
 
 

 

 

Сарибаев Абдушукур Сатибалдиевич/ Saribayev Abdushukur 
Satybaldiyevich 

Ұстаз 

Старший преподаватель  

senior lecturer 

Аға оқытушы/ Старший преподователь/ Senior lecturer 

халықаралық патент, күн қондырғыларын қадағалауға 

арналған маман сертификаттары / международный патент, 
сертификаты специалиста системы слежения солнечных 

установок / international patent, specialist certificates for 

tracking solar installations 

 

Академиялық және практикалық тәжірибе: 

ҚазҰӨА 2 жыл 

 

Оқитын пәндері: физика, білім беру үдерісінде сандық технологияларды интеграциалау, 

БАҚ-та ақпараттық қауіпсіздік, ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

1985-2008 жж ғылыми қызметкер, Өзбекстан Республикасы ҒА «Физика-Күн» НПО 

Материалтану институтының «Бірегей күн қондырғысы» бөлімінің меңгерушісі; 

2008 атындағы ОҚМУ «Ақпараттық технологиялар және энергетика» жоғары мектебінің 

«Автоматтандыру, телекоммуникациялар және басқару» кафедрасының доценті. М.Әуезов; 

2017 атындағы ОҚМУ IT және Е жоғары мектебі деканының ғылыми жұмыс жөніндегі 

орынбасары. М.Әуезов; 

2019 ҚазАТК автоматтандыру және басқару кафедрасының доценті; 

2020 «Компьютерлік технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы, ҚазҰӨА. 

Марапаттар: халықаралық патент, күн қондырғыларын қадағалауға арналған маман 

сертификаттары 

Байланыс деректері: 8 702 510 56 75 

 

Академический и практический опыт: 

КазНАИ 2 года 

 

Преподаваемые предметы: физика, интегрирование цифровых технологий в 

образовательный процесс, информационная безопасность в СМИ, информационно-

коммуникационные технологии 

Творческая, исследовательская и инновационная деятельность: 

1985-2008г. научный сотрудник, заведующий отделом «Уникальная солнечная установка» 

института Материаловедения НПО «Физика-Солнце» АН РУз 

2008г. Доцент кафедры «Автоматизация, телекоммуникации и управление», Высшей 

школы «Информационных технологий и Энергетики» ЮКГУ им. М. Ауезова 

2017г. Заместитель декана по НИР Высшей Школы ИТиЭ ЮКГУ им. М. Ауезова 

2019г. Ассоциированный профессор кафедры «Автоматизации и управление», КазАТК; 

2020 г. старший преподаватель кафедры «Компьютерные технологии», КазНУАИ.  

Достижения: международный патент, сертификаты специалиста системы слежения 

солнечных установок  

Контактный номер: 8 702 510 56 75 

 
 

Academic and practical experience: KazNAA for 2 years 

Subjects taught: physics, integration of digital technologies into the educational process, 

information security in the media, information and communication technologies 



Creative, research and innovation activities: 

1985-2008 researcher, head of the department "Unique solar installation" of the Institute of 

Materials Science NPO "Physics-Sun" of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan 

2008 Associate Professor of the Department "Automation, Telecommunications and Control", 

Higher School of "Information Technology and Energy" SKSU named after. M. Auezov 

2017 Deputy Dean for Research at the Higher School of IT and E SKSU named after. M. Auezov 

2019 Associate Professor of the Department of Automation and Control, KazATK 

2020 Senior lecturer of "Computer technologies" department, KazNUA. 

Awards: international patent, specialist certificates for tracking solar installations  

Contact: 8 702 510 56 75 
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