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ТҮЙІНДЕМЕ 

 
Кәсіби іс-тәжірибесі: 

1 қараша 2005 ж. – 1 маусым 2008 ж. «Қазақ интернеті» қоғамдық-бірлестігінің   
үйлестірушісі және «Qazaq.kz» интернет газетінің web-редакторы. 
 2008-2010 жж. – didar-com.kz ақпараттық-танымдық сайтының web-редакторы. 

2008 -2011 жж. «DIDAR»  Продюсерлік орталығы Қоғамдық қорының директоры. 
2011 – 2013 жж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Тәрбие және тілдерді дамыту  

департаменті, Студенттер клубының директоры. 
2011-2012 жж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, филология, әдебиеттану және  әлем 

тілдері факультеті, мемлекеттік тіл кафедрасының оқытушысы.  
2012  жылдан әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Журналистика факультеті, Баспасөз 

және электронды БАҚ кафедрасының  аға оқытушы. Курс пәндері: «Мультимедиалық 
журналистика», «WEB-Сайт құру негіздері», «Блогтық журналистика», «Smart 
журналистика»  т.б. 

2013-2016 жж. Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасы меңгерушісінің оқу-
әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары 

2016-2021 жж. Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасының аға оқытушысы 
2022 жылдан ЮНЕСКО-ның журналистика және коммуникация кафедрасы 

меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі 
орынбасары, доцент м.а. PhD 

 
 
Білімі: 
2002 – 2006 жж. Бакалавр. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті,   

филология факультеті. Жалпы тіл білімі кафедрасы.  
Мамандығы – лингвистика: қазақ тілі.  
2006 – 2008 жж. – Магистратура. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті,   

филология факультеті. Әдеби шығармашылық және көркем аударма кафедрасы.  
Мамандығы – аударма ісі.  
2016 – 2019 жж. PhD докторантура. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

Университеті. Журналистика факультеті. Баспасөз және электронды БАҚ кафедрасы. 
Мамандығы – 6D050400-журналистика. 
2021-2022 жж. «Болашақ» Халықаралық білім беру орталығының стипендиаты. 

АҚШ, Нью-Йорк фильм Академиясы. «Медиажурналистика» мамандығы. 
 
 
Ғылым еңбектері:   
«Мультимедиалық журналистика». (Г.Сұлтанбаевамен) Оқу құралы. Алматы: «Қазақ 

университеті» баспасы, 2016.  

 
аты - жөні 

 
Алимжанова Айкерим Болатовна  

туған күні, туған жері: 11.04.1983 ж.  Алматы облысы 

ұлты: қазақ 

азаматтығы: Қазақстан Республикасы 

жанұялық жағдайы: тұрмыс құрған, 3 баласы бар 

байланыс: ұялы тел.  8 (707) 390 97 90 
e-mail:        aikerim.alimzhan@gmail.com 
Алматы қ-сы, Ақкент шағын ауд., 52 үй,  
56 пәтер 
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«Блогтық журналистика». Оқу құралы. Алматы: «Қазақ университеті» баспасы, 
2016. ISBN: 

«Электрондық БАҚ аудиториясы». (Иманалиев Ж.) Оқу құралы. Алматы: «Қазақ 
университеті» баспасы, 2017.  

«Мультимедиалық журналистикадағы жаңа технологиялар». Монография. «Қазақ 
университеті» баспасы, 2020. -164 б. 

 
 
 
Авторлық куәлік: 

1. Авторлық құқық куәлігі. Мультимедиалық журналистика (ғылыми туынды). 
Авторлар: Султанбаева Г.С., Алимжанова А.Б. №1100, берілген күні 23.05.2017. 
ИС008476  

2. Авторлық құқық куәлігі."Блогтық журналистика" (ғылыми туынды). Автор: 
Алимжанова А.Б. №1194, берілген күні 30.05.2017. ИС008632 

3. «Электрондық БАҚ аудиториясы». Авторлар: Алимжанова А.Б., Иманалиев Ж. 
№1100, берілген күні 20.01.2019. №1819 

4. «Мультимедиалық журналистикадағы жаңа технологиялар». (ғылыми туынды) 
Автор: Алимжанова А.Б. №1176, берілген күні 20.02.2020.  

 
 

Жетістіктері: 

2004-2005 жж. жас әдебиетшілердің М.Әуезов атындағы стипендия иегері  
2005-2006 жж. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры Т.Ә. Қожамқұлов атындағы 

стипендия иегері. 
2013 ж. Гонконкта (ҚХР) өткен «HKBU-SOPA Award Winners Forum» аясында 

ғылыми тағлымдамадан өтті.  
2014 ж. 10 сәуір. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Үздік жас 

ғалымы» атанды.  
2015 ж. сәуір- мамыр Түркия Ыстамбұл университетінде «PR және коммуникация» 

бойынша ғылыми тағылымдамадын өтті. 
2016 ж. ҚР БҰҰ Ақпараттық бюро басшысы Властимил Самектің алғыс хатын 

иеленді. 
2017-2018 жж. БжҒМ «Дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендия 

иегері» 
2017-2018 ж. Түркияда Гази университеті, коммуникация факультетінде 

«Мультимедиалық журналистика бойынша» ғылыми тағылымдамамадан өтті. 
2018 жылы ҚР ҒжБМ Дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік стипендия 

иегері. 
2020 жылы 6D050400-журналистика мамандығы бойынша PhD докторлық 

диссертациясын қорғады.  
2021-2022 жж. «Болашақ» Халықаралық білім беру орталығының стипендиаты. 

Нью-Йорк фильм Академиясы. «Медиажурналистика» мамандығы. 
 
Қосымша мәліметтер: 
Жоғары біліктілік, жауапкершілік, нәтижеге қол жеткізушілік, ұйымдастырушылық. 
Компьютерлік білімі: (Windows 2000-XP, Windows Movie Maker, MS Office, Internet) 
Бос уақытында шығармашылықпен айналысады. 
 
Тіл білуі:   Қазақ – ана  тілі, орыс – еркін, ағылшын – Intermediate, түрік тілі - еркін  

 
 
 
 

 


