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Академиялық және практикалық тәжрибе: 

ҚазҰӨА 2 жыл 

 

Оқитын пәндері: ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

1992-1995 Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының Теориялық және 
қолданбалы математика институты, Алматы, ғылыми қызметкер; 

1995-2001 жж. «Қазақстан Эксимбанкі» ЖАҚ, Алматы қ., сауданы қаржыландыру 
департаментінің аға менеджері, жобаларды талдау бөлімінің бас маманы, басқарма 

хатшысы, дирекция; 
2001-2005 жж. «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Астана, Экспорттық несиелеу жобалары 
басқармасының бастығы; экспорттық операцияларды іздеуді, қарастыруды, 

қаржыландыруды және жүзеге асыру мониторингін қамтамасыз ету; Басқарманың қызметін 
басқару және үйлестіру; 

2005-2010 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Астана қаласы, Басқарушы директор Банктің 
ішкі актілеріне сәйкес Банктің жобалары/операциялары бойынша несиелік және несиелік 

портфельдерді қалыптастыруды және басқаруды қамтамасыз ету; Банктің жетекшілік 
ететін құрылымдық бөлімшесі – жобаларды басқару қызметін бақылау және үйлестіру; 

2013 - 2019 «Тұран» университеті «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының аға 
оқытушысы; «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының меңгерушісі; Халықаралық 

көшбасшылық институтының директоры; 
2021 Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының «Компьютерлік технологиялар» 
кафедрасының аға оқытушысы 

 

Марапаттар: Мемлекеттік награда – «Астананың 10 жылдығы құрметіне» медалі; 

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ жемісті еңбегі мен дамуы мен өркендеуіне қосқан зор 

үлесі үшін» Құрмет грамотасы; 

Байланыс деректері: 8 777 881 28 68 

 

Академический и практический опыт: 

КазНАИ 2 лет 

 

Преподаваемые предметы: информационно-коммуникационные технологии 

Творческая, исследовательская и инновационная деятельность: 

1992-1995  Институт теоретической и прикладной математики НАН РК,  г. Алматы, 

научный сотрудник; 

1995-2001 ЗАО «Эксимбанк Казахстан», г. Алматы, старший менеджер Департамента 



торгового финансирования, главный специалист Департамента проектного анализа, 

секретарь Правления, Директората; 

2001-2005 АО «Банк Развития Казахстана», г. Астана, начальник Управления экспортного 

кредитования проектов; обеспечение поиска, рассмотрения, финансирования и 

мониторинга  реализации экспортных операций; руководство и координация деятельности 

Управления; 

2005-2010 АО «Банк Развития Казахстана», г.Астана, управляющий директор обеспечение 

формирования  и управления кредитного и ссудного портфелей по проектам/операциям 

Банка в соответствии с внутренними актами Банка; контроль и координация деятельности 

курируемого структурного подразделения Банка – проектной дирекции; 

2013 – 2019 университет «Туран» старший преподаватель кафедры “Информационные 

технологии”; заведующая кафедрой “Информационные технологии”; директор 

Международного института лидерства;  

2021 Старший преподаватель кафедры «Компьютерные технологии» Академии искусств 

имени Темирбека Жургенова  

Достижения: Государственная награда – медаль «В честь 10-летия Астаны»; Почетная 

грамота «За плодотворную работу и огромный вклад в развитие и процветание АО «Банк 

Развития Казахстана»;  

Контактный номер: 8 777 881 28 68 
 

Academic and practical experience:  

KazNAA for 2 years 

Subjects taught: information communication technologies 

Creative, research and innovation activities: 

1992-1995 Institute of Theoretical and Applied Mathematics of the National Academy of 

Sciences of the Republic of Kazakhstan, Almaty, researcher; 

1995-2001 Eximbank Kazakhstan CJSC, Almaty, Senior Manager of the Trade Finance 

Department, Chief Specialist of the Project Analysis Department, Secretary of the Board, 

Directorate; 

2001-2005 Development Bank of Kazakhstan JSC, Astana, Head of the Department for Export 

Crediting Projects; ensuring the search, consideration, financing and monitoring of the 

implementation of export operations; management and coordination of the activities of the 

Department; 

2005-2010 Development Bank of Kazakhstan JSC, Astana, Managing Director Ensuring the 

formation and management of credit and loan portfolios for projects/operations of the Bank in 

accordance with the internal acts of the Bank; control and coordination of the activities of the 

supervised structural unit of the Bank - project management; 

2013 - 2019 University "Turan" Senior Lecturer of the Department "Information Technology"; 

Head of the Department “Information Technologies”; director of the International Leadership 

Institute; 

2021 Senior lecturer of the "Computer technologies" department of the Academy of Arts named 

after Temirbek Zhurgenov 

Awards: State award - medal "In honor of the 10th anniversary of Astana"; Certificate of 

honor “For fruitful work and huge contribution to the development and prosperity of 

Development Bank of Kazakhstan JSC”; 

Contact: 8 777 881 28 68 
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