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Тел. (моб.)
Адрес

Кызылорда қ, Хан №15 көшесі №15

Дата рождения

04.06.1966 ж., Кызылорда қ

Білімі
Ғылыми дәрежесі, атағы

Ғылыми еңбектері


Біліктілікті арттыру

Жоғары, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда гуманитарлық
университеті, біліктілігі: химик-биолог, 1996 жыл
06.01.09-Өсімдік шаруашылығы мамандығы бойынша ауыл
шаруашылығы ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін
алу үшін кандидаттық диссертация қорғады(2008 ж.)
Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты
50-ден астам еңбектің, оның ішінде монографияның авторы .
жарияланымдар, оның ішінде: Scopus-1, ВАК-10.
Агрономиялық мамандықтар бойынша оқитын бакалаврларға
арналған
«Өсімдік қорғау бойынша қазақша-ағылшыншаорысша анықтамалық сөздігі» атты 2-томдық оқу құралының
авторы.
1.Жер өңдеудің инновациялық технологиялары Қоркыт Ата
атындағы ҚМУ-дем 72 сағат көлемінде біліктілік арттыру
семенарына №11, 22-қараша 2019 ж. Қызылорда қaлaсы
2.Научно-методический центр «ZIAT» I. 72 часа по теме:
Методика ведения занятия с применением инновационных
технологий: от презентации до видеоурока. Повышения
квалификации. Нұр-Сұлтан қаласы қaлaсы Сертификат №С02418, 10.06.2020 ж
3.«Инновационные технологии, применяемые для повышения
качества преподавания биологии» объем 72 часов, №00520/ZR0018/2 Consulting company 16.05.20 ж. Алматы қaлaсы.
4.Қысқы мектеп «Жоғары білім берудегі инновациялық және
сандық мүмкінтер бағдарламасы» К №129, Қорқыт Ата
атындағы ҚУ Қызылорда қ. 18.01.2021
5.«Білім берудің цифрлық трансформациясы» 36 сағ №0114,
Қорқыт ата атындағы ҚУ, Қызылорда қaлaсы
6.Өсімдік шаруашылығы
ЖШС «Кәсіби маман» К №319/
19.05.- 19.05.2021 72-сағат Қызылорда қaлaсы
7.Өсімдіктер экологиясы , №35/ ЖСН «Кәсіби маман» 08.02.18.02.2021 ж Қызылорда қаласы
8.Азық түлік өндірісінің тиімділігін арттыруғаарналған
инновациялық технологиялары және тағам сапасының
техникалық
қамсыздандыруы
мен
бақылауын
ұйымдастырудың негіздері Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
университеті К №534/42-сағ. 22.04.- 29.04.2021 ж.Қызылорда

қaлaсы
9.Фитопатология
72 сағат. ЖШС «Кәсіби маман» 01.06.11.06.2021 /К №320/2021. Қызылорда қaлaсы
10.Өсімдік қорғау «Оқу орталығы мамандарды кәсіби даярлау
корпорациясы»
№30 /72-сағат. 04.08.- 14.08.2021 ж.
Қызылорда қaлaсы
11.Топырақтану «Оқу орталығы мамандарды кәсіби даярлау
корпорациясы» 08.07.- 23.07.2021 №70/ 72-сағат Қызылорда
қaлaсы
12. 2021 жылдың 24 мамырынан 11 маусымына дейін (57 сағат)
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті мен Мичиган
штатының университеті өткізген "Қазақстан және Орталық
Азияның академиялық мекемелерінде экология және қоршаған
орта туралы ғылымдар бойынша негізгі оқу бағдарламалары"
семинары
13.Экология және қоршаған орта туралы ғылымдар бойынша
оқу бағдарламасын әзірлеу жөніндегі Вебинар, Қазақ ұлттық
аграрлық зерттеу университеті, ат-дан 15.09.2021-27.09.2021
28- Қыркүйек, Мичиган университеті 15.09.2021-27.09.2021 (9
сағат). № 23 Семинар онлайн-платформада өткізілді.
14. Халықаралық қысқы мектепке агротуризм бағытында
қатысқанын растайды, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу
университеті, транскрипт №1136 / 72 сағат 15-27 ақпан 2021
жыл.
Еңбек қызметі
1997-2002 ж.ж.
2003-2008 ж.ж.
2008-2016 ж.ж.
2016 жылдан бастап
қазіргі уақытқа дейін
Дағдылар

Тілдерді білу
Компьютерлік
сауаттылық
Отбасылық жағдайы



Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті,
«Экология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану»
кафедрасының химик-инженері
«Экология және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану»
кафедрасының оқытушысы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті,
«Тіршілік қауіпсіздігі және табиғи ресурстар» кафедрасының
аға оқытушысы;
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті,
«Аграрлық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы.
Эксперименттерді дайындау, жоспарлау және қою, алынған
деректерді сандық талдау. Ғылыми мақалалар жазу;
Ауыл шаруашылығы саласындағы ғылыми еңбектердің
сараптамасы;
Қазақ (ана тілі); орыс (еркін), ағылшын (сөздікпен аудару).
ОС MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Интернет.
Ажырасқан, ұлы бар

