
 

«Жоғары математика» кафедрасының құрамы 

 

Кафедра құрамы: 

Омарова Махабат Толеуовна, кафедра меңгерушісінің қ.а., математика 

магистрі, менеджмент магистрі 
Айтенова Мансия Сапаровна, ф.-м.ғ.к., доцент 

Ахметова Сандуғаш Советовна, т.ғ.к., доцент 

Алимова Баян Шингисовна, жаратылыстану ғылымының магистрі, 

аға оқытушы 
Кошекова Азиза Кайратовна, 

педагогика ғылымының магистрі, оқытушы 

Оразғалиева Шынар Ержанқызы, 

жаратылыстану ғылымдарының магистрі, оқытушы 

Уйсумбаева Лейла Маратовна, 

кафедраның аға лаборанты 

 

Омарова Махабат Толеуовна 

 

Кафедра меңгерушісінің қ.а., математика 

магистрі, менеджмент магистрі, аға 

оқытушы. Ғылыми- педагогикалық 

қызмет мерзімі: 18 жыл. 

Бакалаврда «Математика», 

«Экономикадағы математика», «Жоғары 

математика», «Эконометрика», «Әлемдік 

экономиканы және әлемдік тауар 

нарықтарын болжамдау», 

«Логистикадағы математикалық 

модельдеу», «Экономико-

математикалық әдістер мен модельдер», 

«Мәліметтерді талдау және 

экономиканы болжамдау», 

магистратурада «Экономикалық 

тәуекелдерді бағалау мен басқарудың 

математикалық әдістері» пәндерінен 

сабақ жүргізеді. Әртүрлі баспаларда 

ғылыми жарияланымдары бар – 30 б.п. 

жуық; оқу құралдарының авторы – 40 

б.п. жуық; екі ұжымдық 

монографиялардың авторы – 1,69 б.п.; 

Web of Sience базасына кіретін 

журналдарда мақалалары бар – 2,38 б.п.; 

РИНЦ-та – 0,38 б.п. мақалалары бар. 

  

omarovamt_963@mail.ru 

 



Айтенова Мансия Сапаровна 

 
Жоғары математика кафедрасының  

доценті, ф.-м.ғ.к., ғылыми-педагогикалық 

қызмет мерзімі: 32 жыл. 
Телефон: (7212) 44-16-34 (ішкі 182) 

Мекен-жай: Қарағанды қаласы, 

Академический 9 көшесі, 336 кабинет. 

Магистратурада «Қаржылық 

математика», «Экономикалық 

тәуекелдерді бағалау мен басқарудың 

математикалық әдістері», 

докторантурада «Басқарудағы 

математикалық модельдер» пәндерінен 

сабақ жүргізеді. Әртүрлі баспаларда 

ғылыми жарияланымдары бар – 60 б.п.-

дан астам: оқу құралдарының авторы – 

25 б.п.; монографиялардың авторы 1 

б.п.; Web of Sience базасына кіретін 

журналдарда мақалалары бар – 2 б; 2б. 

РИНЦ-та, 6 мақала ККСОН МОН РК- 

мен ұсынылған журналдарда. 

 

abibekove@mail.ru 
 

Алимова Баян Шынгысовна 

 

Аға оқытушы, жаратылыстану 

ғылымдарының магистрі. Ғылыми - 

педагогикалық қызмет мерзімі: 38 жыл. 

Бакалаврда «Математика», «Экономикадағы 

математика», «Эконометрика»,  

«Мәліметтерді талдау және экономиканы 

болжамдау», «Логистикадағы 

математикалық модельдеу» пәндерінен 

сабақ жүргізеді. Әртүрлі баспаларда 

ғылыми жарияланымдары бар – 20 б.п.-дан 

астам. 
 

alimovabayan20@gmail.com 



Ахметова Сандуғаш Советовна 

 

Доцент, техника ғылымдарының 

кандидаты, МАИН РК корреспондент- 

мүшесі. Ғылыми-педагогикалық 

қызмет мерзімі: 32 жыл. 
Бакалаврда «Математика», 

«Экономикадағы математика», «Жоғары 

математика», «Эконометрика», 

«Әлемдік экономиканы және әлемдік 

тауар нарықтарын болжамдау», 

«Логистикадағы математикалық 

модельдеу» пәндерінен сабақ жүргізеді. 

Әртүрлі баспаларда ғылыми 

жарияланымдары бар – 75 б.п.-дан 

астам: авторлық құқық куәлігі-1; 3 

патент, 3 предпатент, 7 мамандық үшін 

5 үлгілік бағдарламалар, 7 монография, 

5 оқулық, 20 оқу құралы, 2 электронды 

оқулық, 2 әдістемелік нұсқаулық, 4 

УМКДП 

 

ada.baks@mail.ru 
 

Кошекова Азиза Кайратовна 

 

                                                       Педагогика ғылымының магистрі, оқытушы 
Бакалаврда «Математика», «Экономикадағы 

математика», «Жоғары математика», 

«Мәліметтерді талдау және экономиканы 

болжамдау»,  «Econometrics», «Тиімді 

шешімдер қабылдау әдістері», «Экономико-

математикалық әдістер мен модельдер» 

пәндерінен сабақ жүргізеді. 

Әртүрлі баспаларда ғылыми 

жарияланымдары бар - 2.5 б.п. 

 

koshekovaaziza@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оразғалиева Шынар Ержанқызы               

Бакалаврда «Математика», 

«Экономикадағы математика», «Жоғары 

математика», «Математика» 

«Мәліметтерді талдау және экономиканы 

болжамдау», «Тиімді шешімдер қабылдау 

әдістері», «Экономика-математикалық 

әдістер және модельдер», 

«Логистикадағы математикалық-

модельдеу», пәндерінен сабақ жүргізеді. 

Әртүрлі баспаларда ғылыми 

жарияланымдары бар- 1.5 б.п. 

 

shynar1210@mail.ru  

 


