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Доцент, ф.ғ.д. 

Доцент, д.ф.н. 

Docent, d.ph.s. 

Доцент / Доцент / Docent 

“Қазақстан Республикасының білім беру ісінің 

құрметті қызметкері” белгісі / Знак «Заслуженный работник 

образования РК»/ "Honored Education Worker of the Republic of 
Kazakhstan" label 

 

Академиялық және практикалық тәжрибе: 

ҚазҰӨА 5 жыл 

 

Оқитын пәндері: журналистикаға кіріспе, тергеу журналистикасы 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет:  

1995 жыл әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің «Журналистика тарихы» кафедрасында аға 

оқытушы, доцент 

2011-2016 жылдар арасында Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде, 

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінде ұстаз 

2018 жылдың қыркүйек айынан бастап «Баспагерлік- редакторлық және дизайнерлік өнер» 

кафедрасының меңгерушісі 

2017 ж. Т. Жүргенев атындағы өнер академисының «Компьютерлік технологиялар» 

кафедрасының доценті 

Жетістігі: “Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері” 

белгісі 

Байланыс деректері: 8-776-118-08-47 

 

Академический и практический опыт: 

КазНАИ 5 лет 

 

Преподаваемые предметы: введение в журналистику, расследовательская журналистика 

Творческая, исследовательская и инновационная деятельность: 

1995 старший преподаватель, доцент кафедры «История журналистики» КазНУ им. аль-

Фараби 

С 2011 по 2016 год преподавал в Евразийском национальном университете имени Л. 

Гумилева, в г. Семей Государственном университете имени Шакарима. 

С сентября 2018 года - заведующий кафедрой «Издательское, редакционное и дизайнерское 

искусство». 

2017 Т. Доцент кафедры «Компьютерных технологий» Академии художеств имени 

Жургенева 

Достижение: Знак «Заслуженный работник образования РК». 

Контактный номер: 8-776-118-08-47 
 

Academic and practical experience:  

KazNAA for 5 years 

Subjects taught: introduction to journalism, investigative journalism 

Creative, research and innovation activities: 



1995 senior lecturer, associate professor at the "History of Journalism" department of KazNU 

named after al-Farabi 

Between 2011 and 2016, he was a teacher at the Eurasian National University named after L. 

Gumilev, at Semey State University named after Shakarim. 

Since September 2018, he has been the head of the "Publishing, editorial and design art" 

department 

2017 T. Associate Professor of the "Computer Technologies" Department of the Academy of Arts 

named after Zhurgenev 

Achievement: "Honored Education Worker of the Republic of Kazakhstan" label 

Contact: 8-776-118-08-47 
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