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БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

Қазақ инновациялық-гуманитарлық заң университеті  

Біліктілікті жетілдіру және мамандарды қайта даярлау институты                Семей қ., 

«Археология және этнология мәселелері» бағдарламасы                   16-27 қараша, 2020 ж. 

бойынша педагог біліктілігін арттыру курсы 

 

Қазақ инновациялық-гуманитарлық заң университеті  

Біліктілікті жетілдіру және мамандарды қайта даярлау институты                Семей қ., 

«Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы» бағдарламасы          16-27 қараша, 2020 ж. 

бойынша педагог біліктілігін арттыру курсы 

                           

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті                          Орал қ., 

"Қашықтықтан оқыту жағдайында оқытушылардың                              14-26 тамыз, 2020 ж. 

IT құзыреттілігін арттыру"  

                                                                               

НАРХОЗ университеті                                                                                              Алматы қ., 
«Управление персоналом и его развитие»                                                        маусым, 2017 ж                                                                                                          

              

                                                                                                     .   

НАРХОЗ университеті                                                                                              Алматы қ., 
«Инновационные подходы и методики преподавания          29 мамыр – 19 маусым, 2018 ж 

в организации образования»                                                                                                                                                                                  

 

University of ECONOMY                                                                           Bydgoszcz, Poland                                                  
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«The System of Higher education in Poland.                                                                2017/2018   

Fundamental principles of successful grant writing"                                              

 

ТОО «Казахстанский центр обучения и консалтинга»  

Учебно-консалтинговая фирма                                                                                    Астана қ., 

"Управление персаналом в системе современного                                  01-13 ақпан, 2016 ж.                                            

менеджмента образования»                                                                     

                                                                                                                     

    

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық -                                                    Орал қаласы, Қазақстан 

технологиялық университет                                          2008 жылдан-қазіргі уақытқа дейін. 
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ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

 
№ Пәннің атауы   Мамандық  Ішкі сайтқа сілтеме 

1 Қазақ халқының рухани мәдениетінің 

тарихы 

5В011400 Тарих  

2 Археология және этнология 

мәселелері 

7М01601 Тарих  

 3  Қосалқы тарихи пәндер 6В01601 Тарих  

4 Түркі халықтарының тарихы  6В01601 Тарих  

5 Этнология 6В01601 Тарих  

 


