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Академиялық және практикалық тәжрибе: 

ҚазҰӨА 3 жыл 

Оқитын пәндері: Компьютерлік графика , Компьютерлік дизайн және мультимедиа, 3D –

анимация, Data-Журнализм, SMM-журналистика 

 

2014-2017 ж. 

 

 

2007-2009ж. 

 

1998-2003 ж.  

 

 Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті. Қ. Сәтбаева, 

докторантура  6D070400 –Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, магистратура Ақпараттық жүйелер, 

Ақпараттық жүйелер магистрі. 

"Қайнар" университеті Ақпараттық жүйелер 

2004 -2007ж.   Жетісу заң колледжі  

Лауазымы: мамандық бойынша оқытушы 

2008 -2020ж.  

 

 

21.09.2020 

 

Семей қ. Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті  

Лауазымы: мамандық бойынша оқытушы 

 

Темірбек Жүргенов атындағы  Қазақ ұлттық өнер академиясы.  

Ақпараттық коммуникациялар және тестілеу бөлімінің басшысы 

 

 

Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

 

1. Компьютерлік дизайн (CAD), талдауға немесе оңтайландыруға көмектесу жобасына  

қатыстым 

2. 10 жоба дизайн жасалды: Полиграфия: журналдар мен каталогтардың орналасуы; 

брошюралар, парақшалар, сертификаттар, коллаждар, плакаттар дизайны;  

3. Интернет-журналистика   Халыққа қолжетімді болу жағын қарастыру жобасына 

қатыстым  

Жарияланымдар тізімі:  

4-оқу құралын әзірледі, 6 - халықаралық конференцияларға, 20 - хабаршыларға, 6 –скопус 

индекстелетін басылымдарға қатысты және жариялады. - "Заманауи ақпараттық-

телекоммуникациялық технологиялар" Халықаралық ғылыми-техникалық конференциясы 

(Украина, Киев, 2015); - "Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар: білім, 

ғылым, практика" ІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы (Қазақстан, Алматы, 

2015); - 16th International Conference on Control, Automation and Systems / ICCAS.2016.7832298 

Gyeongju, South Korea, 2016; - "Киберқауіпсіздік пен ақпаратты қорғаудың өзекті мәселелері" 
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атты ІІ және ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар (Украина, Киев, 2016, 

2017); - ITSEC VI Халықаралық ғылыми-техникалық конференциясы (Украина, Киев, 2016); - 

"Ақпараттық-телекоммуникациялық жүйелердің жай-күйі және қауіпсіздігін жетілдіру" (sits-

2016) (Украина, Николаев-Коблево 2016). 

 

Спектакльдерде:  

Журналистика жанрларын бөлу . көркем публицистикалық, аналитикалық және ақпараттық 

ішкі мотивациясының басымдылық рөлі; 

- мәселені қою мен оны шешуде байқалатын зерттеу және шығармашылық белсенділік; 

-шешімді болжай білу мүмкіндігі; 

- жоғары талғамды өнегелі интеллектуалды бағалауды қамтамасыз ететін, идеалды эталондар 

құру қабілеті. 
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