
 

 

Түйіндеме 

 

1. Фамилиясы:Абжанова    

2. Аты: Жанар    

3. Отчество: Солтановна     

4. Туған жылы:10.03.1979  

5. Жынысы: Әйел      

6. Ұлты: Қазақ      

7. Азаматтығы: ҚР 

8. Мекен жәйі: қ. Алматы, көше. Жарокова 215 А, пәтер 49. 

9. Телефоны : 87475576783 

10.Электронды адресы: z.abzhanova@mail.ru 

11.Жеке куәлігі/ төлқұжат : № 015649972         берілген күні: «30» 

сәуір 2004 ж. 

12.ИИН: 790310403237    

13.Білімі: Жоғары 

 

 Білім беру мекемесінің 

толық аты, факультеті,  

Түскен 

жылы 

Аяқтаған 

жылы 

Мамандығы, біліктілігі 

или удостоверения 

1.  С.Д.Асфендияров атындағы 

ҚазММУ  

Педиатрия факультеті 

1995ж 2001ж 0402 "Педиатрия" 

Педиатр дәрігер. 

2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ҚазҮБМУ  

денсаулық сақтау магистрі 

мамандығы 6М110100 

"Медицина" 

 

2018ж 2019ж мамандығы 6М110100 

"Медицина" 

 

 

 

14. Біліктілік арттыру курстары, семинарлар (соңғы 5 жыл бойынша) 

 Оқу мекемесінің 

атауы 

Басталған 

жылы, айы 

Ақталған 

жылы, айы 

Тақырыбы 

1.  

 

ҚХР Шыхэцзы 

университеті 

2012ж 

 23 мамыр  

2012ж 

21 маусым 

"Орталық Азия елдері аясындағы 

мейіргерлік істердің заманауи 

теориясы мен технологиясы 

"семинары 

2.  Астана медициналық 

колледжі 

2014ж 

25 тамыз 

2014ж 

28 тамыз 

"Медбикелерді даярлау бойынша 

қолданбалы бакалавриаттың білім 

беру бағдарламасын бақылау және 

жүзеге асыру" 

3.  JAMK қолданбалы 

бакалаврлар 

университеті. 

қ.Юваскуля, 

Финляндия 

2014ж 

5 мамыр 

2014ж 

16 мамыр 

Медбикелік практика мәселелері 

бойынша Тренинг бағдарламасы 

4.  Республикалық 2014ж 2014ж Мейіргер ісі " мамандығы бойынша 



денсаулықты дамыту 

орталығы  ДСМ ҚР 

26 мамыр 29 мамыр қолданбалы бакалавриаттың білім 

беру бағдарламасын әзірлеу" 

5.  Орта медицина және 

фармацевтика 

қызметкерлерін 

даярлау және қайта 

даярлау жөніндегі 

Республикалық 

медицина колледжі 

2015ж 

2 

желтоқсан 

2015ж 

2 желтоқсан 

Инстуциялық және 

мамандандырылған аккредиттеу 

шеңберінде техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының 

өзін-өзі бағалауы бойынша есеп 

дайындау 

6.  Астана қаласы 

Медициналық 

университет 

Финляндиялық 

эксперттер 

қатысуымен 

2016ж 

06 маусым 

2016ж 

10 маусым 

"Мейірбике ісі" мамандығы 

бойынша академиялық 

бакалавриатқа икемді 

жеделдетілген оқыту 

траекториясын әзірлеу" 

7.  Республикалық 

жоғары медицина 

колледжі 

2017ж 

03 сәуір 

2017ж 

07 сәуір 

"Дипломдық жұмысты орындау, 

алдын-ала қорғау және қорғау. 

Мейірбике ісіндегі зерттеу 

әдіснамасы". 

8.  Астана жоғары 

медицина колледжі  

Финляндиялық 

эксперттер 

қатысуымен 

2018ж 

14.мамыр 

2018ж 

18.мамыр 

"Құзыреттілік тәсіл негізінде" 

Мейіргер ісі "мамандығы 

қолданбалы бакалавриатының білім 

беру бағдарламасының 7 семестрі 

оқытушыларының әлеуетін 

арттыру" 

9.  Астана қаласы ҒАРД   

Финляндиялық 

эксперттер 

қатысуымен 

2018ж 

17.09 

2018ж 

21.09 

"Мейіргерлік білім беруде 

клиникалық дайындықты 

ұйымдастыру бойынша тәлімгер 

тренерлерін даярлау" 

10. Еуразиялық 

аккредиттеу және 

білім беру мен 

денсаулық сақтау 

сапасын қамтамасыз 

ету орталығы 

2019ж 

25.01 

2019ж 

26.01 

"Қазақстан Республикасында 

мейіргерлік білім беру сапасын 

жаңғырту және қамтамасыз ету" 

 

15. Жұмыс тәжірибесі: 

Мекеменің атауы:    

"Республикалық жоғары медицина колледжі" ЖШС 

Лауазым атауы:  басталуы 

айы/ жылы 

ақталуы 

айы/ жылы 

Директордың ғылыми - әдістемелік жұмыс жөніндегі 

орынбасары   

Қыркүйек 2020 

ж 

 

Ғылыми-әдістемелік орталықтың жетекшісі. 

"Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры" жобалық 

бағдарламасының жетекшісі 

Қыркүек 2014ж  Тамыз 2020 ж 



Ғылыми-әдістемелік орталықтың жетекшісі Қыркүйек 2012 

ж 

Тамыз 2020 ж 

Практикалық оқыту жөніндегі меңгеруші  Қыркүйек 2010ж Тмаыз  

2012ж 

"Мейіргер ісі" бөлімінің меңгерушісі Қыркүйек 

2009ж 

Тамыз 

2010ж 

"Ішкі аурулар пропедевтикасы" пәні оқытушысы  

 

Қыркүйек 

2002ж 

Қыркүйек 

2009ж 

 

 

16. Шет тілін білуі туралы мәлімет  

 

Тілдер Меңгеру 

оқу тілдесу  жазу 

Қазақ тілі  + + + 

Орыс тілі + + 
 

Ағылшын тілі +   

Басқасы    

 

17. Біліктілігі : педагогикалық жоғары 

 

18. Марапаттар:  

 

Алғыс "Азаматтардың денсаулығын сақтау ісіндегі адал еңбегі үшін" - 2012ж. 

Төс бергі «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» - 2016ж. 

 

19. Жанұлық жағдайы : тұрмыста, 1 бала. 

 

  


