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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

  

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы                                 Орал қ., ҚР 

 Қоғамның әлеуметтік жаңғыруы кезеңінде тарих пәнін 

оқытуды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету                                қазан, 2018 

 

НАРХОЗ университеті                                                                                  г.Алматы, РК 

 Инновационные подходы и методики преподавания  

в организации образования                                                                 май-июнь 2018 г. 

 

Оренбургский государственный университет                                           г. Оренбург, РФ 

 Использование ресурсов электронной информационно- 

образовательной среды ОГУ при реализации образовательных  

программ                                                                                                февраль, 2016 

 

Академия педагогических наук                                                                г. Алматы, РК 

 Сертификат по курсу «Орта білім сапасын көтеру проблемалары:  

оларды шешу жолдары»                                                                   февраль 2016 г. 

 

Центр непрерывного образования, ЗКГУ им.М.Утемисова                  г.Уральск 

 



 Сертификат по курсу "Педагогика высшей школы"                        декабрь, 2015 

           

Ростовский государственный медицинский университет                    г.Ростов-на Дону 

 Онлайн семинар по ресурсам Thomson Reuters для научных  

исследований                                                                                       октябрь, 2015 г. 

 

Акимат Западно-Казахстанской области                                                  г.Уральск 

 Дипломант номинаций "Лучший молодой ученый" ежегодной  

молодежной премии "Лидер года-2011"                                                        ноябрь, 2011 г.  

Западно-Казахстанская гуманитарная академия                                             г.Уральск 

 диплом магистра истории                                                                            июнь, 2008 

 

Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова  г.Уральск                   

 Сертификат по курсу "Педагогика высшей школы"                        апрель, 2008 

 

Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова  г.Уральск 

 Сертификат по курсу "Инновационная технология обучения в вузе" март, 2006 г. 

 

Западно-Казахстанский государственный университет им.М.Утемисова  г.Уральск 

 Диплом учителя истории, основы права и экономики                          июль, 2005 г. 

 

РФ Евразийский союз ученых (ЕСУ)                                                                     г. Москва 

        ●  История депортации народов в Казахстан в 30-50 года  ХХ века       

 

Опыт работы 

 

Западно-Казахстанский инновационно -                                           г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                             октябрь 2015  г. –  по настоящее время. 

Старший преподаватель кафедры «Истории и права» 

Западно-Казахстанский инженерно -                                                 г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                                           сентябрь 2008 г  –  октябрь 2015 г. 

Старший преподаватель кафедры «Истории и права» 

Западно-Казахстанский гуманитарный                                            г. Уральск, Казахстан 

академия                                                                             сентябрь 2005 г. - сентябрь 2008 г.                             
Преподаватель кафедры «Истории и права» 
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ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 

№ Наименование 
дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Мемлекет және 

құқық теориясы 

6В012301 ҚҚ  

2. ҚР отбасы құқығы 5В011500-ҚжЭН  

3. Рим құқығы 5В011500-ҚжЭН  

4. ҚжЭН оқыту 
әдістемесі 

5В011500-ҚжЭН  

5 Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

5В011500-ҚжЭН  

6. ҚР конституциялық 

құқығы 

6В012301 ҚҚ  

 
 


