Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің қабылдау комиссиясының
жауапты техникалық хатшылар тізімі
№

1

Техикалық
хатшының аты жөні
Андиров Канат
Болатович

Ұялы телефоны

Электронды адресі

+7778 678 35 53

kanatandirov2017
@asu.edu.kz

Білім бағдарламасы
атауы
6В01403-Музыка
мұғалімі, қосымша білім
беру педагогі
6B02101-Концерттіккамералық орындаушы,
оқытушы

Наименование
образовательных
программ
6В01403-Учитель
музыки, педагог
дополнительного
образования

6B02102- Халық әні

6B02101
Концертно-камерный
исполнитель,
преподаватель

6B02104-Халық
аспаптары

6B02102-Народное
пение
6B02104-Народные
инструменты

2

Бисенгалиева
Жанар
Асылбековна

+77015965947

zh.bisengalieva@
asu.edu.kz

6В01402-Бастапқы
әскери, технологиялық
және дене шынықтыру
дайындық мұғалімі
6В01401
Дене шынықтыру
пәнінің мұғалімі және
таңдаған спорт түрлері
бойынша жаттықтырушы

3

Исмурзина
Гульнара
Базарбаевна

+77051248302

g.ismurzina@asu.
edu.kz

6В01601-Тарих пәнінің
мұғалімі, тарихшызерттеуші, гуманитарлық
пәндер оқытушысы
6B02201-Тарихшызерттеуші, гуманитарлық
пәндер оқытушысы
6B03201-Журналистика
және ақпарат

4

5

Балапашова
Жанаргул
Бериковна

Кайреденова
Гульвира
Килакеновна

+77023259033

+77758796574

zh.balapashova@as
u.edu.kz

g.kairedenova@a
su.edu.kz

6B02301-Аударма және
аударматану

6В01402-Учитель
начальной военной,
технологической и
физической
подготовки
6В01401
Учитель физической
культуры и тренер по
избранному виду
спорта
6В01601-Учитель
истории, историкисследователь,
преподаватель
гуманитарных
дисциплин
6B02201-Историкисследователь,
преподаватель
гуманитарных
дисциплин
6B03201Журналистика и
информация
6B02301- Перевод и
переводоведение

6В01703-Шетел тілі: екі
шетел тілі

6В01703Иностранный язык:
два иностранных
языка

6В01701-Қазақ тілі мен
әдебиет пәндерінің
мұғалімі

6В01701-Учитель
казахского языка и
литературы

6В01702-Орыс тілі мен
әдебиет пәндерінің
мұғалімі
6В01704-Орыс тілінде
оқытпайтын

6В01702-Учитель
русского языка и
литературы
6В01704-Учитель
русского языка и

6

Басарова
Алтынгүл
Биханқызы

+77753452097

a.basarova@asu.ed
u.kz

мектептердегі орыс тілі
мен әдебиет пәндерінің
мұғалімі

литературы в школах
с нерусским языком
обучения

6B02302-Филология:
қазақ филологиясы

6B02302- Филология:
казахская филология

6В01501-Математика
пәнінің мұғалімі

6В01501Учитель математики

6В01508-Математика
және физика пәндерінің
мұғалімі

6В01508-Учитель
математики и физики

6B05401-Қолданбалы
математикалық
модельдеу

7

Салимова
Айболсын
Багитжангызы

+77022329448

a.salimova@asu.ed
u.kz

6В01404-Бейнелеу өнері
және көркем еңбек

6В01404Изобразительное
искусство и
художественный труд

6В01503-Білім беру
жүйесіндегі
информатика
жәнеақпараттықкоммуникациялық
технологиялар

6В01503Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии в системе
образования

