
КИЛЫБАЕВ ТАЛГАТ БЕРИККАЗИЕВИЧ 

 

Сведения о себе:       Дата рождения: 23.02.1987 г. 

Национальность: казах 

Семейное положение: женат 

Гражданство: РК 

Адрес: г.Алматы, Алатауский р-н. мкр. Акбулак, ул. Третья, д.13, кв.14 

Телефон: +7 707 2302600 

Email: talgat_kilybayev@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

Образование:            2005-2009. КазНПУ имени Абая (бакалавриат)  

Факультет филологии. Специальность: два иностранных языка: 

арабский и английский языки (диплом с отличием) 

2009-2011. КазНУ имени аль-Фараби (магистратура)  

Факультет философии и политологии.  

Специальность: социология (диплом с отличием).  

2011-2014. КазНУ имени аль-Фараби (PhD докторантура)  

Факультет философии и политологии. Специальность: философия.  

 

Академическая степень: магистр социологических наук (MSc) 

Ученая степень: доктор философских наук (PhD) 

IT-знания:                 Уверенный пользователь. Microsoft Office, Adobe Photoshop, интернет-браузеры. 

 

Знание языков:        Казахский - отлично,  Русский - отлично 

Английский – Upper Intermediate, арабский – хорошо 

Международный  языковой сертификат IELTS 6.0 (2009 г.) 

 

Опыт работы:          2011 – 2014. Казахский Национальный медицинский университет имени   

                                     С.Д.Асфендиярова. Социолог. Эксперт по аккредитации и рейтингу  

                                     Центра мониторинга, анализа качества образования и аккредитации.  

2014 – 2016. КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, 

начальник Отдела аккредитации и рейтинга. 

2016 – по наст. вр. АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», 

начальник Отдела методического обеспечения. 

Повышение 

квалификации 

в РК и зарубежом:    2008 декабрь-2009 февраль. Педагогическая   

государственная практика в гимназии №12 им. Ш.Уалиханова. 

Учитель английского языка. 

2010 май – практика в социологическом центре ЦИОМ (Алматы). 

Рекрутер. Проведение социологических исследований. 

2010 июнь – 2010 июль. Научная стажировка в Университете Фатих  

по специальности «социология» (Стамбул, Турция). 

2012 июнь – 2012 август. Научная стажировка в Университете Огайо (США) 

2013 октябрь – 2013 ноябрь. Научная стажировка в Университете Огайо (США). 

 

Дополнительно:       В 2009 г. окончил Военную кафедру КазНПУ имени Абая со званием сержант   

                                     стрелкового взвода. Водительское  удостоверение  категории BC.     

 

Ключевые навыки/ 

способности:            Проведение количественных, качественных социологических исследований.  

                                   Организация проведения специализированной и институциональной аккредитации  

                                   Организаций образования. Мониторинг образовательного процесса. Языковые     



                                   переводы. Аналитический ум, стрессоустойчивость, результативность,   

                                   коммуникабельность. 



КИЛЫБАЕВ ТАЛГАТ БЕРИККАЗИЕВИЧ 

 

Жеке ақпарат:          Туған жылы: 23.02.1987 ж. 

Ұлты: қазақ 

Отбасы жағдайы: үйленген 

Азаматтығы: ҚР 

Мекен-жайы: Алматы қ., Алатау ауд. Ақбұлақ ы/а, Третья көш., 13 үй, 14 пәт. 

Телефон: +7 707 2302600 

Email: talgat_kilybayev@mail.ru 

 

Білімі:                         2005-2009. Абай атындағы ҚазҰПУ (бакалавриат)  

Филология факультеті. Мамандығы: Екі шет тілі: ағылшын және араб тілдері (үздік 

диплом) 

2009-2011. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (магистратура)  

Философия және саясаттану факультеті. Мамандығы: әлеуметтану (үздік диплом).  

2011-2014. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (PhD докторантура)  

Философия және саясаттану факультеті. Мамандығы философия.  

 

Академиялық дәрежесі: әлеуметтану ғыл. магистрі (MSc) 

Ученая степень: философия ғыл. PhD докторы 

 

IT-білімі:                   Microsoft Office, Adobe Photoshop, интернет-браузерлер. 

 

Тіл білімі:                  Қазақ тілі – жоғары дәрежеде, Орыс тілі – жоғары дәрежеде 

Ағылшын тілі – Upper Intermediate, араб тілі – жақсы 

Халықаралық тіл білімінің сертификаты IELTS 6.0 (2009 ж.) 

