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РЕЗЮМЕ 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Ф.И.О.:  Бимагамбетова Гульнара Адилгиреевна 

2. Степень: Кандидат  биологических наук ( к.б.н.)                       Индекс: Scopus- 1 

3. Дата рождения: 20.06.1972 г                                                         Полных лет: 50 

4. Семейное положение: - 

5. Адрес проживания: Эмбинская  69 

6. Прописка: Эмбинская  69 

7. Телефон: сот.:87014746996                                                           e-mail: b.g.a@mail.ru 

8. Опыт работы  26 лет. 

 

9.  Образование: (бакалавриат, магистратура, докторантура 

 

№ Полное название 

учебного заведения, 

факультет, (отделение), 

местонахождение 

учебного заведения  

Год  

поступления 

Год 

окончания 

Специальность, 

квалификация 

Указать номер диплома  

1. 1 Актюбинскии университет 

им.Х.Жубанова. 

Факультет: 

естественных наук.  
Специальность:  

Химия и биология.  
Проспект. 

А.Молдагулова 34 

1992 1996 Учителя Химии и биологии 

ЖБ-II  № 0117312. 

 

10. Ученая степень, ученое звание:  

 

№ Ученая степень 

/ученое звание 

Специальность 

 

 Место защиты Дата 

защиты 

Указать номер  

диплома  

2. 1 

 

Кандидат  

биологических 

наук 

03.00.27 -

почвоведение 

ТОО " 

Казахский 

научно-

исследователь-

ский институт 

почвоведения и 

агрохимии 

имени У.О. 

Оспанова» 

30.11.2010 0007128 
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11. Знание языков *(Пожалуйста, оцените уровень от 1 до 5: 5- отлично и 1 – основы) 

 

 

Язык 

Степень владения Международный 

сертификат, 

подтверждающий 
знание языка, с 

указанием уровня 

владения 

чтение разговорный  письменный свободное 

владение 

русский 5 5 5 5 - 

казахский 5 5 5 5 - 

английский 1 - - - - 

 

12. Опыт работы 

 

№1 Организация  

ЗКУ им.М.Утемисова 

г.Уральск 

Должность: к.б.н., доцент кафедры  

«Биологии и экологии» 

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

Основные достижения: 

1.Национальный инновационный научно-исследователь-

ский центр "BILIM-ORKENIETI" РК 

Награжден нагрудным знаком "Лучший кандидат наук -

2019" за выдающиеся заслуги в области образования и 

науки и Диплом I степени. Нур-Султан-2019 г. Регист. № 

0028. 

 

2.Национальный инновационный научно-исследова-

тельский центр "BILIM-ORKENIETI" РК.  

Награжден нагрудным знаком "Қазақстанның құрметті 

ұстазы-2019" За особые заслуги в области образования и 

науки и Диплом I степени. Нур-Султан-2019 г.  

Регист. № 0038. 

 

3.«Мой урок». «Новые подходы в преподавании и 

обучении». Номинация «Преподаватели вузов и 

колледжей» диплом 1 место. Нур-Султан, 12-15.09.2019 г. 

 

4. Учасник проекта  I Междунорадная  Энциклопедия 

ученных «Содружества Независимых государст-2019» 

среди научно-педагогической  общественности в странах 

СНГ  и Европы организованный Объеденением  юридичес-

ких лиц в форме  ассоциации «Общенациональное  

движение «Бобек». «Благодарственное  писмо». Регист 

№020. Нур –Султан.2019. 

 

5.Победитель республиканского конкурса» Золотая книга 

педагогов Казахстана «В рамках проекта» выявление, 

развитие способностей одаренных учащихся", обладатель 

2014 г 09.02.2022 г 
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диплома 1 степени. г. Нур-Султан, 2020 г. 
 

6.Национальный инновационный научно-исследователь-

ский центр "BILIM-ORKENIETI" РК. Победитель республи-

канского конкурса "Лучший педагог высших учебных 

заведений –2020", обладатель диплома 1 степени. г. Нур-

Султан, 2020 г. Регист №07736. 

 

7.Награжден медалью и дипломом им. Ы.Алтынсарина, 

отличником республиканского конкурса «Отличник 

образования-2020», организованного Ассоциацией педаго-

гов Казахстана. г. Нур-Султан, 01.06.2020 г. 

