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Білімі:  

1. Жоғары: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 010540 – 

Информатика және ағылшын тілі, Алматы қ., Қазақстан; 

2. Магистратура: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 6М011100 – 

Информатика, Алматы қ., Қазақстан. 

3. Ғылыми тәжірибесі: Новосібір мемлекеттік университеті, Новосібір қаласы, Ресей. 

 

Ғылыми қызметі: «Жалпы білім беретін орта мектептерде «Компьютерлік модельдеу» 

қолданбалы курсын оқытудың әдістемелік ерекшеліктері», педагогика ғылымдарының 

магистрі, 2010 ж. 

 

Еңбек өтілі: - 9 жыл 

2011 – 2012 ж. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 

университетінің академиялық ұтқырлық бөлімінің үйлестірушісі. 

2013 – 2015 ж. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Инженерлік факультеті 

«Жаратылыстану пәндер» кафедрасының информатика пәнінің оқытушысы. 

2014 – 2015 ж. Қазақ ұлттық аграрлық университетінің «Ақпараттық технологиялар» 

институты «Web-технологиялар» бөлімің инженер-бағдарламашы. 

2017 – 2018 ж. Қазақстан-Ресей медициналық университетінің «Стоматология» факультеті 

«Медициналық биофизика және информатика» курсының оқытушысы, оқу ісінің 

меңгерушісі. 

2018 – қазіргі уақытқа дейін Қазақстан-Ресей медициналық университетінің «Фармация» 

факультеті «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасының аға 

оқытушысы. 

2019 – қазіргі уақытқа дейін Қазақстан-Ресей медициналық университетінің «Фармация» 

факультеті «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасының кафедра 

меңгерушісінің м. а. 

 

Марапаттар, құрмет грамоталары: 
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ТШО (ҰБТ, КТА) жұмысын кәсіби деңгейде қатысқаны және ұйымдастырғаны үшін 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне қарасты Ұлттық тестілеу 

орталығының алғыс хаты – 2013 ж. 

ТШО (ҰБТ, КТА) жұмысын кәсіби деңгейде қатысқаны және ұйымдастырғаны үшін 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне қарасты Ұлттық тестілеу 

орталығының алғыс хаты – 2014 ж. 

 

Біліктілікті арттыру: 

1. Спецификация языка HTML, Национальный открытый университет «Интуит», 72 

сағат, 2014 ж. 

2. Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының 

оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы, «Өрлеу» біліктілік арттыру 

ұлттық орталығы, 128 сағат, 2015 ж. 

3. Ұлттық білім беру жүйесіндегі шығармашылық үрдіс пен инновациялық 

технологияны ұштастыру әдістері, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 72 сағат, 2017 ж. 

4. Критическому мышлению в системе Национального образования и эффективного 

преподавания в медицинском ВУЗе, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 72 сағат, 2017 ж. 

5. Облачные вычисления в образовании, Национальный открытый университет 

«Интуит», 72 сағат, 2017 ж. 

6. «Преподаватель медицинских организаций образования и науки», 

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, 54 сағат, 2018 ж. 

7.  

Оқыту бағыты: Информатика және ақпараттық технологиялар. 

 


