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Фамилия___Абдрахманова____________  

Имя_____Динара__________             ____  

Отчество _ Жумашовна_______________  

Дата рождения 29.11. 1978  

Место рождения РК, Западно-Казахстанская обл.,Казталовский р-н,с.Карасу  

Общий трудовой стаж: 20 лет  

Общий стаж педагогической работы 20 лет  

Стаж работы в данном учреждении 15 лет  

Академическая степень:  магистр технических наук_  

Контактный телефон: дом. (7112) 305242    

E-mail: dinara.78@bk.ru  

Опыт работы  

 Западно- Казахстанский инновационно-

технологический университет,  

Заместитель декана по ВР факультета языков и 

менеджмента, старший преподаватель кафедры 

«Естественно-научных дисциплин» 

г. Уральск, пр. Достык -  

Дружба, д. 194  
октябрь, 2015- настоящее 

время  

 Западно - Казахстанский инженерно - гуманитарный 

университет,  

Заместитель директора по ВР    

старший преподаватель кафедры «Вычислительная 

техника и информационные системы»,  

г. Уральск, пр. Достык - 

Дружба, д. 194  
октябрь, 2014-октябрь, 2015  

декабрь, 2012-октябрь, 2015  

 Евразийская Академия, 

 

 старший преподаватель кафедры «Вычислительная 

техника и информационные системы»,  

г. Уральск, пр. Достык -  

Дружба, д. 194  
сентябрь, 2010-декабрь, 2012  



 Западно - Казахстанский институт языков и 

менеджмента «Евразия,  

старший преподаватель кафедры информационных 

технологии, Зам. декана по ВР факультета «Финансовый 

менеджмент и аудит»  

 

г. Уральск, пр. Достык -  

Дружба, д. 194  
декабрь, 2004-сентябрь, 2010  

 ТОО «Брокер - Транс  терминал»  

менеджер  

 

август, 2004 - декабрь, 2004  

 "Уральский финансово-экономический колледж"  

 

Преподаватель физики и информатики 

г. Уральск, пр. Достык- 

Дружба, д. 218  
сентябрь, 2002-август, 2004 

 Фурмановская средняя общеобразовательная  школа, 

Зеленовского района ЗКО 

 

учитель физики и информатики  

п.Фурманово(Достык), 

Зеленовского района ЗКО.  
 

август,,2000-июнь, 2003  

 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

- ЗКГУ им. Утемисова, INNOGroup 

 «Methodological support of innovative project commercialization» г.Уральск, 23 

ноября, 2010 - 24 ноября, 2010 

- Центр предпринимательства и бизнес инновации, Корпоративный фонд 

“KACEBI” 

 «Управление проектами» г. Уральск,  Декабрь, 2011 

 

 

- Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», г. Москва Март, 2011  
 Курс  повышения  квалификации «Web  программирование  «Разработка 

интерактивных сайтов с помощью Microsoft Visual Web Developer»  

- Национальный центр  государственной  научно-технической  экспертизы 

Сентябрь, 2012  
 Семинар по подготовке заявок на грантовое финансирование научных 

исследований»  

- ТОО «Компания Tristar», Уральск, Май, 2012- Июнь, 2012  
 Курс «Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8.2». Основные 

объекты»,  

- Евразийская Академия, Уральск,  Октябрь, 2012  
 “Thomson Reuters scientific & Research”  

- Корпоративный фонд “KACEBI”, Международный бизнес центр, г. Уральск,  

6 мая, 2013 -  24 мая, 2013  
 Сотрудничество и развитие в сфере образования Азии и Европы»  

- Учебно-тренинговый центр НАО «Холдинг «Кəсіпқор» совместно с зарубежными 

партнерами, июль- август, 2014  
 Новая парадигма и стратегия развития ТиПО, Современные подходы к 

организации профессионального обучения, Основы профессиональной 

педагогики и психологии, Профессиональная ИКТ-компетентность  

- Учебно-тренинговый центр НАО «Холдинг «Кəсіпқор» совместно с зарубежными 

партнерами, сентябрь, 2014  



 Курсы повышения квалификации тренеров совместно с Университетом 

прикладных наук JAMK преподавателей-тренеров  

- Учебно-тренинговый центр НАО «Холдинг «Кəсіпқор» совместно с зарубежными 

партнерами, ноябрь, 2014  
 Курсы повышения квалификации тренеров совместно с Университетом 

прикладных наук JAMK преподавателей-тренеров  

- Учебно-тренинговый центр НАО «Холдинг «Кəсіпқор» совместно с зарубежными 

партнерами, с 21 сентября- 2 октября, 2015(72 ч)  
Курсы повышения квалификации тренеров совместно с Университетом прикладных наук 

JAMK преподавателей-тренеров.  

