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БІЛІМІ  

Білімі Жоғары 

 1999-2003 жж. Ш. Есенов атындағы Ақтау      

Мемлекеттік Университеті 

 2012-2014 жж. Батыс-Қазақстан инженерлік-гуманитарлық 

университеті 

Оқу түрі                              Күндізгі  

Мамандығы Информатика және есептеуіш техникасы (біліктілігі: 

ақпараттық технологиялар оқытушысы); 

 

Құқықтану  (құқықтану бакалавры) 

Қабілеті (тілді білуі)         Қазақ тілі, орыс тілі 

ЕҢБЕК ӨТІЛІ 17  жыл 

Біліктілік санаты  Жоғары, 2020 жыл 

Еңбек өтілі 08.2003-01.2004 жж., Ақтау қаласындағы №11 орта мектеп, 

информатика пәнінің оқытушысы  

 01.2004-07.2004 жж., Маңғыстау гуманитарлық колледжі, 

информатика пәнінің оқытушысы   

 2004-2005  жж., ҚарМУ Ақтау филиалы, жаратылыстану пәндері 

кафедрасының ассистенті  

 2005-2007 жж., «Қайнар» университетінің Ақтау филиалы, 

информатика кафедрасының оқытушысы 

 2007-2012 жж., «Қайнар» университеті мекемесінің филиалы 

қашықтықтан оқытудың оқу орталығы, «Қайнар» колледжі, 

тьютор-оқытушы, оқытушы, «ЕТ және БҚ» кафедрасының 

меңгерушісі 

 2012-2019  жж. «Каспий өңірі «Болашақ» колледжін» әдістемелік 

кабинет меңгерушісі 

2019 ж. наурыз-тамыз айлары аралығында Ш.Есенов атындағы 

КМТИУ  көпсалалы колледжінде әдіскер 

2019 -2021 жж. «Есенов колледжі» ЖШС директорының оқу ісі 

жөніндегі орынбасары 

2021-2022 оқу жылынан бастап «Есенов колледжі» ЖШС-де 

информатика пәні оқытушысы 

Біліктілік арттыру   «Кәсіпқор» холдингі КЕАҚ, «Техникалық және кәсіптік 

білім беру жүйесінің жаңа формациядағы педагогі», 2016 ж., 

№87 

 Қазақ-Түрік  тренинг орталығы, «Кәсіптік стандарт 

құрылымын оқыту бағдарламасына жобалау технологиясы», 

2016 ж., №80 



 Есенов университеті, Үздіксіз білім беру институты, 

«Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша оқыту», 2019 

ж.  

 «Жаңартылған білім беру мазмұны аясындағы жоғары оқу 

орындарындағы заманауи педагогикалық технологиялар» 

(260 сағат) тақырыбындағы біліктілік арттыру курсы, 

«Өрлеу» БАҰО, 2019 жыл. №0322117 

 «Қорғау» орталығында тағылымдама (заң қызметіне кіріспе 

дағдыларын меңгеру), 2019 жыл. 

 «Теория и практика создания онлайн-курсов», Moscow 

Institute of Physics and Technology, 2020 жыл, мамыр. 

 «Білім берудегі менеджмент» (80 сағат), «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік 

орталығы, 2021 жыл, b1c3e611 

Марапаттар (жылы) Құрмет грамотасы, Маңғыстау облысының білім басқармасы, 

2014 жыл. 

Құрмет грамотасы, Маңғыстау облысының білім басқармасы, 

2019 жыл. 

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Алғысы (2019 ж.). 

Алғыс, Yessenov University, 2022 ж.  

Жеке қасиеттері Жауапкершілік, ұйымдастырушылық, өзін-өзі ұйымдастыру, 

ұжыммен тіл табысу, жаңа білім мен ізденіске құштарлық, 

шешімге жұмыс жасау, ұстамдылық, қабілетті, т.б. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 



 
 

 



 
 



 



 



 



 



 

 

 

Мазмұны 

1. Резюме (оқытушы туралы ақпарат) 

2. Жеке басты куәландыратын құжат 

3. Білімі туралы диплом көшірмесі 

4. Еңбек кітапшасының көшірмесі 

5. Өзінде бар біліктілік санаты туралы куәліктің көшірмесі (МОББ 

14.06.2016 ж. №104-нқ бұйрығымен ) 

6. Біліктілікті арттыру курсынан өткендігі туралы куәліктер көшірмелері 

7. Ашық сабақ, ашық тәрбие сағаты, сабақтан тыс шаралар жоспарлары 

8. БАҚ жарияланымдары 

9. Кәсіби жетістіктерді және тәжірибені қорытуды растайтын құжаттар 

10. Оқушыларының жетістіктерін растайтын құжаттар 
 