 

8.Национальный инновационный научно-исследова-

тельский центр "BILIM-ORKENIETI" РК  

Награжден нагрудным знаком "Қазақстанның құрметті  

профессоры" За особые заслуги в области образования и 

науки. Нур –Султан-2021. 

 

9.Национальный инновационный научно-исследователь-

ский центр "BILIM-ORKENIETI" РК.  

Награжден нагрудным знаком "Почетный гражданин РК" 

За заслуги в духовном и социальном развитии страны. г. 

Нур-Султан, 2021 г. 

 

10. Участие в научно-методических семинаров, научных и     

научно-практических конференций; 

 

№2 Организация  

КРМУ г.Актобе 

Должность: Должность: к.б.н., профессор  кафедры 

«Технических дисциплин»  

Дата 

поступления 

Дата 

увольнения 

Основные достижения: 

1.Объединение  юридических лиц в форме ассоциации 

Общенациональное  движение «Бобек». 

За вклад в развитие науки и образования награжден 

нагрудным знаком Содружества Независимых Государств 

"Лучший педагог-2022". г. Нур-Султан. 

 

2.Диплом 1 степени «Лучший педагог-2022» Регист №007 

 

   3.Участие в научно-методических семинаров, научных и     

   научно-практических конференций; 

10.02.2022 г. 

 

 

 

13. Курсы повышения квалификации, семинары,  стажировки  

 

№ Название учебного 

заведения 

Год, 

месяц 

начала 

Год, 

месяц 

кончания 

Тема специализации 

 

1 

Центром педагоги-

ческого мастерства АОО 

"Назарбаев Интеллек-

туальные школы" 

2.02 

2015 г. 

20.03 

2015 г. 

Центр педагогического мастер-ства 

АОО "Назарбаев Интеллек-

туальные школы" по программе 

обучения тренеров из профес-
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совместно с образования 

Кембриджского 

университета 

сорско-преподавательского состава 

вузов подготовки педагогических 

кадров, разрабо-танной Центром 

педагоги-ческого мастерства АОО 

"Назарбаев Интеллектуальные 

школы" совместно с образо-вания 

Кембриджского универ-ситета на 

основе уровневых программ 

повышения квалификации  

педагогических работни-ков РК.  

г. Астана. 

2 ТОО "Казахский научно-

исследователь-ский 

институт почвоведения и 

агро-химии им. 

У.О.Оспанова" 

10.09. 

2015 г 

11.09. 

2015 г. 

«Современное состояние, проб-

лемы почвоведения и агрохимии и 

пути их решения». За участие в 

международной научной конферен-

ции. Алматы,  

3 Заподно–Казахстанский 

Государственный 

Университет им 

М.Утемисова 

 2015  «Экологические  проблемы 

Западно- Казахстанской  облости». 

г.Уральск 

 

4 

 

Международная научная 

конференция.  

10.09. 

2015 г. 

11.09. 

2015 г. 

«Современное состояние, пробле-

мы почвоведения и агрохимии и 

пути их решения». 

5 Республиканская 

научно-практическая 

конференция» 

 23.10. 

2015 г. 

Махамбет оқулары-7". г.Уральск,  

 

6 М.Западно-

Казахстанский 

государственный 

университет 

им.М.Утемисова 

 9 .06. 

2016 г. 

Международная научно-практи-

ческая конференция 

«Индустриально - инновационное 

развитие Казахстана: тренды, 

проблемы и перспективы», посвя-

щенная международной выставке 

«EXPO-2017». 

7 Заподно–Казахстанский  

Государственный 

Университет  им 

М.Утемисова 

 11.11. 

2016 г. 

«Исползование IT-технологий  в  

учебном   процессе  ВУЗа»   

8 Независимое  агенство  

аккредитации и рейтинга  

(НААР) 

 23.12. 

2016 г. 

«Разработка внутривузовской  

системы  обиспечения  качества  

образования». Регист №1100-16 

9 Акционерного 

общества» Националь-

ный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» 

Министерства 

образования и науки РК 

 9. 06. 

2018 г. 

«Современные педагогические 

технологии в высших учебных 

заведениях в контексте обновлен-

ного содержания образования» (240 

час) .Регист. №0280591 

10 ЗКГУ им. М.Утемисова  26.04. 

2019 г. 

