
 

 
Сламбекова Толкын Сламкуловна 

Байланыс телефоны:     

Эл.почта: tolkyn _1969 @mail.ru  

Жұмыс.: (709500) 35 210 

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: педагогика ғылымдарының 

кандидаты,  доцент  

Мамандық шифры: 13.00.01. – Жалпы педагогика, педагогика, 

білім беру тарихы,  этнопедагогика.   

Ғылыми қызығушылығы: қазақ этикасы, болашақ маманның 

кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру  

Оқытылатын курстар: 2015-2016 оқу жылы 

 «Педагогикалық анимация» (Б),  «Этнопедагогика» (Б), 

«Денсаулық психологиясы» (Б), «Педагогика» (Б),  «Педагогика» 

(М), «Әлеуметтік педагогтың кәсіби құзіреттілігі» (М). 

Авторлық курс: 
«Әлеуметтік педагогтың кәсіби құзіреттілігі» (М). 

Ғылыми грант: 1. ҚР БҒМ «2015-2017 жылдар аралығында ғылыми 

зерттеуді гранттық қаржыландыру», «Мемлекеттік интеллектуалдық 

потенциал приоритеті» бойынша, «Научно-методические основы 

формирования аксиологической культуры будущих специалистов в 

контексте «учения о совести» Шакарима» тақырыбында ғылыми жоба 

(Келісім шарт № 542, 07.04.2015ж.) 

2. ҚР БҒМ «2015-2017 жылдар аралығында ғылыми зерттеуді гранттық 

қаржыландыру», «Мемлекеттік интеллектуалдық потенциал 

приоритеті» бойынша, «Мамандарды жетім балалармен жұмысқа 

дайындауда инновациялық технологияларды қолданудың ғылыми-

әдістемелік негіздері» тақырыбында ғылыми жоба (Келісім шарт № 65, 

12.02.2015, бұйрық № 272-п, 13.03. 2015ж). 

Еңбектері: 
1. «European Applied Sciences»г.Хехинген (Hechingen, 

Германия)№5, 2013. 

2.International Center for Education &Techoloqy United States of 

America. Modern science: Problems and Perspectives International 

Conference, Las Vegas, NV, April 15, 2013 

 3.Model of Formation of Teacher’s Readiness to Learning on The 

Base of Interactive Methods as The Conditions Of Creation of 

Students Abilities.Procedia Soсial and Behavioral Sciences 2
nd

 Global 

conference оn psychology researches, 28-29, November 2014 

(Thomson Reuters) 

4.Жоғары мектеп педагогикасы. Оқу құралы. Алматы: «Эверо» 

2014. - 272 бет 

5. Педагогикалық имидж элементтері. Хабаршы Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университеті № 5 (102), 2014, 232-237 

беттер. 

 6.«Педагогикалық мамандыққа кіріспе» пәні бойынша 

педагогикалық мамандық студенттеріне арналған жұмыс дәптері. 

Астана: «Идеал», 2015. -59 бет 

7. Болашақ мамандарды жетім балалармен жұмысқа кәсіптік 

дайындау тұжырымдамасы. Астана, 2015 ж. 

 

Кәсіби тәжірибе: 

1991 - 2004 ж. Н.К.Крупская атындағы 

СПИ педагогика және психология 

кафедрасының стажер-оқытушысы, 

«Семей» МУ, Шәкарім ат. СМУ аға 

оқытушы;   

2006-2008 ж. СМПИ педагогика каф. 

аға оқытушысы; 

2004-2006 ж. СМПИпсихология 

кафедрасының меңгерушісі; 

2008-2010 ж. педагогика және 

психология кафедрасының меңгерушісі, 

«Қайнар» (Семей) университеті; 

2010-2011 ж. Қазақ инновациялық 

гуманитарлық-заң университеті, 

гуманитарлық факультетінің деканы; 

2011-2013 ж. СМПИ, педагогика 

кафедрасының доценті;  

2013 ж. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университеті,  әлеуметтік 

педагогика және өзін-өзі тану 

кафедрасының профессоры м.а. 

Марапаттар:  
«Зор еңбегі үшін» медалінің иегері 

Семей мемлекеттің педагогикалық 

институты,  2011г.  

 

 