6B06101-Дизайндағы
қолданбалы
информатика

6B06101-Прикладная
информатика в
дизайне

6B06102-Бизнесаналитика және ITжобаларды басқару

6B06102Бизнес-аналитика и
управление
IT-проектами

6B06103-Жүйелік және
желілік басқару

8

9

Тумышева Анар
Айырбековна

Галимова
Назым
Жаксибаевна

+77012694286

+77786852206

a.tumysheva@as
u.edu.kz

n.galimova@asu.ed
u.kz

6B05401-Прикладное
математическое
моделирование

6В01502-Физика пәнінің
мұғалімі

6B06103
Администрирование
систем и сетей
6В01502-Учитель
физики

6В01509-Физика және
информатика пәндерінің
мұғалімі

6В01509-Учитель
физики и
информатики

6B05302
Физик зерттеуші

6B05302-Физикисследователь

6B07501
Стандарттау және
сертификаттау
6В01504-Инженерлік
профиль бойынша химия
пәні мұғалімі

6B07501Стандартизация и
сертификация
6В01504-Учитель
химии инженерного
профиля

6В01507-Химия және
биология пәндерінің
мұғалімі

6В01507-Учитель
химии и биологии

6B05301-Химиялық
талдау және сараптама

6B05301-Химический
анализ и экспертиза

6B07101Көмірсутектердің
химиялық технологиясы
6B05101
Биология және ауыл
шаруашылығы

10

Тажигалиева
Маншук
Гарифоллаевна

+77021819494

m.tazhigalieva@a
su.edu.kz

6В01505
Биология пәнінің
мұғалімі

6В01505
Учитель биологии

6B08401-Балық
шаруашылығы және
ихтиология

6B08401-Ихтиология
и рыбное хозяйство

6B05201
Қолданбалы экология

6B05201
Прикладная экология

6В01506-География
пәнінің мұғалімі:
қосымша
мамандандырылған
географ –өлкетанушы
6В01510-География және
тарих пәнінің мұғалімі
6B11101-Туризм және
сервис
11

Демешева
Гульмира
Утемисовна

+77789171743

g.demesheva@as
u.edu.kz

6В01201-Педагогтарбиеші және мектепке
дейінгі білім беру
әдіскері
6В01301-Бастауыш білім
беру деңгейінің педагогы

12

13

Умирзакова-Ахмет
Амангул
Камидоллиевна

Дюсова
Райхан
Аманкелдиевна

+77084035339

+77711137512

a.umirzahova.ah
met@asu.edu.kz

r.duyusova@asu.
edu.kz

6B07101-Химическая
технология
углеводородов
6B05101
Биология и сельское
хозяйство

6В01506-Учитель
географии, с
дополнительной
специализацией
географ-краевед
6В01510-Учитель
географии и истории

6B11101-Туризм
6В01201-Педагогвоспитатель и
методист
дошкольного
образования

6B01101-Педагогика
және психология

6В01301-Педагог
начального уровня
образония
6B01101-Педагогика
и психология

6В01901- Логопедия

6В01901- Логопедия

6B03101-Психология
6B04201-Құқықтану

6B03101-Психология
6B04201Юриспруденция
6B04202Правоохранительная
деятельность

6B04202-Құқық қорағау
органдарының қызметі
6B04203
Халықаралық құқық

6B04203Международное
право

14

Нуржанова
Акжанар
Шалқарқызы

+77015514785

a.nurzhanova@as
u.edu.kz

6B04102- Саладағы
менеджмент
6B04104-Бизнеспроцестерінің есебі,
аудиті және талдауы
6B04105 - Қаржы және
аналитика

6B04103
Экономика және
мемлекеттік басқару
6B04101
Экономика
6В04106
Маркетинг

15

Өтебаева Айгерім
Сахтапбергенқызы

+77781003593

a.otebaeva@asu.
edu.kz

Магистратура
6B02103-Саласы және
таңдаған бағыты
бойынша дизайн, білім
беру жүйесінде суретшідизайнер

6B04102Менеджмент в
отраслях
6B04104-Учет, аудит
и анализ бизнеспроцессов
6B04105- Финансы и
аналитика

6B04103
Экономика и
государственное
управление
6B04101
Экономика
6В04106
Маркетинг
Магистратура
6B02103-Дизайнер по
отраслям и
избранному
направлению,
художник-дизайнер в
системе образования

