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ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

  

 
- 1978-1981 жж Целиноградтағы Сейфуллин атындағы Орталық мемлекеттік 
педагогикалық институтының оқытушысы 
 
- 1984 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін - проф. Т.Г.Мустафин атындағы алгебра, 
математикалық логика және геометрия кафедрасының профессоры. Академик Е.А. 
Е.А. Бөкетов атындағы КарУ 
- 2013 жылдан бастап 2021 жылға дейін - проф. Т.Г.Мустафин атындағы алгебра, 
математикалық логика және геометрия кафедрасының меңгерушісі. Академик Е.А. 
Е.А. Бөкетов атындағы КарУ 
- 2018 жылдан бастап 2021 жылға дейін «6D060100-Математика» мамандығы 
бойынша философия докторы (PhD), бейінді доктор дәрежесін беру үшін 
диссертациялар қорғауға арналған диссертациялық кеңестің мүшесі 
- 2018 жылдан бастап 2021 жылға дейін «6D060100-Математика» мамандығы 
бойынша философия докторы (PhD), бейінді доктор дәрежесін беру үшін 
диссертациялар қорғауға арналған диссертациялық кеңестің мүшесі 
-- 2022 ж. бастап- 8D054 Математика и статистика:бойынша 8D05401-Математика / 
8D05409201-Математика білім беру бағдарламалаы бойынша / 6D060100-
Математика мамандығы бойынша философия докторы (PhD), бейінді доктор 
дәрежесін беру үшін диссертациялар қорғауға арналған диссертациялық төрағасы  

БІЛІМ ЖӘНЕ 
ТАҒЫЛЫМДАМАЛАР   

 

ЖҰМЫС ОРНЫ, 
ЛАУАЗЫМЫ 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, профессор Т.Ғ. Мұстафин 
атындағы алгебра, математикалық логика және геометрия кафедрасының 
профессоры 

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ, 
ҒЫЛЫМИ АТАҒЫ 

(АКАДЕМИЯЛЫҚ АТАҒЫ) 
Физико-математика ғылымдарының докторы, доцент 

Орны және күні 

 

Білім  

 1973-1978 жж Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университеті, Математика факультеті, мамандығы - «Математика», біліктілігі - 
«Математик. Мұғалім» 

 1981-1984 жж академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетінің аспиранты (Физика-математика ғылымдарының кандидаты, 
1995 ж.,  Диссертация тақырыбы: «Йонсондық теориялар») 
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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 

ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ   

 
– 11.04.2013-11.12.2013 аралығында - «Университет педагогикасының негізгі 
қағидалары» тақырыбы бойынша шетелдік тағылымдама, ұзақтығы 40 аудиториялық 
сағат. Валенсия политехникалық университеті, Испания. 
– 2013 ж. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарының педагогикалық 
мамандықтары оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша 
тағылымдама, «Өрлеу» НТСПК ФАО , Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің 
көшбасшылары мен ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 
республикалық институты, Алматы қ., Қазақстан Республикасы. 

 
ЖЕКЕ ҚАСИЕТТЕРІ 

  

           Тілдерді білуі 

 

 

 2004-2007 жж академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
университетінің докторанты (Физика-математика ғылымдарының докторы, 
2010 ж., Диссертация тақырыбы: «Кемел позитивті  йонсондық теориялардың 
құрылымы») 

 2012-2014 Академик Е.А.  Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, 
Шет тілдер факультеті, мамандығы - 5В011900- «Шетел тілі: екі шет тілі 
(ағылшын)» (үздік диплом) 

Тағылымдамалар, 
ғылыми іссапарлар 

 20 наурыз 2017 ж. Прага қаласындағы (Чех Республикасы) Карлов университетінің 
физико-математика факультетінің «Алгебра» кафедрасының алгебралық 
семинарында «The properties of Jonsson theories and their models» тақырыбында 
баяндама жасады. 

 24 қыркүйек 2017 жыл - 8 қазан 2017 жыл аралығында Лион-1 (Франция) Клод 
Бернар университетінде шетелдік ғылыми іс-сапардан өтті. Осы уақыт аралығында 
Камиль Жордан институтының ұжымымен ғылыми тәжірибе алмастырды және 5 

қазан 2017 жылы осы институттын модельдер теориясы ғылыми семинарында «-
Jonsson theories and their classes of models» тақырыбында баяндама жасады. 

 3 желтоқсан – 20 желтоқсан 2018 жыл аралығында «Jipka General English» (Прага 
қ., Чех Республикасы) тілдік мектебінде шетелдік іс-сапар. 

 6 мамыр – 10 мамыр 2019 жыл аралығында «Erasmus+» бағдарламасы аясында 
Катовице қаласының (Польша) Экономика университетінде «Интернет-
коммуникациямен басқару» 9-шы халықаралық аптасында «Модельдер теориясы» 
дәрістер курсын оқыды. 

