
АНЫҚТАМА  

СПРАВКА  

REFERENCE 

Бакирова Дана Габдуалиевна 

Bakirova Dana Gabdualievna 

(тегі, аты, әкесініңаты / фамилия, имя, отчество/ Full Name) 

 

С (айы, жылы) (месяц, год) 

(month, year) 

1 қазан 2021 жылдан бастап 

с 01 октября 2021 года 
from 1 October 2021 year 

бастап 

является 

is an 

Л.Н. Гумилев атындағы сәулет-құрылыс факультетінің 
«Ғимараттар және имараттарды жобалау» кафедрасының 

аға оқытушы 

Старший преподаватель кафедры ПЗС АСФ ЕНУ 

Senior lecturer of the Department "Design of buildings and 

structures" of the faculty of architecture and construction of.L. N. 

Gumilyov ENU 

Туған кезі (күні, айы, 

жылы) 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

Date of birth (day, month, 

year) 

13 желтоқсан 1967 жылы 
13 декабря 1967 года 

13 December of 1967 year 

Туған жері 

Место рождения 

Place of Birth 

Қазақстан, Қарағанды қаласы 

Казахстан, город Караганда 

 Kazakhstan, Karaganda сity 

Ұлты / Национальность/ 

Nationality 

қазақ 

казах 

kazakhstan 

Білім/ 

Образование/ 

Education 

жоғары 

высшее 

higher 

Бітірген жылы 

Окончила (а) в 

Graduated in 

1990 – Қарағанды политехникалық институты 
1990 – Карагандинский политехнический институт 

 1990 – Karaganda Polytechnic Institute 

Білімі бойынша 

мамандығы 

Специальность по 

образованию 

Specialty education 

Құрылыс 

Строительство 

Civil Engineering 

Қандай шетел тілдерін 

немесе ТМД халықтарының 

тілдерін біледі 

Какими иностранными 

языками и языками 

народов СНГ владеет 

What foreign languages and 

languages of the peoples of the 

CIS owns 

Орыс тілін 

жетік менгерген 

Русский в 

совершенстве 

Russian in 

advanced level 

Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Ученая степень, 

ученое звание 

Scientific degree 

Магистр 

Master 

Депутат па 

Является ли депутатом 

Is a deputy 

жоқ 

нет 

no 



Мемлекеттік наградалары, 

Құрметті атақтары бар ма 

/қандай, алған жылы/ 

Имеет ли государственные 

награды, почетные звания 

/какие, год награждения/ 

Does the state awards, 

honorary titles 
/ what, the year of award 

жоқ 

 нет 

no 

Келген / Кеткен 

айы және жылы 

Месяц и год 

вступления / ухода 

Month and year 
entry / departure 

 

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

WORK IN THE PAST 

2005 2005 Техник Казмирр 

 Technician-engineer  

2005 2009 Оқытушы КарГТУ  
Преподаватель КарГТУ  
Teacher of KSTU 

2009 2021 Аға оқытушы КарГТУ  
Старший преподаватель КарГТУ  
Senior lecturer of KSTU  

2021 қ/у дейін 

по н/в 

to present time  

Аға оқытушы ЕҰУ 
Старший преподаватель ЕНУ 

Senior teacher of ENU 

 


