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Білімі: 

1. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты (қазіргі ҚазҰПУ), математика 

    факультеті. Алматы қ., Қазақстан. 1979-1983 ж.ж. 

2. Аспирантура. Алтынсарин атындағы Қазақ Білім Академиясы.Мамандығы: 

    13.00.02 - «Математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі». Алматы қ. 1995-1998 ж.ж. 
3. Магистратура. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті. 

    Мамандығы: 6М010900-«Математика», математика мамандығы бойынша  

    педагогикалық ғылымдар магистрі. Алматы қ., Қазақстан. 2014-2016 ж.ж. 

Ғылыми тәжірибе жинақтау: Литва Республикасындағы Каунас технологиялық 

университеті. Каунас қ.,.Литва. Certificate of Internship Completion. № KTU-F-15-19. 

12-21.11.2015 ж.  

Ғылыми қызметі:Диссертация тақырыбы: «Техникалық жоғары оқу орындары 

студенттеріне математиканы кәсіпке бағдарлап оқытудың әдістемелік ерекшеліктері». 

Баспадан шыққан еңбектері: 31 ғылыми мақала, 3 оқу құралы, 10 әдістемелік нұсқау, 3 

жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешен (ОӘК БА). 

Студенттердің ғылыми-зерттеушілік жұмыстарына жетекшілігі:  

    1. АТУ-дың ТМО-12-13 тобы студентіА.О.Тургунованың ғылыми 

баяндамасы:«Анықталған интегралдың қолданылуы». «Ғылым. Білім. Жастар» 

республикалық жас ғалымдардың конференциясы материалдарының жинағы. 18-

19.04.2013 ж.Алматы қ. Қазақстан. 

2. Н.Медеров, С.Ертисов–«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының 3 курс 

студенттерінің ғылыми баяндамалары.«Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау 

саласындағы «жасыл» экономиканың рөлі» атты ғылыми-студенттік конференция. 

16.05.2019 ж. МЕББМ ҚРМУ. Алматы қ.Қазақстан. 

    3. Т.Алимжанов, Әділ Мүтән – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығының 2 курс 

студенттерінің баяндамалары. «Рухани жаңғыру» шаралары бойынша «Салауатты өмір 

салты - денсаулық кепілі» атты студенттік конференция. 28.11.2019 ж. МЕББМ ҚРМУ. 

Алматы қ. Қазақстан. 

Еңбек өтілі: жалпы өтілі – 42 жыл, ғылыми-педагогикалық өтілі – 36 жыл, МЕББМ 

ҚРМУ-дағы педагогикалық өтілі - 8 жыл. 

Марапаттар, құрмет грамоталары: Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың 75 жылдығына 

орай білікті мамандар даярлаудағы көп жылдық жемісті еңбегі үшін «Алғыс хат». 

13.11.2009 ж. Алматы қ. Қазақстан. 

Біліктілікті арттыр ( соңғы 3 жылдағы):  
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1. «Математиканы оқытудың жаңашылдық әдістері» курсы (72 сағат). Аль-Фараби 

    атындағы Қазақ ұлттық университеті. 23.09-07.10.2017 ж.Алматы қ.Қазақстан. 

2. «Медициналық білім және ғылыми ұйымдардағы оқытушылар» курсы (54 сағат).  

    С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университеті. 09-14.04.2018 ж. 

     Алматы қ.Қазақстан. 

3. «Медицина және денсаулық сақтаудағы статистика» курсы (108 сағат).«ҚДСЖМ» 

    қазақстандық медицина университеті. 12-24.11.2018 ж.Алматы қ.Қазақстан. 

4. «ЭБС IPR BOOKS мүмкіндіктері. Оқу үрдісін тиімді ұйымдастыруға қажетті қазіргі  

    сервистер мен технологиялар» семинары. «IPR-media» компаниясы.Саратов қ. Россия.  

11.02.2019 ж. Ұйымдастырушы: МЕББМ ҚРМУ кітапханасы.. 

5. ««East View» универсал базалар жинағын оқу және зертеушілік мақсаттағы жұмыстарда  

     қолдану» тренинг-семинары. «ИВИС» ООО.Москва қ. Россия. 12.02.2020 ж.  

    Ұйымдастырушы: МЕББМ ҚРМУ кітапханасы. 

6. Курс «Биостатистика» (72 сағат). Алматы экономика және статистика академиясы.    

    Алматы қ. 17-29.05.2021. 

Дайындау бағыты: Математика. Жоғары математика. Биологиялық статистика. 

 

 

 

 

 