Ана тілі Қазақ тілі 

  

Тіл атауы 
ТҮСІНУ СӨЙЛЕУ  

ХАТ 
 Тыңдау Оқу Ауызша сөйлеу Жазу 

Орыс тілі С2 С2 С2 С2 С2 

      Сертификат жоқ 

Ағылшын  С2 С2 С2 С2 С2 

 Сертификат жоқ 

Компьютерлік дағдылар 
Жетілдірілген пайдаланушы: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), LaTEX. 
– Ақпараттық жүйелерді білу: Windows және IOS. 

Басқа да дағдылар (хобби) оқу, саяхат, музыка, шет тілдері, үстел ойындары. 
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11. Yeshkeyev A.R. Some properties of central types for EPSCJ theories. // The Bulletin of 
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Logic. – 2019. – Vol. 25. - №2. – Р.266-267.  
13. Yeshkeyev A.R., Issaeva A.K. The principle of a “rheostat of atomicity” in the study of 
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Жарияланған ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстардың саны -  
300-ден астам, оның ішінде: 
- Scopus негізіндегі журналдарда - 7; 
- Clarivate Analytics мәліметтер базасындағы журналдарда - 47; 
- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 
саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда - 53 
- Жоғары аттестаттау комиссиясы тізіміндегі журналдарды қоса алғанда, Ресейдің 
ғылыми дәйексөз индексі мәліметтер базасында орналасқан басылымдарда - 5; 
- монографиялар (бірлесіп жазған) - 3; 
- оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар, электрондық оқулықтар (бірлесіп жазған) - 5; 
- әдістемелік нұсқаулық - 2. 
Scopus Hirsch бойынша Хирш индексі - 3. 
Clarivate Analytics бойынша Хирш индексі - 12. 

https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11787-018-0185-8


 

 

Оқылатын курстар 

1. Алгебра мен логиканың өзекті мәселелері 
2. Профессиональная иностранная терминология в математике 
3. Избранные вопросы теории групп (на английском) 
4. Счетные модели полных теорий (на английском) 
5. Фундаментальные вопросы алгебры и логики 
6. Academic writing 
7. Selected questions of Model Theory 
8. Selected questions of Algebra 
 

 
Кәсіби және ғылыми 

мүдделер саласы 
– математикалық логика, модельдер теориясы, йонсондық теориялар, алгебралық 
структуралар және олардың модельдерінің кластары 

 
ҒЫЛЫМИ 

ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНЫҢ 
ИДЕНТИФИКАТОРЛАРЫ   

 

 

Ғылыми жобаларды іске 
асыруға қатысу 

1. INTAS-93-3547 (халықаралық жоба; 1996-1997; лауазымы - жауапты орындаушы), 
2. Грант (республикалық жоба; 2006-2008; лауазымы -  ғылыми жетекші) 
3. «Позитивті йонсондық теориялардың құрылымдық қасиеттері және олардың 
экзистенциалды тұйық модельдерінің кластары» (тапсырыс беруші - ҚР БҒМ; 2012-
2014; лауазымы -  ғылыми жетекші ) 
4. «Фрагменттер және олардың модельдерінің класстары» (тапсырыс беруші - 
«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті» 
республикалық мемлекеттік кәсіпорны; 2019-2020; лауазымы -  ғылыми жетекші ) 
5. «Косемантикалық кластар және олардың модельдер кластары» (тапсырыс беруші 
- ҚР БҒМ; 2021-2023; қызметі - ғылыми жетекші) 

Кәсіби ғылыми ұйымдарға 
мүшелік 

Қазіргі заманғы логиктердің ең үлкен ұйымы «Association for symbolic logic» (ASL) 
Символикалық логиктер Халықаралық ассоциацияның мүшесі. 

  

Марапаттар мен атақтар 

- "ҚарМУ-ға 40 жыл. академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университетінің 40 жылдық мерейтойына байланысты университеттің дамуына 
қосқан зор үлесі үшін (2012 ж.); 
- "Е. А. Бөкетов Қарағанды мемлекеттік университетінің еңбек сіңірген қызметкері" 
(2013 ж.); 
- Қарағанды қаласы Қазыбек би атындағы аудан әкімінің Құрмет Грамотасы (2013 ж.); 
- Алғыс хат: "Құзыреттілікке бағытталған білім беру мазмұнының моделін іске асыру" 
халықаралық семинарына белсенді қатысқаны үшін, Астана қ. (2015 ж.); 
- "Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін" төс белгісі, 
№000423 (2016 ж.);  
- "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл" төс белгісі №15312 (2016 ж.);  
- "ЖОО үздік оқытушысы 2016»; 
- "Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін" төс белгісі 
№135, (2017ж.). 
- Академик Е.А. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дың «Жыл адамы», 24 желтоқсан 2019 ж. 
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