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И.о.доцента кафедры информатики 

Контактные данные: Эл.почта:  

Karieva_Kalya@mail.ru 

Моб.: 87014522429  

Раб.:  709 500 (вн. 34-304) 

Ученая степень и звание, научная 

школа: 

Кандидат пед. наук, 2003 г. 

КазНУ имени Аль-Фараби 

 кафедра. «Жоғары математика және 

математиканы оқыту әдістемесі» 

Научные интересы:  

Информатизация образования, Информационные 

технологии обучения. Методика преподавания 

информатики 

Научные гранты: 

 

Читаемые курсы: 

Инклюзивное образование(Б), Дискретная 

математика и компьютерная логика (Б), 

Есептеулі математика(Б), Білім беру мазмұнын 

ақпараттық моделдеу(Б), Научно-практические 

основы педагогических измерений (М), Білім 

берудегі ақпараттандыру жүйелері(М) 

Авторские курсы: Оқыту нәтижелерін 

бақылау мен бағалауды ақпараттандырудың 

әдістері(Д), Компьютер ғылымында 

математикалық негіздері(М), Информатиканы 

оқытудағы педагогикалық технологиялары (М) 

 

Профессиональный опыт: 

с 01.09. 2010 г.   Евразийский 

национальный университет 

им.Л.Н.Гумилева 

и.о.доцента кафедры информатики. 

Атырауский государственный 

университет имени Х.Досмухамедова 

 2009-2010гг.ст.преподаватель кафедры 

Математического анализа 

Казахский университет технологии и 

бизнеса 

    2007-2009 гг.        заведующий кафедрой 

ЕНД 

Филиал КазАТК имени . М.Тынышпаева 

2003-2007г.г. заведующий кафедрой ЕНД 

Казахский аграрный университет имени 

С.Сейфуллина 

2000-2003 гг.       старший преподаватель 

кафедры Высшей математики 

Кызылординский аграрный университет 

1990-2000 гг.       преподаватель кафедры 

Высшей математики 

Кызылординский пединститут имени 

Н.В.Гоголья 

1986-1990 гг 

Публикации  

1.Жасанды интеллект негіздері бойынша 

информатика мұғалімдерін даярлау /Научно-

теоретический и практический журнал . 

СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК . 

 № 2 (269) 2017. 104-108 стр. 

 2.Оқушыларды объектілі-бағытталған 

бағдарламалауға оқыту кезінде ойлау қабілетін 

дамыту барысындағы психологиялық-

педагогикалық мәселелер/Сборник научных 

работ XXХІV Международной научно-

практической интернет-конференции «Проблемы 

и перспективы развития науки в начале третьего 

тысячелетия в странах Европы и Азии», Украина, 

,2017 г 

3.Болашақ педагог маман біліктілігін кәсіби 

білім беру негізінде қалыптастыру/ХХХІV 

Международная научно-практическая интернет-

конференция «Проблемы и перспективы 

развития науки в начале третьего тысячелетия в 

странах Европы и Азии», 31 январь, 2017 год 

4.Білімді бағалаудың заманауи технологиясы – 

тестілік  технология  / «Интеллектуалдық 
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инженер – программист, зав.лабораторий 

вычислительной техники 

Кызылординское среднее-специальное 

профтехучилище№58 

1983-1986 гг.преподаватель информатики и 

математики 

 

ақпараттық және коммуникациялық 

технологиялар-«Қазақстан-2050» стратегиясы 

аясында үшінші индустриалды революцияны 

жүзеге асырудың құралы» атты III  халықаралық 

ғылыми – практикалық конференция еңбектері, 

Астана, .2016 жыл.40-43бет. 

5.Оқу үрдісін жобалаудың 

технологиясы/«Интеллектуалдық ақпараттық 

және коммуникациялық технологиялар-

«Қазақстан-2050»стратегиясы аясында үшінші 

индустриалды революцияны жүзеге асырудың 

құралы» атты III  халықаралық ғылыми – 

практикалық конференция еңбектері, Астана, 

2016 жыл. 37-40,бет 

6.Мектептегі информатика сабағында интернет-

технологияларды тиімді пайдалану./ 

П.Ғ.Д.,Профессор Б.Баймұханұлының 85 жас 

мерейтойына арналған  «Ақпараттық қоғамда 

математикалық білім берудің мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми- практикалық 

конференция материалдары, Алматы, 2016,-437-

439 б. 

7.Математикадан оқушылардың білімін 

жетілдірудегі заманауи технологияның 

тиімділігі. /П.Ғ.Д.,Профессор Б.Баймұханұлының 

85 жас мерейтойына арналған  «Ақпараттық 

қоғамда математикалық білім берудің 

мәселелері» атты халықаралық ғылыми- 

практикалық конференция материалдары, 

Алматы, 2016,-206-211 б. 

8.Учебно - методическое пособие 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе» ISBN 978-601-301-

366-4 Напечатано в типографий Евразийского 

национального университета им.Л.Н.Гумилева. 

Астана,2015, 96стр. 

9.Оқу-әдістемелік құрал«Математика пәні 

бойынша  өзіндік жұмыс тапсырмалары» ISBN 

978-601-262-026-9 Атырау  мемлекеттік 

университетінің типографиясы,2015, 190 б. 

 

Награды: 

 

 


