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Образование: 

2001-2005 Южно Казахстанский педагогический университет, специальность: 

«Информатика», квалификация: информатик. 

2013 Магистратура КИПУДН квалификация: магистр педагогикий и 

психологий   

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации: университет «Мирас» 

2021 – по н.в. Старший преподаватель сектора «Программирования и компьютерных 

технологий»  

Python 3 бағдарламалау тілі, С++тілінде бағдарламалау, Компьютерная 

графика, Мәліметтер қоры және ақпараттық жүйелер. 

  

Предыдущие места работы в организациях образования:  

2006-2007 Преподаватель кафедры «Информатика и математика», Казахский-

Арабский университет. 

 Информатика, Программалау, Информатика теория негіздері,   

2009-2021 Старший преподаватель кафедры «Информатика и математика», ЮКПУ, 

КИПУДН, SILK WAY, Орда. 

Компьютерлік графика. ЭЕМ-де машықтану, Қолданбалы программалау, 

Деретер қоры. 

Повышение квалификации: 

2018 Южно-Казахстанский государственный университет им М.Ауезова по 

специальности «5В011100-Информатика» в объеме 72 часов 

2018 Сертификат по теме «Academic mobility program in the frame of bologna 

process» в объеме 72 часов. 

2018 Smart Education center ‘UPPER INTERMEDIATE LEVEL’ 

2019 Научно-методический центр «ZIAT», «Жүйелі бағдарламалау пәнін 

оқытуда иновациялық технологияларды қолдану» в объеме 72 часов 

2019 «Expert Seven Start» Білім технологияларының орталығы «Компьютерлік 

жүйелер және деректер қорының өзекті мәселелері» в объеме 72 часов 

2019 Центр образовательных технологий «Expert Seven Start», «Практикум на 

ЭВМ» в объеме 72 часов. 

2020 Центр образовательных технологий «Expert Seven Start», «Бағдарламалау 

және қолданбалы программамен қамсыздандыру» в объеме 72 часов. 

2020 Центр образовательных технологий «Expert Seven Start», «Актуальные 

проблемы современной педагогики и развития программ мастерства 

педагога » в объеме 72 часов. 

2020 «Иновациялық білім беру орталығы», «Қашықтықтан оқытуды 

ұйымдастыру технологиялары» в объеме 72 часов. 

Публикации и презентации:  

2014 Macromedia Flash MX программалау технологиясы. «Дамудың 

Қазақстандық жолы және жастар» атты студенттердің ХХ аймақтық 

ғылыми-тәжірибелік конференция. Шымкент 

2014 Информатикалық білім жетілдірудің педагогикалық негіздері. ҚИПХДУ-

нің (бұрынғы ОҚПУ) құрылтайшысы Б.С.Юнусовтың 60 жылдығына 

(1954-2010) арналған «Жастардың заманауи кәсіп таңдауы және оларды 

білікті маман ретінде қалыптастырудың өзекті мәселелері» атты 



халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Шымкент 

2014 Объектілі бағдарлы программалау тәсілі. І-ші Оразов оқулары аясында 

өткен «Көптілділік және этномәдениет мәселелері» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция еңбектері, ҚИПХДУ, Шымкент 

2015 VISUALBASIC мәзір құру және онымен жұмыс. Ұлы жеңістің 70 

жылдығына арналған (1945-2015) «Жастар және олардың қоғамдағы 

орны» атты студенттер, магистранттар және жас ғалымдардың ХХІ 

аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция. Шымкент 2015ж. 

2017 Автоматтандырылған жүйеде нейрондық желіні құру. Оразов оқулары-3. 

«Қоғамдық сананы жаңғырту жолындағы білім беру мәселелері: Бүгіні 

және болашағы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 

Шымкент 

2018 «Модель обучения основам кибербезопасности детей школьного возраста 

в современном информационном пространстве» Қазақстанның ғылымы 

мен өмірі.  Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. Алматы №1/2 (55) 

2018 «Кейс технологиясын оқу процесінде қолдану» 1-Юнусов оқулары: 

Рухани жаңғыру және индустрияландыру жағдайындағы білім мен 

ғылымның интеграциясы ОҚПУ 2018ж. 

2018 «Электрохимическии синтез пахикарпина на основе алкалоидов» 

ҚАЗҰТЗУ хабаршысы 2018ж. 

 


