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«Математикалық физиканың дифференциалдық теңдеулер 

мен теңдеулері» мамандығы бойынша кандидаттық жұмыс / 

кандидатская работа по специальности «Дифференциальные 

уравнения и уравнения математической физики» / 

Candidate's work in the specialty "Differential Equations and 

Equations of Mathematical Physics" 
 

Академиялық және практикалық тәжірибе: 

ҚазҰӨА 2 жыл 

 

Оқитын пәндері: компьютерлік графика, арнайы графикалық программалар, графикалық 

редактор Adobe illustrator, телевизиядағы көрнекі арнайы әсерлер, кәсіби компьютерлік 

бағдарламалар, көрнекі әсерлер және графика, 3D-анимация V 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

2003 - 2020 «Тұран» университетінің «Ақпараттық технологиялар» кафедрасының аға 

оқытушысы; 

2021 ж. – Темірбек Жүргенов атындағы ҚазҰӨА «Компьютерлік технологиялар» 

кафедрасының аға оқытушысы 

Марапаттар: «Математикалық физиканың дифференциалдық теңдеулер мен теңдеулері» 

мамандығы бойынша кандидаттық жұмыс 

Байланыс деректері: 8 747 630 07 59 

 

Академический и практический опыт: 

КазНАИ 2 года 

 

Преподаваемые предметы: компьютерная графика, специальные графические программы, 

графический редактор Adobe illustrator, визуальные спецэффекты на телевидении, 

профессиональные компьютерные программы, визуальные эффекты и графика, 3D-

анимация V 

Творческая, исследовательская и инновационная деятельность: 

2003 – 2020 г. старший преподаватель в книверситете «Туран», на кафедре 

«Информационные технологии» 

2021 - старший преподаватель в КазНАИ им Темирбека Жургенова на кафедре 

«Компьютерные технологии». 

Достижения: кандидатская работа по специальности «Дифференциальные уравнения и 

уравнения математической физики» 

Контактный номер: 8 747 630 07 59 

 
 

Academic and practical experience: KazNAA for 2 years 

Subjects taught: computer graphics, special graphic programs, graphic editor Adobe illustrator, 

visual special effects on television, professional computer programs, visual effects and graphics, 

3D-animation V 

Creative, research and innovation activities: 

2003 - 2020 Senior Lecturer at the University "Turan", at the Department of Information 

Technology 



2021 - Senior Lecturer at KazNAA named after Temirbek Zhurgenov at the Department of 

Computer Technologies. 

Awards: Candidate's work in the specialty "Differential Equations and Equations of 

Mathematical Physics" 
Contact: 8 747 630 07 59 
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