезіндегі 

артикуляциялық аппарат 

бұлшықеттерінің жағдайы» 

бойынша мастер-класқа 

қатысқандығын растайды. 

Сертификат 

I Республиканская Научно-

практическая конференция 

«Персонализированная 

психиатрия и неврология» 

Сертификат. «Базовая 

реанимация» 

 

Мамандық бойынша жұмыс 

өтілі 2 жыл. 

Әнуарқызы 

Гүлім 

Логопед Высшее 

ЖенПУ 

По 

специальности 

дефектолог 

- СЕРТИФИКАТ. «Сөйлеу 

бұзылған кезіндегі 

артикуляциялық аппарат 

бұлшықеттерінің жағдайы» 

бойынша мастер-класқа 

қатысқандығын растайды. 

Марафон Рината Каримова 

Мамандық бойынша жұмыс 

өтілі 1 жыл. Сарыағаш 

қаласы. ПМПК ЛФК 

инструктор. Алматы қаласы 

коррекционный центр «Тичь 

и Спичь» - дефектолог. 



«Заговари», «Конструктор 

игр» 

Стажировочный лист от 

Рината Каримова по темам 

«Диспраксия, Дизартрия, 

РСА» 

Сертификаты от  Учебного 

центра Республика Украина 

«Массаж в логопедии», 

«Основы кинезиологического  

тейпирования для детей», 

«Суставная гимнастика 

базовый уровень», 

«Инструктор реабилитолог 

для детей ДЦП», «Диетолог 

нутрицолог». 

Сертификат от РиК 

Ассоциация логопедов и 

дефектологов 

«Логопедический массаж. 

Миофункцилональная 

гимнстика. Телесная терапия 

при неврозах» 

Мұсақызы 

Набира 

Психолог Высшее 

Абай атындағы 

ҚазақҰлттық 

Педагогикалық 

Университеті 

Әл-Фараби 

атындағы 

ҚазақҰлттық 

Университетіні

ң магистранты 

- Сертификат  «Өрлеу».  

«Қашықтықтан оқыту: 

сабақты әзірлеуден бастап 

білім беру процессін 

ұйымдастыруға дейін». 40 

сағат. 

Сертификат NIS. 

«Қашықтықтан оқытуды 

үйренемін». 40 сағат. 

Сертификат  «Өрлеу».  

2012-2013 ж Қызылорда 

қаласы қалалық Военкомат. 

Қызылорда қаласы Мәншүк 

Маметова атындағы жоғары 

педагогикалық коллежд. 



«Педагог-

психолог»  

По 

специальности 

Педагог 

психолог 

«Пәндерді оқытуда 

критериалды бағалау жүйесін 

енгізу және бағалау 

тапсырмаларын әзірлеу» 72 

сағат 

Абдраимова 

Ұлтуар 

Мұхтаровна 

Монтессори 

педагог 

Среднее 

специальное 

Жаркент 

педагогикалық 

коллежді 

По 

специальности 

дошкольное 

образование 

- Сертификат 

I Республиканская Научно-

практическая конференция 

«Персонализированная 

психиатрия и неврология» 

Сертификат. «Базовая 

реанимация» 

 

Түріксіб ауданы №198 

ЖББМ, «Немере» 

балабақшасы. №9 оқушылар 

үйі. 

 

Атамбаева Әсел 

Елеусизовна 

 

Воспитатель 

 

Высшее 

ТарМУ им. 

М.Х.Дулати 

По 

специальности 

дошкольное 

образование 

учитель 

казахского 

языка и 

литературы 

 

  

Сертификат. «Базовая 

реанимация» 

 

 

      

Токабаева 

Күланда 

Тургановна 

Воспитатель Высшее  

ЖенПУ 

По 

специальности 

- Сертификат. «Базовая 

реанимация» 

Панфилов ауданы Абай 

атындағы орта мектеп. 1984-

1997 ж. Математика пәні 

мұғалімі. Көктал орта мектебі 



учитель 

математики 

2001-2006 ж. №53 орта 

мектеп Медеу ауданы 2008-

2011ж. «Шымбұлақ» Балалар 

шипажайы 2013-2016ж. 

Тәрбиеші. 2021 жылдың 10 

ақпанынан бастап 

«Балбұлақ» РБОО  Тәрбиеші. 
 


