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Ғылыми дәрежесі – ҚР педагогика ғылымдарының 
кандидаты  
Ғылыми атағы -  доцент. 
Ғылыми мектебі: Абай ат. Қызыл ту орденды Алматы 
мемлекеттік педагогикалық институты. 
Ғылыми зерттеу бағыты:  Ой өрісін дамыту, 
шығармашылық жұмыстар, проекциялық есепті 
шығаруда студентердің ой өрісінде геометриялық 
формалардың елестеуіп дамыту. 
Оқытатын пәндері:  Инженерлік графика, сурет, 
кескіндеме, композиция , түстану. 
Жарияланымдар: 
1.Некоторые аспекты формирования зрительного образа 
при решении проекионных задач.(ВЕСТНИК 
Казахского университета экономики, финансов и 
международной торговли) №4,2015 г. с.127-129., 
г.Астана. 
2.Изучение книжной графики как метод активизации 
художественной подготовки дизайнера. 
( Казахского университета экономики, финансов и 
международной торговли)., МАТЕРИАЛЫ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
СОДЕРЖАНИЕ,ТЕХНОЛОГИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВА».,с139-142 г.Астана -21-22 января 2015 
года. 
. -11.04.2019-22.04.2019 ж. Алматы қаласында Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетінде 
«Дизайн» мамандығы бойынша 72 сағат  біліктілікті 
артыру курстын өтіп № 000730 сертификатның иегері 
болды.   
2020 жылғы 15-18 қаңтар Нұр-сұлтан қаласы. 
Қазақстанның қазіргі заманғы экономикасының дамуы 
жағдайында дизайн объектілерін жобалаудың 
ерекшеліктері тақырыбы бойынша біліктілікті 
арттырудан өтті. 36 сағат. Сертификат. 
13.01.-24.01.2020 г.г. Нур-Султан «Применение 
инновационных методов преподавания дисциплин 
дизайна»ТОО «Астанинский учебно-методический 
центр»72 часа. 39 лет (15 н.п.).Сертификат. 
-08.06-24.06.2020.г. Нур-Султан. «Шриф и типографика 
в дизайне», Филиал ОО «Союз художников Республики 
Казахстан» в г Нур-Султан 
72 часа .50 лет (40 н.п.).Сертификат. 

Кәсіби тәжірибесі 
- -1975-1979 г.Абай атындағы Каз. ПИ,  
Алматы қаласы . Көркем-сурет графика 
факультеті, мамандығы: сурет және 
сызу мұғалімі 
- 1979 г. преподаватель Жезказған 
педагогикалық институты, кафедры 
«Сызу және еңбекке бауылу» кафедрасы 
оқытушы. Жезказған қаласы. 
.- 1988-1991г.г.-  аспирантура. Ленин 
атындағы  ММПУ, Мәскеу қаласы. 
-1991-1995 г.г. Заведующий «Сызу және 
еңбекке бауылу» кафедрасының 
меңгерушісі  Жезказған қаласы  
-1996-1998 г.г.  Инженерлік 
факультетінің деканының орынбасары,  
Л.Н.Гумилева атындағы ЕҰУ., Астана 
қаласы. 
-2001-2003 г.г . Жаратылыстану-техника 
институтының директор орынбасары, ,  
Л.Н.Гумилева атындағы ЕҰУ., Астана 
қаласы. 
-2009-2012 г.г. « Инженерной графики и 
дизайн» кафедрасының профессор-
ізденуші, Құрылыс-сәулет факультеті, 
Л.Н.Гумилева атындағы ЕҰУ., Астана 
қаласы. 
-2012-2014 г.г.  «Информатики и 
дизайн» кафедрасының меңгерушісі 
.Казақ-Россей университеті. 
-2014-2017 г.г. Заведующий кафедрой 
«Дизайн».кафедрасының меңгерушісі., 
Қаз.ЭҚХСУ., Астана қаласы. 
-2017 г.  доцент  кафедрой «Дизайн» 
кафедрасының доцент м.а., 
Қаз.ЭҚХСУ., Астана қаласы. 
 

 
 
 