- Учебно-тренинговый центр НАО «Холдинг «Кəсіпқор», Астана, 10.04.2017 - 

4.04.2017, (36 ч)    
 «Реализация образовательных программ технического и профессионального 

образования, разработанных на основе модульно-компетентностного подхода»   

- Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", Москва, январь, 2018(72 ч)  
«English language for information technology»,   

- ЧВПОУ "Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет" 

совместно с Senior Experten Service (SES), г.Уральск, 29.10.18-19.11.19(72ч.) 

 Implemenationof the principles of the Bologna process whithin the Europian higher 

education area 

- Университет Нархоз, г. Алматы, 29.05.18-19.06.18(72 ч)  
 «Инновационные подходы и методики преподавания в организациях 

образования»  

- ТОО «STEM Academia», г.Уральск, 16.09.19-27.09.19(72ч.) 

«Языки программирования высокого уровня» 

- Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, 

г.Уральск, 17.08.20-26.08.20( 72ч.)  
 «Қашықтықтан оқыту жағдайында оқытушылардың IT құзіреттілігін жетілдіру» 

- Некоммерческое акционерное общества «Talap», г.Нур-Султан, 2020 

 «Педагогтердің IT құзіреттіліктерін дамыту және жетілдіру» 

ООО "Цифровые образовательные решения», г. Санкт-Петербург, 2020 

«Создание курса на Stepik» 

- «ЖОО оқытушыларына арналған «Жоғарғы оқу орындарында медиасауатты оқыту 

әдістемелері»  -32 ч. 14-17 июня, 2021, Уральск.  

 - АО  «НЦПК «Өрлеу», №092778, дата выдачи: 15.05.2021 

«Развитие цифровых компетенции педагога» 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

1. Физика курсын оқытудағы моделдеудің ролі. ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 

КАЗАХСТАНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Тезисы докладов 

научно-практической конференции. – Уральск: Евразийская Академия институт 

«Евразия»,   2008 г.  

2. Физика сабақтарындағы лабораториялық жұмыстарды компьютерде моделдеудің 

маңызы. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Тезисы докладов научно- 

практической конференции. – Уральск: Евразийская Академия институт «Евразия», 

2009 г.  



3. «Қазақстан нарығындағы бухгалтерлік есепті автоматтандыру жүйелерінің даму 

перспективасы», «Өңірлердің жаңа он жылдықта әлеуметтік – экономикалық 

дамуының өзекті мәселелері», халықаралық ғылыми – практикалық 

конференциясының материалдары, 19-21 сәуір, 2010, Еуразия Академиясы  

4. «VmwareWorkstation вируалды машиналарының виртуалды және жергілікті желіге 

қосылуы»,  «Əлеуметтік – экономикалық білімді жаңғырту: қиыншылықтары мен 

болашағы»  атауы мен өткен халықаралық ғылыми – практикалық 

конференциясының материалдары., 2011 жылдың 13 қазаны, Орал қаласы, Еуразия 

Академиясы  

5. «OLAP технологиясын шешім қабылдауды қолдау жүйелерінде қолдану», 2011 

жылдың 1 -3 желтоқсан аралығында Қазақстан Республикасы тәуелсiздiгiнің 20 

жылдығына арналған «II Халықаралық «Ақпараттық – инновациялық 

технологиялар: ғылым, бiлiм және бизнестің интеграциялануы» ғылымитәжірибелік 

конференциясының материалдары., Алматы қаласы, Қ.И.Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ  

6. «СІСБАЖ құрылымында  интернет желісі негізінде трансшекаралық кеңістіктің 

құрылу және жүзеге асырылу моделінің элементтері»,  «Із жүзіндегі Кеден Одақ»  

атты халықаралық студенттердің ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары.  –  Орал,  2012,  Орал қаласы, Еуразия Академиясы  

