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Мақсаты: Оқытушы қызметіне орналасу
Білімі: жоғары
Қыркүйек 1982ж.–маусым 1987ж. - С.М.Кирова атындағы Қазақ Ұлттық
университеті, «Механика және қолданбалы математика» факультеті,
мамандық «математик,механик,прикладник», күндізгі бөлім
Қосымша білім:
13.03.2006ж.- «Жаңа ақпараттық технологиялар және оқыту
әдістемесі»,Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті,
Біліктілікті тереңдету институты, Алматы қ.
24.05- 04.06.2013ж.-«Ғылыми зерттеудегі математикалық
әдістер»,Т.Рысқұлов атындағы Қазақ Экономиаклық университетінің
ғылыми-тәжірибелік «Аналитик» мектебі.
25.09 -21.10.2017 ж. – «Заманауи педагогикалық технологиялар»,Қазақстан
республикасының педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру
курсы, «Өрлеу» біліктілікті арттырудың Ұлттық орталығы.Алматы қ.
05-08.06.2018ж.- «Конструктивті оқыту негіздері»,Қорқыт Ата атындағы
ҚМУ. Қызылорда қ.
30.11.2018ж.- «Білім берудегі цифрлық технологиялар мәселелері мен
ресурстары» аймақтық әдістемелік семинар, Қорқыт Ата атындағы ҚМУ.
Қызылорда қ.

13.12.2018ж.-

«Физика

және

математика,информатика

пәндері

мұғалімдерінің кәсіби әдістемелік дайындығы» облыстық ғылымипрактикалық

семинар,Қызылорда

қ.

Қызылорда

облысы

бойынша

педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты.
17.06-21.06.2019 ж.- «Жаңартылған жоғары жіне жоғарғы оқу орнынан
кейінгі білім беру мазмұны: өзгерістер және тәжірибе»-Жазғы мектеп.
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ. Қызылорда қ.
18-30.11.2019ж.- «Оқытушылардың білімін бағалау-қазіргі технология»
атты біліктілікті арттыру курсы . Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
Университеті.Алматы қ.
30.12.2019 – 17.01.2020 - қысқы мектеп «Lesson Stady: Университет
оқулары-1»- біліктілікті арттыру курсы.

Қорқыт Ата атындағы ҚМУ.

Қызылорда қ.
17-19.08.2020- «Білім берудің цифрлық трансформациясы»-біліктілікті
арттыру

курсы.

Қорқыт

Ата

атындағы

Қызылорда

университеті.

Қызылорда қ. ;
10.08-22.08.2020 ж-.«Математиканы оқыту әдістемесі» -онлайн
біліктілікті арттыру курсы . Қызылорда қаласы, «Кәсіби маман» ЖШС.
24-29.08.2020- «Қашықтан оқытуды үйренемін» -онлайн біліктілікті
арттыру курсы.Назарбаев интеллектуалды мектебі. Нұр-Сұлтан қ.
23.08.-05.09.2020 ж. - «Инженерлік-экономикалық есептеулердегі
математикалық модельдеу» -онлайн біліктілікті арттыру курсы .
Қызылорда қаласы, «Кәсіби маман» ЖШС.
01-05.12.2020- «Қашықтықтан оқыту: сабақты әзірлеуден бастап білім
беру процесін ұйымдастыруға дейін» -онлайн біліктілікті арттыру
курсы. ҚР БжҒМ «Өрлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық орталығы
АҚ.Алматы қ.
01-11.02.2021ж. - «ЖОО-да пәндерді оқытуда интербелсенді әдістерді
қолдану арқылы білім сапасын арттыру (математика-дан )» -онлайн

біліктілікті арттыру курсы . ҚР БжҒМ «Өрлеу» біліктілікті арттыру
Ұлттық орталығы АҚ. Қызылорда қ.
Жұмыс тәжірибесі:
Математика мұғалімі. Қараша 1987 ж. – тамыз 1990ж., СПТУ №4
Жамбыл қ.;
Информатика мұғалімі. Тамыз 1990ж. – қыркүйек 1993ж.,СПТУ№2
Қызылорда қ.;
Оқытушы. Тамыз 1993 ж. – мамыр 1996 ж. Ы.Жахаев атындағы
Қызылорда инженерлі агроөнеркәсіптік өндірісі институты,«Жоғары
математика» кафедрасы, Қызылорда қ.;
Оқытушы. Мамыр 1996 ж. – наурыз 1998 ж. Қызылорда политехникалық
институты, «Жоғары математика» кафедрасы, Қызылорда қ.
Аға оқытушы.Наурыз 1998ж. – қыркүйек 2013ж. Қорқыт Ата атындағы
ҚМУ, «Жоғары математика және физика» кафедрасы,Қызылорда қ.
Аға оқытушы.2013ж. қыркүйектен осы уақытқа дейін Қорқыт Ата
атындағы ҚМУ, «Математика және қолданбалы механика» кафедрасы.
Функционалды міндеттер:
- пән бойынша дәрістер оқу;
- практикалық сабақтар өткізу;
- студенттермен өзіндік жұмыстар жүргізу;
- конференцияларға мақалалар жіберу;
- конференциялар мен семинарлар ұйымдастыру;
- студенттермен тәрбие жұмыстарын жүргізу;
- студенттермен тәрбие сағаттарын ұйымдастыру.
Кәсіби дағдылар:
-компьютермен жұмыс жүргізу;
- ғылыми мақалалар(60-тан аса);
- репетиторлық тәжірибе;

-мектеп оқушылары мен студенттерге ғылыми жетекшілік;
-қазақ,орыс тілдерін жетік білемін, ал ағылшын және неміс тілдерін
сөздіктің көмегімен.
Жеке қасиеттер:
Ұйымшылдық,ұқыптылық,адамдармен жақсы қарым-қатынаста болу,
оқушылар мен студенттермен тығыз жұмыс жасай білу,белсенділік,жанжақты болу,әрдайым аудиториямен тығыз байланыста болу.
Қосымша мәлімет:
Отбасылық жағдай: тұрмыста
Балалары: бар
Іскерлік сапарға шығу: иә