Международный проект образова-

тельной лаборатории Назарбаев 

Интеллектуального школьного 

центра повышения квалификации 

НИС АЭО. Курс повышения 
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квалификации «Детский мир» для 

преподавателей вуза. 

11 Западно-Казахстанский 

государственный 

университет им. 

М.Утемисова 

 18.10. 

2019 г. 

Региональный семинар-тренинг 

"Теория и технология инклюзив-

ного образования в вузе" Регист. № 

2810 

12 Международная 

проектная учебная 

лаборатория 

педагогической 

инноватики ЗКГУ им. 

М.Утемисова Центр 

педагогического 

мастерства НИШ АОО 

Назарбаев Интеллекту-

альные школы 

 26.04. 

2019 г. 

 

В рамках обновленного содер-жания 

образования прошел курс 

повышения квалификации для 

преподавателей вуза в общеобразо-

вательных школах «Детский мир» (в 

объеме 160 академических часов). 

Уральск 

 

13 Министерство образо-

вания и науки 

Республика Казахстан 

Западно-Казахстанский 

государственный 

университет им.М. 

Утемисова. 

 18.10. 

2019 г. 

 

Принял участие в областном 

семенар-тренинге» теория и 

технологии инклюзивного образо-

вания в вузе " (в объеме 12 часов) 

Уральск. 

14 Республиканский 

научно-педагогический 

центр 

 13.04. 

2019 г. 

Международная научно-практичес-

кая интернет-конференция. 

«Развитое образование-сильное 

государство». Нур - Султан, 

15 Республиканский 

научно-педагогический 

центр 

 18.05. 

2019 г. 

«Образование в эпоху оцифровки». 

Международная научно-практичес-

кая интернет-конференция. Нур - 

Султан,  

16 ЗКГУ им. М.Утемисова 16.11 

2020 г 

30.11. 

2020 г 

Современные проблемы  биологии и 

биологического образования  

(72 часа). 

17 ЗКГУ им. М.Утемисова 24.08. 

2020 г 

28.08 

2020 г 

«Методика и дистанционного 

обучения» (72 часа) 2.09.2020 г. Рег. 

№002079 

18 Общсество ограничен-

ной ответственнностью 

команиия «Ай Пи Ар 

Медиа. г.Москва. 

 20.05. 

2020 г. 

Курирование научнно-информаци-

онных потоков для  всех  или 

избирательное распространение 

информации в массы» 20.05.2020 

19 Общсество ограничен-

ностью компания «Ай 

Пи Ар Медиа. г.Москва. 

 31.02. 

2021 г 

Цифровые средства дистанцион-

ного контроля в оценочной 

деятельности преподава-

теля:Kahoot,  Quiziizz». 

13 ЕНУ им.Л.Н.Гумилева  25.02.  

2021 г 

06.03 

2021 г. 

Биология .Экология (72 часа). 

Рег. №101142.  (07.03.2021 г) 

14 Министерство образова-

ния и науки Республика 

Казахстан Институт 

повышения квалифика-

25.10 

2021 г 

 

05.11 

2021 г. 

Прошла курс (онлайн): 

Инновоционные  подходы и методи-

ка  преподавания  по дисциплинам 

напровления подго-товки  «Гигиена 
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ции «Мұғалім» и охрана труда  на производстве (на 

примере «Экологические  проблемы 

РК», «Химия», «Мониторинг 

окружаю-щей среды», 

«Производственная санитария», 

«Экология и устойчи-вое развитие», 

«Безопасность жизнедеятельности», 

«Экология техносферы». №1-049 (72 

часа) Актобе. 

 

14.Публикации, научные труды (учебники, учебно-методические пособия), изобретения.  

 

Публикации: 

1.«Биология пәнін оқытуда  инновациялық  технологияны қолдану». БҚМУ  Хабаршысы 

№1 (61) – 2016. Орал қаласы. 76-82 б. 

2. Биологиядан электрондық  оқулық жасаудың әдістемесі». БҚМУ  Хабаршысы .№ 2(62) 

– 2016. Орал қаласы. 95-101 б. 

3. In vitro жағдайындағы бақта өсетін құлпынайдың микроклональді  көбеюі. Жәңгір хан 

атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің «Ғылым және білім»  

ғылыми-практикалық журнал . №1 (50) 2018 ж. Орал. 124-127 б. 

