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Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная школа: 

Магистр психологии 

Научные интересы: медицинская психология, психокоррекция, 

психология личности,социальная психология 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в выполнении 

научных проектов): 

 

Профессиональный опыт: 

Научно-педагогический опыт- 5 месяц 

Производственный опыт -2 года 

 C 02.09.2017г. преподаватель кафедры 

«Социальная педагогика и самопознание» 

факультета социальных наук Евразийского 

национального университета им. 

Л.Н.Гумилева. 

 08.07.2015–30.08.2017: психолог в 

национальном центре детской реабилитации, 

корпаративного фонда UMC 

 

 

Академический опыт: 

 2009-2013 обучалась в Евразийском 

Национальном университете им.Л.Н. 

Гумилева по специальности 

«Психология»-бакалавр 

 2013-2015 обучалась Евразийском 

Национальном университете им.Л.Н. 

Гумилева по специальности 

«Психология»-магистратура 

 

Читаемые курсы: 

 Бакалавриат: «Психологиялық кеңес беру негіздері», 

«Педагогикалық психология», «Даму психологиясы» . 

Публикации (избранное, в хрон. порядке начиная с последней 

2017г.) 

Научные статьи: 

1. Тұлғаның кәсіби бағыттылығындағы психологиялық 

ерекшеліктер.- Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің 80 жылдығы және «Психология» бөлімі 

ашылуының 25 жылдығына арналған «Қазақстандағы 

психология:өткені, бүгіні, болашағы» тақырыбындағы 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары- Алматы,2013. 33-37б 

2. Some problems on directivity 0f personality- Сборник статей по 

материалам IV Международной научно-практической 

конференции 25-27 декабря 2013 года «Психологическое 

сопровождение образования: теория и практика» часть 2,С. 24- 27 

3. Жасөспірімдердің кәсіби бағыттылығын дамытудың 

психологиялық жолдары.- «Заманауи педагог мамандарды 

даярлаудың өзекті мәселелері» педагогика ғылымдарының 

докторы,профессор Қадиша Қадырқызы Шалғынбаеваның 60 

жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми- 

тәжірибелік конференция материалдары, Астана,2014 Б.1. 148- 

151б 

4. Кәсіби бағдарлау жүйесінің құрылымдары.- Сборник трудов 

конференции (научный журнал) Дни науки. Прага,2015 48-51б 

5. Кәсіби бағдарлау жүйесінің құрылымдары.- Of XI international 

research and practice conference SCIENCE WITHOUT 

BORDERS,UK,2015 59-62б 

6. Кәсіби бағыттылық ұғымының мәні мен оның психология 

ғылымында алатын орны- «Профессор С.М. Жақыпов және 

Қазақстандағы психология ғылымының дамуы»атты 

республикалық ғылыми- практикалық конференцияның 

материалдары. Астана,2015. 139-142б 

7. Жасөспірімдердің кәсіп таңдау барысында кездесетін 

кедергілер- Психологтар мен көмектесуші кәсіп мамандарының 1 

Еуразиялық конгресс материалдары,2017. 362 бет 

8. Студенттік кезеңдегі тұлғалық даму- Басылым барысында , 

Вестник ЕНУ 
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