Турсыматова Оразкуль Исаевна
Туған күні: 01.12.1970
Қала: Қызылорда
Моб. телефон: +7 (777) 336 48 36
E-mail: orazkul70@mail.ru
Білімі:
қыркүйек 1988 ж. – маусым 1994 ж. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті,
физика-математика факультеті, мамандығы мамандығы

«Физика және информатика»,

біліктілігі: «физика және информатика пәнінің оқытушысы» диплом (күндізгі бөлім);
қыркүйек

2010ж.

–

маусым

2012ж.

Қорқыт

Ата

атындағы

Қызылорда

мемлекеттік университеті, «6М011000-Физика» мамандығы бойынша магистратура;
қыркүйек

2017ж.

–

маусым

2020ж.

Қорқыт

Ата

атындағы

Қызылорда

мемлекеттік университеті, «6D011300-Биология» білім беру бағдарламасы

бойынша

докторантура.
Қосымша білім:
28 қазан 2002ж.-23 қараша 2002ж. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті,
«Жалпы физика, физика оқыту әдістемесі», Алматы қаласы;
2010ж. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ мамандар біліктілігін арттыру және қашықтықтан
оқыту факультеті жанынан ұйымдастырылған «Оқытуда интерактивті тақтаны қолдану
әдістері» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы;
15 қараша 2011ж. -19 қараша 2011ж. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ жанындағы Біліктілікті
арттыру және мамандарды қайта даярлау орталығы, «Қазіргі заманғы физика- химиялық
талдау

әдістері

және

ғылым

мен

техниканың

әртүрлі

салаларында

қолдану

перспективалары» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы, Қызылорда қаласы;
21 қараша 2011ж. -02 желтоқсан 2011ж. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ жанындағы
Біліктілікті арттыру және мамандарды қайта даярлау орталығы, «Медицина мен
биологиядағы нанобөлшектер» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы,
Қызылорда қаласы;
10 мамыр 2012ж. -19 мамыр 2012ж. Қорқыт Ата атындағы ҚМУ жанындағы Біліктілікті
арттыру және мамандарды қайта даярлау орталығы, «ИК-Фурье спектрометрияны
органикалық қосылыстарды анализдеуде қолдану. Ик-спектрлердің интерпретациясы»
бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсы, Қызылорда қаласы;

7 сәуір 2016ж. – «Актуальные проблемы образования: состояния и перспективы
развития». Қызылорда қаласы;
13 сәуір 2016ж. - 15 сәуір 2016ж. Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясы, «Орта
білім беру сапасын көтеру мәселелері: оларды шешу жолдары» тақырыбында Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде өткізілген білім жетілдіру курсы;
16 сәуір 2016ж. – 30 сәуір 2016ж. «Тенденции и парадигмы развития современного
профессионального образования», Қызылорда қаласы;
29 мамыр 2017ж. -24 маусым 2017ж. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ
ұйымдастыруымен «Заманауи педагогикалық технологиялар» тақырыбында біліктілікті
арттыру курсы, Алматы қаласы;
3 шілде 2017ж. -5 шілде 2017ж.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік

университеті, «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің заманауи
талаптарына сәйкес білім бағдарламаларының мазмұнының жаңартылуы», Қызылорда
қаласы;
17 маусым 2019ж. – 21 маусым 2019ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университеті, «Жаңартылған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мазмұны: өзгерістер
және тәжірибе», Қызылорда қаласы;
13 қазан

2019ж.- 09 қараша 2019ж.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік

университеті, «Методология, методика и технологии обучения биологии», Қызылорда
қаласы;
18 қараша 2019ж. -30 қараша 2019ж. Мәскеу қалалық педагогикалық университеті,
біліктілік арттыру курсы «Применение интерактивных технологий в преподавании
биологии», Мәскеу қаласы;
28 қыркүйек 2020ж. -09 қазан 2020ж. ЖШС «Кәсіби маман», «Физиканы оқыту
әдістемесі» бағдарламасы бойынша біліктілік арттыру курсы, Қызылорда қаласы;
23 қараша 2020ж. – 11 желтоқсан 2020ж. «Өрлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық Орталығы»,
«Қашықтықтан оқыту: сабақты әзірлеуден бастап білім беру процесін ұйымдастыруға
дейін» » тақырыбында біліктілікті арттыру курсы.
Жұмыс өтілі:
Аға лаборант. қыркүйек 1994 ж. – қараша 1995 ж. Халықаралық қазақ-түрік университеті;
Оқытушы. қараша 1995 ж.

– қыркүйек 2000 ж. Ы.Жахаев атындағы Қызылорда

агроөнеркәсіптік өндіріс инженерлері институты, «Физика және электротехники»
кафедрасы, Қызылорда қ.;
Оқытушы. қыркүйек 2000 ж. – қыркүйек 2001 ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті, «Жоғары математика және физика» кафедрасы, Қызылорда қ.;

Оқытушы. қыркүйек 2001 ж. – қараша 2008 ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті, «Жалпы физика» кафедрасы, Қызылорда қ.;
Аға оқытушы. қараша 2008 ж. – сәуір 2009 ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті, «Жалпы физика» кафедрасы, Қызылорда қ.;
Аға оқытушы. Сәуір 2009 ж. – қыркүйек 2012 ж. Қорқыт ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті, «Физика және инженерлік механика» кафедрасы;
Аға оқытушы. Қыркүйек 2013 жылдан бастап қазіргі күнге дейін - Қорқыт ата атындағы
Қызылорда мемлекеттік

университеті,

«Математика және қолданбалы механика»

кафедрасы
Қызметтік міндеттері:
- пән бойынша дәріс оқу;
- практикалық сабақтар жүргізу;
- зертханалық жұмыстарды тексеру;
- конференцияларға материалдар дайындау;
- конференциялар мен семинарлар ұйымдастыру;
- студенттермен тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.
Кәсіби дағдылары:
- ДК мен кеңселік бағдарламаларды меңгерген;
- Кеңселік техникамен жұмыс істей алады;
- Ғылыми еңбектері бар (85-тен асады);
- Репетиторлық тәжірибесі бар;
- Мектеп оқушыларының және студенттердің ғылыми жобаларына жетекшілік жасау;
- Тіл білімі: қазақша, орысша және ағылшын тілін – сөздікпен;
Ерекше қабілеті:
Ұйымдастырушылық, ұқыпты, тиянақты, зерек, ізденімпаз, жауапты, студенттермен және
оқушылармен, сондай-ақ кез келген аудиториямен
жақты, оқытуды ұнатады, жақсы дикция.
Қосымша мәліметтер:
Жанұя жағдайы: тұрмыста.
Балалары: 1 ұл, 2 қыз тәрбиелеп отыр.
Іс-сапарға бару мүмкіндігі: бар.

тез тіл табысады,

белсенді, жан-

