Джалбирова Жайнаган Тастанбековна
Туған күні: 07.01.1975ж.
Туған жері: Кызылорда қаласы
Ұялы телефон: +7(777) 256 97 51
Е-mail: Jainagan_1975@mail.ru
Мақсаты: Математика және қолданбалы математика пәнінен дәріс беру
Білімі:
қыркүйек 1992ж. – маусым 1996 ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда гуманитарлық университеті,
«Математика және информатика» мамандығы; Біліктілігі: Математика, информатика және есептеу
техникасы пәндерінің мұғалімі маман дипломы (күндізгі бөлім);
қаңтар 1998ж. – желтоксан 2000 ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің
«Экономика» мамандығы бойынша аспирантура.
Қосымша білім:
10 қазан1998 ж.- 09 ақпан 1999 ж. Статистика, Маркетинг, Микроэкономика курстары бойынша
Қазақ менеджменті, экономика және құқық институты(КИМЭП) институты жанындағы кешкі
мектеп;
21.05.2007 ж.-23.05.2007 ж. Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті жанындағы
Кәсіби қайта даярлау және қашықтықтан оқыту институты үйымдастырған «Экономиканың
математикалық және аспаптық әдістері» біліктілік курсы, 72 сағ;
14-18 желтоқсан 2009 ж. Консалтингтік компания Mutiara.com, Малайзия ұйымдастырған
«Индустрия,

ауылшаруашылығы

және

биотехнологиядағы

ақпараттық

коммуникациялық

технологиялар» бойынша біліктілік курсы;
24.05.2013ж.-04.06.2013ж. Алматы қаласы, Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономика университеті
жанындағы «Аналитик» ғылыми-практикалық мектеп ұымдастырған «Ғылыми зерттеудегі
математикалық әдістер» біліктілік курсы, 72 саг
21.09.2013ж.-22.09.2013ж. «Өрлеу» біліктілігін арттыру Ұлттық

орталығы ұйымдастырылған

«Орта мектепте математика пәнін оқытудың өзекті мәселелері; пәндік олимпиада, ҰБТ ға
дайындық жолдары» біліктілік курсы.
қазан 2015ж. – маусым 2016 ж. Қорқыт ата атындағы ҚМУ жанында ұйымдастырылған Certificate of
achievement was attended an intensive cours of English and has achieved Starter A2 Level of English//
Eurospeak ағылшын курсы;

28.03.2017 ж. - 28.06.2017 ж. Қорқыт ата атындағы ҚМУ ұйымдастырған «Английский язык по
программе «Pre-Intermediat Language Practice» біліктілік арттыру курсы, 64 саг
12.06-24.06.2017ж.Алматы қ. «Өрлеу» біліктілігін арттыру Ұлттық

орталығы “Заманауи

педагогикалық технологиялар” ЖОО педагогикалық мамандықтар оқытушыларының біліктілігін
арттыру курстарының білім беру бағдарламасы, 240 сағ
03.06-05.06.2017ж. Қорқыт ата атындағы ҚМУ уйымдастырған «Жоғары және жоғары оқу
орнынан

кейінгі білім

берудің

замануи

талаптарына

сәйкес

білім

бағдарламаларының

мазмұнының жаңартылуы» ғылыми-әдістемелік семинар;
12.07.2018 ж Қорқыт ата атындағы ҚМУ Ғылыми және ғылыми техникалық қызмет нәтижелерін
коммерциаландыру вебинары;
30.04.2019.Қорқыт ата атындағы ҚМУ және Ұлттық әлемдік экономика университеті бірлесіп
ұйымдастырған

«Жарияланым

белсенділігін

арттыру

бойынша

практикалық

кеңестер»