7. «Батыс Қазақстан экономикасын зерттеу жұмыстарында шешім қабылдауды 

қолдауда нейрожелілік технологиялар», ҚР Бiлiм және ғылым саласындағы 

қадағалау және аттестаттау комитетi кепілдеме берген «ПМУ хабаршысы» ғылыми 

журналы,  С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті  

8. «О возможности управления машинами-автоматами по заданной тактограмме а 

технологических процессах добычи нефти», «Мұнай-газ кешенінің ғылыми-

технологиялық дамуы» мәселелеріне арналған Оныншы халықаралық ғылыми 

Нәдіров оқулары ғылыми-практикалық конференциясының материалдары,  

9. «Дипломдық жұмысты тіркеу үрдісін автоматтандыру»,  «Ғылым әлемі», студенттер 

және жас ғалымдарар асындағы халықаралық ғылыми  конференция, Алматы, 17-19 

сәуір,  2013, Алматы қаласы,  Аль-Фараби атындағы Казак Ұлттық университеті  

10. «Жоғары оқу орындарға ақпараттық жүйелерді жобалау және енгізу проблемаларын 

талдау», «Казахстан-2050» стратегия форматындағы инновациялық индустриялық 

дамудың мәселелерін мен перспективалары», халықаралық ғылыми – практикалық 

конференция, 26 сәуір 2013, Орал қаласы, Батыс Қазақстан инженерлік- 

гуманитарлық университеті  

11. «Білім жүйесіндегі ақпараттық жүйелер және педагогтардың оларды қолдану 

аумағындағы акт-құзыреттілігі»; Международная научно практическая конференция 

ППС института языков и менеджмента «Евразия», апрель, 2014  

12. «Инфографиялық әдістің оқытуда қолдану тиімділігі»., Международная научно 

практическая конференция ППС института языков и менеджмента «Евразия», 

апрель, 2014  



13. «Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда бұлттық технологияларды 

қолдану», 23 сәуір, 2015 ж., «Қазақстанның нұрлы жолы: қазақ хандығынан мәңгілік 

елге дейін» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Орал 

қаласыыс Қазақстан инженерлік- гуманитарлы университеті  

14. «Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар» пәнін ағылшын тілінде оқытуда  

CLIL әдісін қолдану ерекшеліктері», Батыс Қазақстан инновациялықтехнологиялық 

университетінің мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші 

жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына жолдауын 

талқылауға арналған «ЕвразЭС шеңберінде ұлттық экономиканың бәсекеге 

қабілеттілігін көтеру» тақырыбындағы халықаралық конференция, Орал қаласы, 

Батыс Қазақстан инновациялық- технологиялық университеті, 2017  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ  

 

ISBN 978-601-7110-33-8 - 5В070400 – 

«Есептеу техникасы және бағдарламалы 

қамтамасыз ету» мамандығының 1курс 

студенттері үшін «Алгоритмдік тілдерде 

бағдарламалау» пәні бойынша 

практикалық сабақтарға әдістемелік нұсқау  

Печ.  Евразийская Академия, 

г.Уральск  

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ  

1. Gizatov E.H., Abdrakhmanova D.J. Zhantasova K.H., Rakhmetova T.M.,  The industrial 

production volume modeling in the west kazakhstan region with the production functions 

using,  "EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY", ISSN 20734972 , №6, 

2013,  

2. Моделирование объема промышленного производства в Западно-

Казахстанской области с применением производственных функций, 

"Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований», 2013 

3.  «Инновациялық технологияларды қолданып физиканы оқыту», 27 ақпан, 2015 ж, 

VIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Белград қаласы 

4. «Возможность использования датчика холла в физическом практикуме для 

определения концентрации носителей тока в полупроводниках» // Т.Е.Абенов, 

Ж.С.Кажиакпарова, Ж.К.Кадирова, "Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований», 2015 г. 

 



  



ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИЛИНЫ  

№  Наименование 

дисциплины  
Специальность  Ссылка на 

внутреннем сайте  

1.  Информационные и 

коммуникационные 

технологии (на 

английском языке) 

5В011900- «Иностранный язык: два 

иностранных языка», 5В020700-

«Переводческое дело», 5В050800 

«Учет и аудит», 5В050600 -

«Экономика», 5В050700 -

«Менеджмент», 5В051000 -

«Государственное и местное 

управление», 5В090600 -«Культурно-

досуговая работа», 5В050900 – 

«Финансы», 5В090200 – «Туризм», 

5В011400 – «История», 5В011500 – 

«Основы права и экономики», 5В011700 

– «Казахский язык и литература», 

5В011100 – «Информатика» 

-  

2. Схемотехника 

негіздері 

5В011100 – «Информатика» - 

  


