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2000-2004 жж. М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде жоғары кəсіби
білімді «Музыка жəне əн» мамандығы бойынша білім алған.
2004-2009 жж. Батыс Қазақстан облысы,Ақжайық ауданы.Ақжайық балалар саз мектебінің
оқытушысы.
2009-2015 жж. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы №25 ОЖББм-нің оқытушысы.
2012-2014жж. М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 6М010600
«Музыкалық білім» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының  магистрі.
2015 жылдын қыркүйек айынан  Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университетінің
аға оқытушысы.
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тақырыбындағы Республикалық ғылыми-тəжірибелік семинар. Алматы «Көкіл» мектеп-
колледжі.Орал-2011
2. Сертификат. Батыс Қазақстан облыстық педагог кадрлар біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау
институтында ЖОББМ музыка пəні мұғалімдерінің курсы 10 қыркүйек 2011ж.Тіркелген №0291082.
3. Біліктілік куəлігі. Орал қаласы №25 орта жалпы білім беретін мектебі аттестация комиссияның
шешіміне сəйкес «31» наурыз 2015ж. №112 бұйрықпен музыка пəні мұғалімінің екінші санатын
растады.Тіркеу №126 25 мамыр 2015ж.
4. Сертификат. Ресей Федерациясы Білім жəне ғылым министрлігі Н.Г.Чернышев атындағы Саратов
мемлекеттік университеті.Өнер институты «Технологии развития личности средствами искусства»
/семинар/. 2014 жыл (РФ, Саратов).
5. Сертификат. Ресей Федерациясы Білім жəне ғылым министрлігі Н.Г.Чернышев атындағы Саратов
мемлекеттік университеті.Өнер институты «Инструменталды- музыкалық дайындық» /семинар/. 2014
жыл (РФ, Саратов).
6. Сертификат. Ресей Федерациясы Білім жəне ғылым министрлігі Н.Г.Чернышев атындағы Саратов
мемлекеттік университеті.Өнер институты «Концертмейстерлік дайындау» /семинар/. 2014 жыл (РФ,
Саратов).
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САБАҚ БЕРЕТІН ПƏНДЕРІ

№ Пəн атауы Мамандық Ішкі сайттағы сілтемелер
дисциплины

1 Музыка өнер теориясы мен
əдістемесі

5В010200 Бастауыш оқыту
педагогикасы мен əдістемесі

2 Музыка тəрбие теориясы мен
əдістемесі

5В010100 Мектепке дейінгі оқыту
жəне тəрбиелеу

3 МЖДБ ритмикалық
қозғалысқа үйрету əдістемесі

5В010100 Мектепке дейінгі оқыту
жəне тəрбиелеу


