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Қызылорда қаласы,Б.Уалиев көшесі, 25

Туған мерзімі

01.01.1956 ж.

Білімі



жоғары
1972-1977ж.ж. Қазақ ауылшаруашылық институты, «Агрохимия және топырақтану»
мамандығы, ғалым агроном
Жоғары оқу орнынан кейінгі
1983-1986ж.ж.
Д.Н.Прянишников
атындағы
Бүкілодақтық
тыңайтқыштар
және
агротопырақтану ғылыми-зерттеу институты,
«Агрохимия» мамандығы бойынша
аспирантура;

Ғылыми дәрежесі
Ауылшаруашылық ғылымдарының докторы,мамандық шифры 06.01.04 «Агрохимия»
Кәсіби тәжірибесі
 10.08.1977-12.04.1979ж.ж. –Қызылорда облысы Тереңөзек ауданы Қазақ ССР- нің 50
жылдығы атындағы кеңшарда бөлімшенің аға агрономы;
 16.04.1979-31.12.1983 ж.ж. –Қазақ күріш институтының агрохимия бөлімінің кіші, аға
ғылыми қызметкері;
31.12.1983-31.12.1986ж.ж.–Д.Н.Прянишников атындағы Бүкілодақтық тыңайтқыштар және
агротопырақтану ғылыми-зерттеу институтының аспиранты;
 01.03.1987-12.06.1992ж.ж. – Қазақ күріш институтының агрохимия бөлімінің аға ғылыми
қызметкері;








15.06.1992- 15.01.1996 ж.ж. Қызылорда агроөнеркәсіп өндірісі инженерлері институтының
«Экономика»кафедрасының аға оқытушысы, «Ауылшаруашылығы өндірісінің технологиясы»
кафедрасы меңгерушісінің м.а.;
15.01.1996-01.09.2002ж. ж.Қызылорда агроөнеркәсіп өндірісі инженерлері институтыныңоқу
бөлімінің бас әдіскері, Қызылорда политехникалық институтының тестілеу орталығының
бастығы, екі оқу орны қосылғанда Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университетінің тестілеу орталығының бастығы;
01.09.2002-08.04.2008 ж.ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің
«Ауылшаруашылығы өндірісінің технологиясы» кафедрасы меңгерушісі;
08.04.2008-22.09.2014 ж.ж. Қазақ күріш шаруашылығы ҒЗИ бас директорының ғылыми
жұмыстар жөніндегі орынбасары;
22.09.2014-01.09.2018 ж.ж.Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің.
ғылыми жұмыстар жөніндегі проректоры;
01.09.2018 ж. Осы уақытқа дейін « Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ
«Аграрлық
технологиялар» кафедрасының қауымдастырылған профессоры м.а., аға
оқытушысы».

Ғылыми жарияланымдар
180 нен астам жарияланымдар жарық көрген, оның ішінде:Scopus – 4, Комитет тізіліміндегі
басылымдарда – 40 мақала.
 Селекциялық жетістіктерге авторлық куәліктер - 5.
 Ауылшаруашылық дақылдарының өсіру технологиялары бойынша авторлық куәліктер - 4.

Біліктілікті арттыру
 Ғылыми тағлымдама: К.А.Тимирязев ауылшаруашылық академиясы. 15.02-31.03.1982ж.
 Ғылыми тағлымдама: М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекттік университеті. 15.03.30.04. 1990ж.
Семинар-тренинги
 Семинар:«Ресурсы ClarivateAnalytics для научных исследований» Қызылорда қаласы,Қорқыт
Ата атындағы ҚМУ. 19 қараша,2019ж.
 Семинар: «Инновационные технологии обработки почв(72 сағат көлемінде).Қызылорда
қаласы,Қорқыт Ата атындағы ҚМУ. 4-22қараша, 2019ж.
 Семинар-тренинг: «Цифровая трансформация обучения». Қызылорда қаласы, Қорқыт Ата
атындағы ҚМУ. 17-19 тамыз, 2020 ж.
 Семинар-тренинг: «Қызылорда облысында тұзданған және тозған суармалы жерлерді
қалпына келтіру және ауылшаруашылық дақылдарын өсірудің озық тәжірибесін тарату».
20 желтоқсан, 2020 ж.
 Международная зимняя школа «AuezovUniversity - 2022»«Новые тенденции развития
земельного и водного кадастра». Шымкент қаласы, М.Әуезов атындағыОңтүстік-Қазақстан
университеті, қаңтар 2022 ж.
Ғылыми жобаларға қатысуы
1.Бағдарлама:Қызылорда облысының агроөнеркәсіп кешені саласының инновациялық
жобасы, 2019 жылға арналған облыстық 019бюджеттік бағдарлама бойынша.
Тапсырыс беруші:Қызылорда облысының ауылшаруашылық басқармасы
Тақырыбы:«Қызылорда облысының күріш жүйелерінің мелиоративтік жағдайын ауыспалы
егіске қант құмайын(фитомелиорант дақыл) енгізу арқылы жақсарту)».
Лауазымы:Бас ғылыми қызметкер.
2.Бағдарлама:Қызылорда облысының агроөнеркәсіп кешені саласының инновациялық
жобасы, 2019 жылға арналған облыстық 019 бюджеттік бағдарлама бойынша.
Тапсырыс беруші: Қызылорда облысының ауылшаруашылық басқармасы
Тақырыбы:« Күріш тұқымының өнімділігін және сапасын көтеру үшін сауықтырудың
экологиялық әдістерін Қызылорда облысының күріш жүйелерінің мелиоративтік жағдайын ауыспалы
егіске қант құмайын(фитомелиорант- дақыл) енгізу арқылы жақсарту».
Лауазымы: Бас ғылыми қызметкер.
3.Бағдарлама:ҚР БжҒМ 2015-2017 ж.ж. гранттық қаржыландыруы
Тапсырыс беруші:ҚР БжҒМ нің Ғылым комитеті
Тема:«Қазақстандық Арал өңірі жағдайында күріш дақылына ұзақ әсер етуді қамтамасыз ететін
жоғарытиімді нитрификация тежегіштерін зерттеу және енгізу».
Должность: Бас ғылыми қызметкер.

Дағдылар
 Ғылыми жобалар дайындау.Эксперименттерді жоспарлау, дайындау, жүргізу, алынған
мәліметтерді талқылау және талдау.. Ғылыми есептер мен мақалалар жазу;
 Егіншілік және өсімдік шаруашылығы бойынша ғылыми еңбектерге сараптама жүргізу;
 Аяқталған әзірлемелерді өндіріс жағдайында сынау және өндіріске енгізу.
Тілдерді білуі
Қазақ (ана тілі);орыс (еркін), ағылшын (сөздікпен аудару).
Компьютерлік сауаттылық
 ОС MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Интернет.
 Отбасылық жағдайы
 Үйленген, үш бала және олардан жеті немере тәрбиеленуде.

