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ҚРМУ профессор-оқытушылар құрамы 

 Аты-жөні: Душова Нургуль Кошкинбаевна 

Кафедра: «Қоғамдық денсаулық сақтау  

гигиена және эпидемиология курсымен» 

Пән: Медициналық қызмет сапасының  

менеджменті 

Медициналық қызметте маркетинг 

Лауазымы: аға оқытушы 

Пошта: dushovan@mail.ru 

Білімі: жоғары 

01.091993 ж.-02.03.2000 ж. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік 

университеті.   Диплом №0055377-ЖБ 

01.09.2000 ж. - 25.06.2007 ж. Қазақ көлік және коммуникация академиясы 

М. Тынышпаева, мамандығы-Қаржы және несие, біліктілігі экономист-

инженер.  Диплом №0032145 

 

Ғылыми қызметі:  

Экономика ғылымдарының магистрі – 6М050600 - Экономика. 

Диплом-ЖООК-М №0157434 

Диссертация тақырыбы: Өнеркәсіптегі инвестицияның экономикалық 

тиімділігін бағалау. 

 

Еңбек өтілі:  

01.05.2002-01.07.2007 ж. "Физика" және "ПОТиТД" кафедраларында аға 

зертханашы. М. Тынышпаева 

25.08.2008 – 01.09.2011 ж. - Экономика кафедрасының ассистенті және 

көлік экономикасы және менеджменті кафедрасының оқытушысы. Қазақ 

көлік және коммуникация академиясы М. Тынышпаева  

02.02. 2012ж. - 02.07.2012 ж. - Абылайхан атындағы ҚазҰМУ "МЭО" 

кафедрасының оқытушысы. 
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01.09.2012 Ж. - 2014 ж. UIB "Экономика және АЖ" кафедрасының аға 

оқытушысы  

14.10.2014-2018жж. арнайы пәндер оқытушысы КМСиМ 

2018-2020 ж. ҚРМУ " Қоғамдық денсаулық сақтау гигиена және 

эпидемиология курсымен " кафедрасының аға оқытушысы 

 

Мақалалар:  

1. Тақырыбы:" ҚР экономикалық өсімінің дамуы ""көлік - 

коммуникация кешенінің менеджменті: негізгі мәселелер және оларды 

шешу жолдары" ғылыми - тәжірибелік конференциясы 15-17 қазан 2008ж. 

көлемі 0,2 п. л. 

2. "Дағдарысқа қарсы басқарумен байланысты кәсіпорындардың 

қаржы-экономикалық жағдайы" ХХХІІІІ ғылыми-практикалық 

конференция сәуір, 2010ж. 

3. Қазақстан экономикасын дамытудың стратегиялық 

парадигмалары. Алматы 2013 ж.ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдар жинағы тақырыбы: "менеджмент 

жүйесіндегі кәсіпкерлік". Бірінші секция-Қазақстан Стратегиясы-2050; 

макроэкономикалық саясатты жаңғырту және әлеуметтік саясаттың 

жаңа қағидаттары. 

4. Тақырыбы: "әлемдік экономикадағы көшбасшы елдер арасындағы 

ЖІӨ салыстыру "- хабаршы" АЛМАТЫ " университеті 2018ж. 

5. “THE EUROPE AND THE TURKIC WORLD: SCIENCE, 

ENGINEERING AND TECHNOLODY”. Materials of the III International 

Scientific-Practical Conference May 2-4, 2018 (Alanya, Turkey). "Еуропа және 

түрік әлемі: ғылым, инженерия және технологиялар" ІІІ ғылыми-

тәжірибелік конференция, 2-4 мамыр 2018ж. (Алания, Түркия) 

V. Seitova, K. Stamkulova, N. Dusheva (экологиялық тұрақтылықтың негізгі 

көрсеткіштері)-(экологиялық тұрақтылықтың негізгі көрсеткіштері). 

 

Біліктілікті арттыру:  

 19.10.2009 ж.бастап 31.10 дейін "интерактивтік сабақтарды өткізу 

әдістемесі және студенттерді аттестациялау жүйесі" мәселесі 

бойынша курстар. 2009ж. көлемі 72 сағат.Ағымдағы оқу жылында 

ф.Кизиловтың "уақытты басқару" авторлық семинарлар бағдарламасы 

бойынша оқытудан өтті, 18.01.2013 ж. көлемі 6 сағат. Сертификаты бар. 

 Қазақстан экономикасы ХХ! 2012 жылғы 11 қазанда өткен" 

Менеджмент "кафедрасының" ОӘБ-ге 20 жыл "форумы аясында 

өткізілген инновациялар, бәсекеге қабілеттілік". 
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 "Білім беру үрдісіндегі қашықтықтан оқытуды дамытудың қазіргі 

жағдайы мен перспективалары", атындағы ҚазҰМУ. С. Д. Асфендиярова. 

11 сәуір 2013ж. 

 "ҚР Мемлекеттік - жекешелік әріптестікті дамыту 

перспективалары", 12 сәуір 2013ж. 

 "Менеджмент" кафедрасының "ғылым апталығы", 12-19 сәуір 2013ж. 

сертификаттары бар. 

 Анықтама № 0027071 - санаты екінші, біліктілігі жоғары деңгейдегі  

"ҚР экономикасының жаңа жолы: импортты алмастыру, 

инновациялылық, экономикалық қауіпсіздік" тақырыбындағы мәселе 

бойынша курс 23.10.17 ж. - 10.11.17 ж. көлемі 72 сағ. 

 12.04.2018 ж. - " практикалық бухгалтерия...."көлемі 60 сағат. 
 

 
 


