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Білімі: 

1.  Толық бес жылдық білімі:  аль-Фараби атындағы ҚазҰУ (биология), Алматы қаласы, 

Қазахстан  

2.  Асперантура:  аль-Фараби атындағы ҚазҰУ (биология), Алматы қаласы, Қазахстан  

3. Научная стажировка: аль-Фараби атындағы ҚазҰУ (биология), Алматы қаласы, 

Қазахстан  

 

Ғылыми жұмысы: маман 03.00.11 – «Эмбриология, гистология және цитология» 

бойынша биология ғылыми кандидаты. Кандидаттық диссертациясінің тақырыбы: 

«Количественные исследования характера изменчивости параметров пигментации при 

некоторых вариантах окраски волос каракульских ягнят» (Қарақул қозыларының жүн 

талшықтар бояуының кейбір кездерде болатын пигментация параметрлерінің өзгеру 

сипаттамасының сандық зерттеулері) 

 

Еңбек өтілімі: 1989-ші жылдан 1991-ші жылға дейін «Микробиология, вирусология және 

жұқпалы аурулары» ҒЗ-нің «Ішек вирустары» лабораториясінің лаборанты. 1991-ші 

жылдан 1996-ші жылға дейін аль-Фараби атындағы ҚазҰҮ-нің биология факультетінің 

студенткасы. 1996-ші жылдан 1999-ші жылға дейін аль-Фараби атындағы ҚазҰҮ-нің 

биология факультетінің «Гистология» кафедрасының аспиранты. 2001-2008 жж. С.Ж. 

Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің «Гистология» кафедрасының оқытушысы. 2008-2013 

жж. С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің «Гистология» кафедрасының аға 

оқытушысы, 2013-2015 жж.  С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-нің интеграциялық 

орталығының «Гистология» модулінің жетекшесі. 2015-2018 жж. ҚазҰМУ-нің 

«Гистология» кафедрасының  а.қ. доценті.  2018-2021 жж. АҚ «ҚазҮББМУ»-нің  «Базалық 

пәндері», кейінгі – «Қалыпты анатомия және гистология» кафедрасының меңгерушісі. 

2021 жылдан бастап, МЕББМ «Қазақстан-Ресей медициналық университетінің» 

«Анатомия курстармен» кафедрасының аға оқутышысы. Жалпы стажы құралған 32 жыл, 

педагогикалық – 20 жыл. 

 

Марапаттары, құрмет грамоталары:  Үкметтің марапаттары жоқ 

 

Біліктілікті жоғарылату курстары:  

2015 г.- «Performance improvement strategies for universities», 6 часов, (Certificate № 747, 

June15, 2015 y) 
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2016 г.- мастер-класс на тему «Демонстрация возможностей рабочей станции Myrian», 1,5 

часа (Сертификат № 29 от 11.02.2016 г) 

2016 г. – «Ақпараттық коммуникациялық технологияны тиімді пайдаланушы», 18 часов. 

(Сертификат № 1005 от 13.01.2016 г) 

2016 г.- «Медициналық ЖОО-да тілдерді оқытудағы инновациялық технологиялар», 6 

часов. (Сертификат № 1055 от 13.02.2016 г) 

2016 г. – «Pre-intermediate level of General English Programme in the ITEC language school», 

(Certificate, April, 21, 2016 y) 

2017 г.- «Тиімді оқытушы. Білім беру бағдарламаларын жасау», 54 часа. (Сертификат № 

1889,  09.10-14.10 2017 г) 

2020 г.- «Seminar training on professional development of the IAAR experts in medical and 

pharmaceutical education», (Certificate, March 3, 2020 y) 

2020 г.- «Современные методы обучения морфологических дисциплин в медицинских 

вузах: анатомия, гистология», 108 часов. (Сертификат № 000112, 05.08-07.09 2020 г) 

2020 г. – «Методология преподавания в медицинском образовании.  Внедрение 

дистанционных технологий обучения в образовательный процесс», 72 часа (Сертификат 

№ 000101, 26.06-11.07. 2020 г) 

2020 г. – «ASV intensive course Pre-intermediate level», 30 часов, (Certificate №АЯ 

2020/0033-С от 08.05.2020 г) 

2020 г. – «ASV intensive course Low-intermediate level B1», 30 часов, (Certificate №АЯ 

2020/0037-С от 30.07.2020 г) 

 

 

 

 