тақырыбында курс,
17.06.2019ж.-21.06.2019 ж. КГУ им.Қорқыт ата уйымдастырған «Жоғары және жоғары білімнен
кейінгі білім мазмұнын жаңарту: өзгерістер мен тәжірибе» біліктілік арттыру курсы;
30.12.2019-17.01.2020 ж. Қорқыт ата атындағы ҚМУ уйымдастырған Қысқы мектеп «Lesson StadyУниверситет оқулары-1», 72 сағ
10.08-22.08.2020 ж. Қызылорда қаласы, «Кәсіби маман» ЖШС уйымдастырған «Математиканы
оқыту әдістемесі» курсы, 72 сағ.
10.08-22.08.ж 2020 ж.Қызылорда қаласы, «Кәсіби маман» ЖШС уйымдастырған «Инженерлікэкономикалық есеп-теулердегі математика-лық модельдеу» курсы, 72 сағ.
17.08.2020-19.08.2020 ж. Қорқыт ата атындағы ҚМУ уйымдастырған Білім берудің цифрлық
трансформациясы, 36 сағ
04-06 желтоқсан 2020 ж.«Өрлеу» біліктілігін арттыру Ұлттық орталығы акционерлік қоғамының
ұйымдастыруымен

«Қашықтан

оқыту:сабақты

әзірлеуден

бастап

білім

беру

процесін

ұйымдастыруға дейін» тақырыбында онлайн курс, 40 сағ.

Ғылыми атағы мен дәрежесі:
Аға оқытушы,

экономика ғылымдарының кандидаты.

(2001ж). 08.00.13- Экономикалық-

математикалық әдістер
Жұмыс өтілі:
Оқытушы. тамыз1996ж. - желтоқсан1997ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің
«Жоғары математика» кафедрасының оқытушысы

Аспирант. қаңтар 1998ж. – желтоксан 2000 ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университетінің «Экономика» мамандығы бойынша аспирантура.
Оқытушы.

02.01.2001ж.-02.09.2001ж.

Қорқыт

Ата

атындағы

Қызылорда

мемлекеттік

университетінің «Жоғары математика және физика» кафедрасының оқытушысы
Аға оқытушы. 03.09.2001ж.-01.09.2005 ж.Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университетінің «Экономикадағы ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы
01.09.2012-02.09.2013ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің «Жоғары
математика» кафедрасының аға оқытушысы
02.09.2013-19.10.2016ж.

Қорқыт

Ата

атындағы

Қызылорда

мемлекеттік

университетінің

«Математика және қолданбалы механика» кафедрасының аға оқытушысы
Кафедра меңгерушісі.20.10.2016-03.09.2018ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университетінің «Математика және қолданбалы механика» кафедрасының меңгерушісі
Аға оқытушы. 03.09.2018 ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің
«Математика және қолданбалы механика» кафедрасының аға оқытушысы
Дәріс беретін пәндері:
«Экономикадағы

математика»,

«Эконометрика»,

«Математикалық

модельдеу

әдістері»,

«Компьютерлік математика», «Мәліметтерді талдау және экономиканы модельдеу», «Тәжірибені
жоспарлаудың

математикалық

әдістері»,

«Математика

1,2»,

«Амалдарды

зерттеу»,

«Математикалық талдау»
Қызметтік міндетері:
 Пән бойынша лекциялық, практикалық және зертханалық сабақтар жүргізу;
 Әртүрлі деңгейдегі конференциядарға материалдар дайындау, баспаға мақала жариялау;
 конференция, семинар, олимпиадалар ұйымдастыру;
 студенттерге тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.
Кәсіби дағдылары:
Ғылыми мақалалар (60 астам мақалалар);
Оқушылар мен студенттердің ғылыми жобаларына жетекшілік жасау;
Шет тілдерін білу: қазақ тілі ― туған тіл, орыс тілі еркін, ағылшын тілі сөздікпен (pre-intermediat);
Компьютермен және ұйымдастырушылық техникамен дағдылары: Windows Office (MS Word,
Excel, Power Point), Мathcad.

Ерекше қабілеті:

жауапкершілік, ұйымдастырушылық, ұжыммен жұмыс істей алу қабілеті бар, жаңа білім мен
ізденіске құштарлығы, өзіне тапсырылған жұмысты уақтылы орындайды.
Қосымша ақпарат:
Жанұя жағдайы: Тұрмыста.
Балалары: қыз бен ұл тәрбиелеп отыр.