4. "Биология сабақтарында деңгейлік тапсырмаларды қолданудың тиімділігі» М.Өтемісов  

атындағы БҚМУ Хабаршысы. № 1(69)  2018 ж. Орал .162-168 б. 

5. «Биология сабақтарында сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолданудың тиімділігі». 

М.Өтемісов  атындағы  БҚМУ  хабаршысы. №2 (70)  – 2018 ж. Орал.98-104 б. 

6.«Ауыл шаруашылығы дақылдарының минералдық қоректендірудің (гумат) құрамын-

дағы қоректік заттарды пайдалануы». Материалы V Международной. Научно-

практическая конференция 8-11 января 2018 года, Александрия – Шарм-Эль-Шейх, 

Египет. Том II. Alexandria, 2018   ( 211-214 б.) 

7.«Уражайность посева  многолетних  кормовых культур  на  тростниковых  лугах в 

условиях  приаралья» Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 

университетінің «Ғылым және білім» ғылыми-практикалық журнал. №4 (53) 2018 ж.  

Орал. 15-19 б. 

8.Efficiency of differentiated instruction in teaching biology. Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті. Хабаршы. «Педагогика ғылымдары» сериясы №1(61), 2019 

ж. Алматы 292-297 б. 

9. «Жизненное состаяние и адаптации древесных  растений к урбанизированной среде 

города Актобе» Весник  Государственного  университета имени Шакарима город  Семей. 

№3 (87) 2019 Семей. 236-240 ст. 

10. «Биология сабақтарында  проблемалық оқыту технологиясын қолдану ерекшеліктері»  

М.Өтемісов  атындағы БҚМУ хабаршысы .№2 (74) 2019 ж. Орал.141-148 б. 

11.«Биология сабақтарында интерактивті технологияны қолданудың тиімділігі» 

М.Өтемісов  атындағы БҚМУ Хабаршысы. №4 (76) 2019 ж. Орал. 78-83 б. 

12. «Сыныптан тыс  жұмыстар-дың тиімділігі». М.Өтемісов  атындағы БҚМУ хабаршысы 

.№4 (76) 2019 ж. Орал .198-203 б. 

13.«Биология  сабақтарында  көрнекі  құралдарды қолданудың  маңызы». М.Өтемісов  

атындағы БҚУ хабаршысы №4 (80) /2020  ж. Орал. 88-96 б. 

14.Жаңа  инновациялық технологиялардың  элементтерін сабақтарда қолданудың  

тиімділігі. «Педагогика ХАБАРШЫСЫ» ғылыми журналы №2 (02), қазан, 2020 ж. 

«Білім-Образование-Education»  Республикалық ғылыми-педагогикалық орталығы.  Нұр –

Сұлтан қ. 69-75 б. 
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15. Pollen Morphology of Broadleaf Trees Growing in Different Health Conditions in the City of 

Aktobe (Морфология пыльцы широколиственных деревьев, произрастающих в различных 

условиях здоровья  в городе Актобе). Environ. Control Biol., 59 (3), 135-139, 2021. DOI: 

10.2525 / ecb.59.135. 

16.Адаптирование высокопродуктивных сортов бахчевых культур зарубежной селекции 

для почвенно климатических условиях Кызылординской Области. Институт почвоведения 

и агрохимии отделения биологических и медицинских наук национальной академии наук 

Азербайджана. Международная научно-практическая конференция “Почвенно-

экологические проблемы агроценозов и пути их решения” 3-4 июня 2021 года, 

посвященная "Дню науки. БАКУ, Азербайджан, 2021г. 90-94 ст. 

17.«Биология сабақтарына жеті модуль элементтерін кіріктірудің тиімді жолдары». 

М.Өтемісов  атындағы БҚУ Хабаршысы.  № 4 (84)/2021. Орал.62-67 б. 

18.«Топтық жұмыс техноло-гиясын ұйымдастыруда педагогикалық әдіс-тәсілдердің 

тиімділігі» «Иванов оқулары - 2021» халықаралық  қатысуымен  Республикалық ғылыми-

тәжірибелік конференциясы материалдары жинағы.  14-15 қазан 2021ж. Орал. 164-168 б. 

19.Қамыс  шабындықтары-ның  өнімділігін топырақты өңдеу  әдістері арқылы  аттыру. 

