
 
 

 

 

Есенбекова Гулжанат Жумагазиевна / Yessenbekova 
Gulzhanat Zhumagazievna 

Доцент 

Доцент 

Docent 

Доцент / Доцент / Docent 

«Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті 

қызметкері» төс белгісі /нагрудной знак «Почетный 
работник образования РК» / Breastplate "Honorary Worker of 

Education of the Republic of Kazakhstan" 

 

Академиялық және практикалық тәжірибе: 

ҚазҰӨА 5 жыл 

 

Оқитын пәндері: ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

1987-2003 жж Шәкәрім атындағы СМУ Семей ет-сүт өнеркәсібі технологиялық 

институтының оқытушысы, аға оқытушысы, қолданбалы математика және информатика, 

информатика кафедрасының меңгерушісі; 

2003-2012 «Қайнар» университетінің информатика кафедрасының меңгерушісі, экономика 

және ақпараттық жүйелер факультетінің деканы, «Қайнар» университетінің оқу-әдістемелік 

жұмысы жөніндегі проректоры (Семей қ.); 

2012-2016 Мемлекеттік университетінің оқу ісі департаментінің директоры. Шәкәрім; 

2016-2019 Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы ғылым және 

инновациялар қызметінің басшысы; 

2019-2021 Қазақ ұлттық хореография академиясының оқу-әдістемелік бөлімінің 

меңгерушісі; 

2021-2022 Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы оқу-әдістемелік 

қызметінің басшысы; 

2022 Т.Қ.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының «Компьютерлік 

технологиялар» кафедрасының доценті 

Марапаттар: «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс 

белгісі 

Байланыс деректері: 8 705 467 15 02 

 

Академический и практический опыт: 

КазНАИ 5 лет 
 

Преподаваемые предметы: информационно-коммуникационные технологии 

Творческая, исследовательская и инновационная деятельность: 

1987-2003 гг. Преподаватель, старший преподаватель, зав.кафедрой кафедр «Прикладная 

математика и вычислительная техника», «Информатика» Семипалатинского 

технологического института мясо-молочной промышленности, СГУ им.Шакарима; 

2003-2012 гг. Зав.кафедрой «Информатика», декан факультета экономики и 

информационных систем, проректор по учебно-методической работе университета 

«Кайнар» (Семей); 

2012-2016 гг. директор департамента по академическим вопросам Государственного 

университета им. Шакарима; 

2016-2019 гг. Руководитель службы науки и инновации, Казахская национальная академия 



искусств им.Т.К.Жургенова; 

2019-2021 гг. Руководитель учебно-методического отдела Казахской национальной 

академии хореографии; 

2021-2022 гг. Руководитель Учебно-методической службы, Казахская национальная 

академия искусств им.Т.К.Жургенова; 

2022 г. Доцент кафедры компьютерных технологий, Казахская национальная академия 

искусств им.Т.К.Жургенова 

Достижения: нагрудной знак «Почетный работник образования РК»  

Контактный номер: 8 705 467 15 02 

 
 

Academic and practical experience: KazNAA for 5 years 

Subjects taught: information and communication technologies  
Creative, research and innovation activities: 

1987-2003 Lecturer, Senior Lecturer, Head of the Department of Applied Mathematics and 

Computer Science, Computer Science, Semipalatinsk Technological Institute of the Meat and 

Dairy Industry, SSU named after Shakarim; 

2003-2012 Head of the Department of Informatics, Dean of the Faculty of Economics and 

Information Systems, Vice-Rector for Educational and Methodological Work of the University 

"Kainar" (Semey); 

2012-2016 Director of the Department of Academic Affairs of the State University. Shakarim; 

2016-2019 Head of Science and Innovation Service, Kazakh National Academy of Arts named 

after T.K. Zhurgenov; 

2019-2021 Head of the educational and methodological department of the Kazakh National 

Academy of Choreography; 

2021-2022 Head of the Educational and Methodological Service, Kazakh National Academy of 

Arts named after T.K. Zhurgenov; 

2022 Associate Professor of the Department of Computer Technologies, Kazakh National 

Academy of Arts named after T.K. Zhurgenov. 

Awards: Breastplate "Honorary Worker of Education of the Republic of Kazakhstan" 
Contact: 8 705 467 15 02 
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