
 
Мейірман Айжан Бәкірқызы  

Старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта   

 

Контактные данные: 
Эл.почта:  meirman.aizhan@gmail.com 
Моб.: 8-701-309-61-91 

раб. тел.: 8- (7172) -709-500  вн.35-113 

Ученая  степень и звание, научная школа: 

 Бакалавр по специальности «Педагогика и психология» ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева 

 Бакалавр по специальности «Юриспруденция» ЕАГИ. 

 Магистр образования по специальности «Педагогика и психология» 

ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

Научные интересы: Управление качеством подготовки специалистов; 

менеджмент высшего образования; методология прогнозирования качества 

высшего образования.  

Читаемые курсы:  

«Педагогика ФКиС»; 

«Психология ФКиС»; 

«НИРС ФКиС»; 

 

 

Профессиональный опыт: 

 

Общий трудовой стаж - 10 научно-

педагогического стажа. 

 

 

 

2010 – по настоящее время старший 

преподаватель кафедры физической 

культуры и спорта Евразийского 

национального университета им. 

Л.Н.Гумилева;  

2008-2010 лаборант кафедры 

физической культуры и спорта ЕНУ 

имени Л.Н.Гумилева 

2006май-2006сентябрь психолог в 

детском саду «Аққу» 

 

Публикаций (избранное): Всего опубликовано 19 научных статей. 

 Білім кеңістігіндегі болжау мәселелері. Жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан:жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының материалдары.-Астана, 2007.-Б.-86-91 

 Білімнің қоғамдық санадағы жаңашыл сипаттамасы. Білім 

саласындағы жаңа ақпараттық технологиялар: Х ғылыми- әдістемелік 

конференция материалдары.-Астана, 2009.-Б.344-346 

 «Жоғары білім сапасы» ұғымының мәні және мазмұны. 

Қазақстандағы үздіксіз кәсіби білім берудің мәселелері мен 

перспективалары: халықаралық ғылыми теориялық конференция 

материалдары. Астана, 2009.-Б.233-235 

 Білім сапасын басқару өлшемдерінің интеграциялық сипаты. 

Қазақстандағы білім және ғылым тарихының ұлттық болмысы: 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 

материалдары.-Арқалық, 2009.-Б.-524-528 

 Жоғары білім сапасын басқарудың заманауи сипаты. Молодежь в 

науке-2012: сборник научных статей V Международного форума 

молодых ученых стран СНГ при фонде первого президента РК- 

лидера нации совет молодых ученых. – Алматы, 2012.-Б.266-270 

 Жоғары білім сапасын басқарудың бүгінгі басымдықтары мен 

басқарушылық қағидалары. Жаһандану үрдісі контексіндегі 

педагогикалық білім беру жүйесінің дамуы: педагогика 

кафедрасының 50жылдық мерейтойына арналған халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары.-Астана, 

2012.-Б.-106-111 

 

Повышения квалификации, стажировки:      

 Курс повышения квалификации на факултете Дополнительного 

образования и повышения квалификации ЕНУ им. Л.Н.Гумилева по 

программе «Организация массовых видов спорта» в обьеме 36 часов. 

Астана, 2010. 

 Курс повышения квалификации на факултете Дополнительного 

образования и повышения квалификации ЕНУ им. Л.Н.Гумилева по 

программе «Профессиональное развитие социального педагога» в 

обьеме 36 часов. Астана, 2011. 

 Курс в РГКП «Национальный научно-практический центр 

физической культуры»72ч.,г. Астана. - 2012г. 

  Курс повышения квалификации по программе ITEC посольства 

Индии в Казахстане «English and IT skills». Индия, Дели 2012. 

 Курс повышения квалификации по программе «Матодология научно-

исследовательской работы»  Индия, Дели 2012. 

 



 