 

Еңбек өтілі:               2011 – 2014. С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті. 

                                     Әлеуметтанушы. Білім беру сапасын бақылау және аккредиттеу білімінің бас   

                                     маманы. 

                                     2014 – 2016. С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті. 

Аккредитация және рейтинг бөлімінің басшысы. 

2016 – қазіргі уақытқа дейін. «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы. 

Әдістемелік қамтамасыз ету білімінің басшысы. 

ҚР және шетелде 

біліктілігін  

арттыру:                    2008 желтоқсан-2009 ақпан. Ш.Уалиханов атындағы мектеп-гимназиясы.  

                                     Ағылшын тілі пәні бойынша педагогикалық практика. 

2010 мамыр – «ЦИОМ» әлеуметтік орталығының (Алматы қ.) практиканты. 

Әлеуметтік зерттеулерді жүргізуші рекрутер.  

2010 маусым – 2010 шілде. Фатих Университетінде (Стамбул, Түркия) 

«әлеуметтану» мамандығы бойынша ғылыми іс-тәжірибе. 

2012 маусым – 2012 тамыз. Огайо университетінде (АҚШ) ғылыми іс-тәжірибе. 

2013 қазан – 2013 қараша. Огайо университетінде (АҚШ) ғылыми іс-тәжірибе. 

 

Қосымша  

мәлімет:                     2009 жылы. Абай атындағы ҚазҰПУ әскери кафедрасын сержант әскери атағымен 

                                     аяқтаған. BC дәрежелі жүргізуші куәлігі бар. 

 

Негізгі дағдылары  

мен қабілетері:        Сандық және сапалы әлеуметтік зерттеулерді жүргізу.  

                                    Білім беру ұйымдарының мамандандырылған және институционалды  

                                    аккредиттеуларін ұйымдастыру. Білім беру үдерісіне мониторин жүргізу.  

                                    Тілдік аудармалар. Аналитикалық ой-өріс, стресске төзімді, нәтижеге бағыталған,   

                                    коммуникабельді. 

  



TALGAT B. KILYBAYEV 

 

About me:                   Date of birth: February 23, 1987. 

Nationality: kazakh 

Marital status: married 

Citizenship: Kazakhstan 

Adress: Almaty city, Alatau district, Akbulak, Tretya str. #13 apt. 14 

Mobile no.: +7 707 2302600 

Email: talgat_kilybayev@mail.ru 

 

Education:                  2005-2009. Abay Kazakh National Pedagogical university (bachelor)  

Faculty of philology. Specialty: English and Arabic languages 

2009-2011. Al-Farabi Kazakh National University (master’s) 

Faculty of philosophy and political science. Specialty: sociology.  

2011-2014. Al-Farabi Kazakh National University (PhD) 

Faculty of philosophy and political science. Specialty: philosophy.  

 

Academic degree: master of science (MSc), PhD 

 

IT skills:                      Microsoft Office, Adobe Photoshop, internet browsers. 

 

Language skills:         Kazakh – fluent, Russian - fluent 

English – Upper Intermediate, arabic – good 

IELTS 6.0 (2009) 

 

Work 

experience:                 2011 – 2014. Asfendiyarov Kazakh National Medical University. 

                                    Sociologist. Expert of the Department of accreditation and ranking. 

2014 – 2016. Asfendiyarov Kazakh National Medical University. 

Head of The department of accreditation and ranking. 

2016 – till now. “Orleu” Center for professional development. Head of The department of 

methodical work. 

 

Professional  

development:              Dec. 2008 – Feb. 2009. Teacher of English at Ualikhanov school-gymnasium. 

                                     May 2010  – recruiter at The center for social surveys (“ЦИОМ” Almaty). 

June – July 2010. Scientific internship on sociology at Fatih University  

(Istanbul, Turkey). 

June – August 2012. Scientific internship at Ohio University (USA). 

October – November 2013. Scientific internship at Ohio University (USA). 

 

Additional 

information:               In 2009 I’ve graduated Military department at Abay Kazakh National University and  

                                     received the rank of sergeant. Also I have a driver’s license of  B,C categories.     

 

Key skills  

and abilities:            Conducting quantitative and qualitative sociological surveys.  

                                 Organization of specialized and institutional accreditation of educational organizations.  

                                 Monitoring the educational process. Language translations.  

                                 Analytical mind, stress tolerance, performance, interpersonal skills. 