Қорқыт –Ата атындағы Қызылорда  университетінің Хабаршысы. №1(56) 2021 ж. 

Қызылорда .16-25 б. 

20.Methods of tillage increasing the yield of reed hayfields (Способы обработки почвы 

повышение урожайности тростниковых сенокосов). Вестник Кызылординского 

университета имени Коркыт -Ата.№1 (56) 2021. 16-23 ст. 

21. Ақтөбе қаласының  топырағы мен өсімдік жүйесіндегі  ауыр металдардың мөлшері. 

«Энергия және ресурстар үнемдеу технологиялары: тәжірибелер және келешегі» атты ІІІ 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференция материалдары. 17 наурыз 2021 ж. 

– Қызылорда: Қорқыт -Ата атындағы ҚУ, 2021. 424-431 б. 

22. Топырақ және өсімдік жүйесіндегі ауыр металдардың мөлшері (Ақтөбе қаласы 

бойынша). Қорқыт –Ата атындағы Қызылорда  университетінің Хабаршысы. 

№2 (61) 2022 ж. 1- бөлім. Қызылорда. 51-61 б. 

23. Экология және тұрақты даму  сабақтарында сыни ойлауды  қалытастыру әдістері. 

Педагогикалық қауымдастық  Хабаршысы №6 (12) 2022 ж. Қыркүйек.45-49 б. 

24. «Ақтөбе қаласының  ауасын  ластаушы  объектілердің  сипаттамасы». Қазақ –Орыс 

Халықаралық университетінің «Хабаршысы» Халықаралық ғылыми журналы.- №3 (40).- 

2022. 31-35 б. 

25.«Су-тіршілік көзі және оның маңызы». XI Халықаралық ғылыми - тәжіибелік 

конференция. Қазіргі замандағы білім және ғылым:XXI ғасырдағы мәселелері матери-

алдар жинағы. Астана, 2022 ж. Қазан.17-20 б. 

26. «Елек өзенінің ластауы және оның қоршаған ортаға әсері». Қазақ – Орыс Халықаралық 

университетінің «Хабаршысы» Халықаралық ғылыми журналы. №3 (40).-2022. 23-27 б. 

 

Учебники, Учебно-методические пособия: 

1.Ақтөбе қаласының  техногенез жағдайындағы топырақ-өсімдік  жүйесіндегі ауыр 

металдар және  олардың  қала  экологиялық  жағдайына әсері. Оқу құралы. (УДК 

631.4(075.8), ББК 40.3 я 73, М-88). 89 бет. Алматы, 2011. 

2.Экология негіздері курсы бойынша  жаттығулар  мен тапсырмалар. Оқу-әдістемелік 

құрал. (УДК 554 (075.8) ББК 20.18 я 73, Б-54) 190 бет. Алматы, 2012. 

3.Животные.Сборник тестовых заданий по курсу «Зоология» Учебно методический 

пособие.  43 стр. Актобе 2013 г   

4.Методические указания к самостоятельной  работе  для студентов. Вегетативные органы 

растений (корень, стебель, лист) .-142 с. УДК 633/635 (076)  ББК 41.2. Б 41. ISBN 978-601-

298-321-0. Алматы. 2014 ж. 
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5.Биологияны оқыту әдістемесі  курсы  бойынша  жоғары оқу орны  студенттеріне 

арналған оқу- әдістемелік құрал. М.Өтесісов  атындағы Батыс Қазақстан  мемлекеттік 

университетінің баспа орталығы. 2015 ж.-109 бет ӘОЖ  57:37.016. ББЖ 28 я 73. Орал-

2015.  ISBN  978-601-266-243-6. 

6.Адам және жануарлар физиологиясы курсы.«Қан айналым жүйесі» тарауы бойынша  

құрастырылған электрондық оқулық  Оқу-әдістемелік  құрал. БҚМУ Орал-2016 ж. 

7.Адам және оның  денсаулығы» пәнін оқытуда  инновациялық технологиялардың маңызы 

(сезім мүшелері (анализаторлар) тарауы бойынша ). Оқу – әдістемелік нұсқау. М.Өтесісов  

атындағы Батыс Қазақстан  мемлекеттік университетінің баспа орталығы. 2016 ж.-50 бет.  

ӘОЖ  371.857. Орал қ. 

