
МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ 

 

НУО КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

 

Қазақстан-Ресей Медициналық университетінің 

 профессорлық-оқытушы құрамы 

 

Аты-жөні: Какетаева Индира Зиябековна 

Кафедра: Анатомии с курсами 

Пән: Анатомия 

Лауазымы: м.ғ.к. аға оқытушы 

Почта: indira.kaketaeva.11@mail.ru 

Білімі: ҚазММУ (бала-дәрігері) Алматы қаласы, Қазақстан 

Ғылыми қызмет : Диссертация тақырыбы: «Ішкі мықын артерияларын байлағандагы 

несепқуықтың макро-микрогемоциркуляторлық арнасы» 14.00.02 (медицина 

ғылымдарының кандидаты, 2010ж). 

Еңбек өтілі: 20 жыл 

Марапаттар, құрмет грамоталары: 

1. «Ұлттық білім беру жүйесіндегі сыни ойлау және медициналық университетте 

тиімді оқыту» атты халықаралық психологиялық ғылымдар академиясының 

белсенді қатысқаны үшін алғыс білдірілді.  

2. «Білім беру жүйесіндегі бағдарламаны және жаңартылған мазмұнды оқыту 

әдістемесі» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік оқу семинарын 

ұйымдастырғаны және өткізгені үшін алғыс білдірілді. 

3. «Замануи педогогикалық шеберлік»  республикалық оқу-әдістемелік кеңестің 

қолдауымен ұлттық білім беру жүйесіндегі оқу процесінің сапасын жақсарту 

мақсатынада алғыс хат берілді 

Біліктілікті  арттыру:   

1. «Аурухана және ғылыми басқару» циклы бойынша (108с) 26.06. 2018ж МЕББМ 

ҚРМУ 

2. «Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және бағалау» циклы бойынша (54с) 

16.06.2015ж МЕББМ ҚРМУ 

3. Психология-36, Казахский язык-36, Информатика-36 циклі бойынша 11.02.2012г 

(108с) МЕМБ ҚМУ 

4. «Педогогика және психология» (144ч)  04.03.2006 МЕМБ ҚМУ 

5. 2012 ж., 9-13 қаңтар аралығында Республикалық білім беру жүйесінің жетекші 

және ғылыми-педагогикалық кадрларын жетілдіру институтында біліктілігін 

арттырды 

6. certificate: «Online psychological and medico-social service for the persons having 

disabled children: creation, achievements and prospects» 26.01.2018ж МЕББМ ҚРМУ 

7. «Ұлттық білім беру жүйесіндегі сыни ойлау және медициналық университетте 

тиімді оқыту»  бойынша сертификат берілді  1.07-15.07.2017г (72ч) 
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8. «Ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарындағы және ұлттық білім беру жүйесіндегі 

сыни тұрғыдан ойлау мәселелері» бойынша сертификат берілді (72с) 1.07-

15.07.2017ж КазҰУ  

9. «Медициналық білім берудегі инновациялық технологиялар» бойынша сертификат 

берілді (72с) 1.07-02.03.2010ж МЕББМ ҚРМУ 

10. «Клиникалық анатомия және жедел хирургия бойынша таңдалған дәрістер» 

сертификат берілді  (72с) 13.12 - 29.012.2014ж КазҰМУ 

11. «Анатомияны оқытудың қазіргі тұжырымдамасы» бойынша сертикат берілді  (45с) 

11.11 -17.11.2011ж КазҰМУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


