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 им. М.Утемисова                      05.10-05.12.2015  

 Сертификат по курсу «Педагогика высшей школы».                                    

 

Оренбургский государственный университет                                                г.Оренбург, РФ 

 Сертификат по курсу «Информационно-коммуникационные               февраль 2016 г.                    

технологии при реализации образовательных программ по ФГОС ВО».  

 

ЗКИТУ, педагогический факультет                                                                 г.Уральск, РК           

 Сертификат семинара «Modern Technologies for a Modern World»       15.11.2016 г. 
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Учебный центр «TORUS EDUCATION»                                                            г.Уральск, РК   

 Сертификат по курсу «Полезные возможности Microsoft Excel             08.01-13.01.2018 

При подготовке аналитических отчетов» 

 

ЗКИТУ, педагогический факультет                                                                    г.Уральск, РК           

 Сертификат по курсу «Возможности пакета MS Office 2013»                 01.02-10.02.2018 

 

Университет НАРХОЗ           г.Алматы, РК   

 Сертификат по курсу «Инновационные подходы и методики                 29.05-19.06.2018 

преподавани я в организации образования» 

 

ЗКИТУ, педагогический факультет         г.Уральск, РК 
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СОШ им.Ы.Алтынсарина                                             Казахстан, ЗКО, Теректинский район 

Учитель математики                                                                             2006-2007 г.г. 

 

Уральский информационно-технологический          г. Уральск, Казахстан 

колледж                                                                                     2007 г. 

 

Западно-Казахстанская гуманитарная                        г. Уральск, Казахстан 2008 г. 

академия                         

                                                                       

Западно-Казахстанский инновационно-                                       

технологический университет                                   октябрь 2015 г. –  по настоящее время. 

Старший преподаватель  кафедры ЕНД, магистр 

 

 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

 Жубаналиева Л.У., Мухамбетова З.М.. Методические указание   к выполнению 

лабораторно-практических работ по дисциплине «Математика в экономике» для 

студентов специальности «5В050900- Финансы», Изд-во: ЗКГА, 2015 г. 

  5В011100-Информатика  мамандығы студенттеріне жүргізілетін қорытынды 

мемлекеттік аттестациясы бойынша әдістемелік нұсқау. БҚИТУ баспаханасы – Орал, 

2016.  КБЖ 12.97 я 43.   Ж.70 

 5В011100-Информатика  мамандығы бойынша қорытынды мемлекеттік аттестаттауға 

әдістемелік нұсқау. БҚИТУ баспаханасы – Орал, 2017. КБЖ 32.97 я 73. Ж.77 

 «Функцияның шегі» тақырыбы бойынша оқу-әдістемелік құралы. БҚИТУ баспаханасы 

– Орал, 2019. КБЖ 22.14. Қ77 

 «Жиын және оның элементтері» тақырыбы бойынша  оқу-әдістемелік құралы. БҚИТУ 

баспаханасы – Орал, 2019. КБЖ 22.14. Қ77 

 «Математикалық талдау» пәнінен практикалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау. БҚИТУ баспаханасы – Орал, 2019. КБЖ 22.161.  Қ77 
 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

 Жубаналиева Л.У. «Нақты сандардың әртүрлі модельдері». «Батыс Қазақстан 

гуманитарлық академиясының хабаршысы». 6(11) 2009. 148 б. Орал қаласы;   

 Жубаналиева Л.У. «Математиканы оқытудағы компьютердің алатын рөлі». «Батыс 

Қазақстан гуманитарлық академиясының хабаршысы». 2(16) 2011. 231 б. Орал қаласы;   

 Жубаналиева Л.У. Есепті шығаруға үйрету тәсілдері. «Батыс Қазақстан гуманитарлық 

академиясының хабаршысы». 2(16) 2011. 233 б. Орал қаласы; 

 Жубаналиева Л.У., Мулдагалиев В.С.  Формальді тіл модельдер теориясының негізі 

ретінде. Халықаралық ғылыми журнал «Ізденіс» № 4(2) 2012 ж. 68-72 бб. Алматы 

қаласы; 



 Жубаналиева Л.У., Мулдагалиев В.С.  Группаны ақырлы кеңейткенде тұрақтылықтың 

сақталуы.  «Ахмет Байтұрсынұлы және заманауи білім беру мәселелері» атты 

халықаралық-теориялық конференция. «Батыс Қазақстан гуманитарлық 

академиясының хабаршысы» ғылыми журналы. № 2(23) 2013 ж. 77-80 б. Орал қаласы. 
 Жубаналиева Л.У., Саматқызы Ш. Группаларды кеңейткенде теориялардың 

қасиеттерінің сақталуы. XXI ғасырдағы жастар және ғылым атты  XVI  ғылыми 

студенттік конференциясының материалдары. 05-06  сәуір 2016 ж. Орал қаласы. 

 Бастауыш мектепте матиматиканы оқытуда жаңа технологияларды пайдалану. Алаш 

қозғалысының 100 жылдығына арналған «Жастар – елдің рухани және зиятты 

әлеуметтік:  тарихи тәлім және даму келешегі» атты XVII халықаралық студенттермен 

магистрантардың ғылыми конференциясының жинағы. //БҚИТУ. - Орал, - 10-14 сәуір, 

2017. – 90-91 бб. 

 Математика  сабағында бастауыш сынып оқушыларының  логикалық ойлау және 

есептеу дағдыларын дамыту. «Адам капиталы – жаңғыру негізі» XVIII жас 

ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясының материалдар жинағы. 

//БҚИТУ. - Орал, - 13-16 наурыз, 2018.  – 54-55  бб. 

 Бастауыш мектепте жаңа технологияларды математика сабағында қолдану. БҚИТУ 

хабаршысы №2.//БҚИТУ. – Орал, 2018. – 7-10 бб. 

 Математика сабағында критериалды бағалауды қолдану. БҚИТУ хабаршысы 

№1(5).//БҚИТУ. Орал, 2019. 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
№ Наименование 

дисциплины 
Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Математика в экономике 

 
5В050900- Финансы - 

2. Математический анализ 

 
5В011100-Информатика - 

3. Алгебра и геометрия 5В011100-Информатика 

 
- 

4. Теория вероятности и 

математическая 
статистика 

5В011100-Информатика - 

 

 
5. Дискретная математика  и 

математическая логика 
5В011100-Информатика - 

 

 

 




