
АНЫҚТАМА 

СПРАВКА 

REFERENCE   

    Керимкулов 

Жандос Сеитович 

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

 

С (айы, жылы) (месяц, год) 

(month, year) 

2017 жылдан бастап 

с 2017 года 
since 2017 year 

бастап 

является 

is an 

Л.Н. Гумилев атындағы сәулет-құрылыс факультетінің 
«Геодезия және» кафедрасының аға оқытушысы 

Старший преподаватель кафедры «Геодезия и картография» 

архитектурно-строительного факультета ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Senior Lecturer of the Department " Geodesy and cartography" 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) 

24 қыркұйек 1987 жылы 

24 сентября 1987 года 

24 september of 1987 year 

Туған жері 

Место рождения 

Place of Birth 

Алматы қ. 

г. Алматы  

Almaty  

Ұлты / Национальность/ 

Nationality 

қазақ 
казах 

kazakh 

Білім/ 

Образование/ 

Education 

жоғары 
высшее 

higher 

Бітірген жылы 

Окончила (а) в 

Graduated in 

2008 ж. – К.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ 

2008 г. – КазНТУ им. К.И.Сатпаева 

2008 – KazNTU named after K.I. Satpayev 

Білімі бойынша 

мамандығы 

Специальность по 

образованию 

Specialty education 

Инженер-программист 

Инженер-программист 

Software engineer 

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 

Қазақ, орыс, 

ағылшын 

Казахский, 

русский, 

английский   
Kazakh, Russian, 

English 

Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Ученая степень, 

ученое звание 

Scientific degree 

Техника және технология 

магистрі 

Магистр техники и 

технологий 
Master of Engineering and 

Technology 

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 

 

Келген / Кеткен 

айы және жылы 

Месяц и год 

вступления / ухода 

Month and year 
entry / departure 

 

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

WORK IN THE PAST 

2010 2011 

«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ, бас маман  

АО Национальные Информационные Технологии, главный 

специалист 

JSC National Information Technologies, chief specialist 

2011 2017 

«Қазақстан Ғарыш Сапары» Ұлттық компаниясы »АҚ, топ жетекшісі  

АО Национальная Компания Казахстан Гарыш Сапары, 

руководитель группы 

National Company Kazakhstan Garysh Sapary JSC, group leader 

2017 По н/в 

Л.Н. Гумилев атындағы сәулет-құрылыс факультетінің 

«Геодезия және» кафедрасының аға оқытушысы 

Старший преподаватель кафедры «Геодезия и картография» 

архитектурно-строительного факультета ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Senior Lecturer of the Department " Geodesy and cartography" of the 

faculty of architecture and construction of.L. N. Gumilyov ENU 
 