8.Биологияны оқыту әдістемесі курсы  бойынша студенттерге арналған көмекші құрал 

Оқу-әдістемелік құрал. М.Өтесісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ-

ситетінің баспа орталығы. 2017 ж. -90 бет.  ӘОЖ   378. 573. Орал. 

9.Адам және жануарлар физиология курсы бойынша студенттерге арналған оқу 

әдістемелік құрал. М.Өтесісов  атындағы Батыс Қазақстан  мемлекеттік университетінің 

баспа орталығы. 2017 ж.-150 бет.  ӘОЖ  591.1:612.014 

10.Биология пәнінен оқушыларға арналған көмекші құрал. БҚО білім басқармасының   

оқу-әдістемелік  кабинеті. Хаттама №2. 15 сәуір 2019 ж. 

11. Инновациялық технологиялар бойынша тапсырмалар жинағы. Оқу-әдістемелік құрал. 

М.Өтемісов  ат. БҚУ РБО. ӘОЖ 004 КБЖ 32.81 Б61. Орал. №5 хаттамасы 26 маусым 2020 

ж - 185 б. 

12.Биология  пәнінен «Ағзаның ішкі ортасы» тарауы бойынша 8,9,10-сыныптарға арнал-

ған тапсырмалар жинағы.Оқу-әдістемелік құрал. БҚО білім басқармасының ББДО 

сараптама кеңесі. Хаттама №1  26.02.2021 ж 

13. Жеті модульдің әдіс-тәсілдерін биологич сабақтарында қолданудың тиімді жолдары. 

Әдістемелік нұсқаулық. М.Өтемісов ат.БҚУ,жаратылыстану-география факультеті (№8 

хаттама 15 сәуір 2021ж.)Биология және экология  кафедрасының кенесі шешімі ұсынған 

(№8 хаттама 14 сәуір 2021 ж). Орал 2021ж  (көлемі 60 бет). 

14.Инновациялық технологиялардың  әдіс-тәсілдерін биология  сабақтарында  қолдану  

әдістемесі. Әдістемелік нұсқаулық. М.Өтемісов ат.БҚУ, Жаратылыстану-география 

факультеті (№8 хаттама 15 сәуір2021ж.). Биология және экология  кафедрасының кенесі 

шешімі ұсынған (№8 хаттама 14 сәуір 2021 ж). Орал 2021ж   (көлемі 58 бет). 

15.«Тұқым қуалаушылық пен  өзгергіштік заңдылықтары» (9 сыныпқа арналған) .  

(Бағдарлама). БҚО білім басқармасының білім беруді дамыту  орталығының сараптама 

кеңесінің  шешімімен (30.04.2021 ж. Хаттама №2) баспа орталығынан шығарылды.(72 

бет). 

16.Биология  пәнінен «Ағзаның ішкі ортасы» тарауы бойынша 8,9,10-сыныптарға 

арналған тапсырмалар жинағы. Оқу-әдістемелік құрал. ӘОЖ 373.016:57. Қазақстан 

республикасы Білім және Ғылым  министрлігі біліктілікті  арттырудың Қазақстандық 

өңіраралық орталығы. Алматы: «Көкжиек», 2021 ж.-74 бет. 

 

Изобретения: 

1.«Ақтөбе  қаласының техногенез  жағдайындағы топырақ-өсімдік  жүйесіндегі ауыр 

металдар  және олардың  қаланың экологиялық  жағдайына әсері. Монография бойынша 

авторлық куәлік (№8191) 14.02.2020 ж. 

2.Биологияны оқыту әдістемесі» курсы бойынша ЖОО студенттеріне арналған оқу – 

әдістемелік құрал. Әдістемелік құрал бойынша авторлық куәлік (№8823).16.03.2020 ж. 

3.Адам және жануарлар физиологиясы» курсы бойынша  студенттерге арналған оқу –

әдістемелік құрал. Оқу-әдістемелік құрал бойынша авторлық куәлік (№8915).18.03.2020 ж. 
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15.Навыки работы на компьютере 

- MS OFFICE; 

- языки программирование ; Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet 

- настройка кластера параллельных вычислений; 

- облачные технологий; 

- проектирование информационных систем. 

 

 

Данные указаны, верно. На проверку указанных данных, согласен. 

 

 

 

 

Дата заполнения «___»_______2022г.                          Подпись _____________ 
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