
 
 

 

 

Тойкенов Гумырбек Чакеремович / Toikenov Gumurbek 
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Доцент, ф.м.ғ.к. 

Доцент, к.ф.м.н. 

Docent, c.ph.m.s. 

Доцент / Доцент / Docent 

Көптеген еңбектердің авторы / Автор многих работ / Author 

of many works 

 

Академиялық және практикалық тәжірибе: 

ҚазҰӨА 5 жыл 

 

Оқитын пәндері: ақпараттық коммуникациялық технологиялар 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

1990-1996 г.г., Казахский государственный университет им. С.М. Кирова; 

1990-1996 жж., Қазақ мемлекеттік университеті. СМ. Киров 

1993-2000 ҚазМУ «Компьютерлерді математикалық қамтамасыз ету» кафедрасының аға 

оқытушысы. 

2000-2001 «Компьютерлерді математикалық қамтамасыз ету» кафедрасының доценті. 

2001-2004 «Информатика» кафедрасының доценті 

2007 ж. – қазіргі жеке кәсіпкер 

2017 ж. – Темірбек Жүргенов атындағы ҚазҰӨА «Компьютерлік технологиялар» 

кафедрасының доценті 

Марапаттар: көптеген «Экспертная система прогнозирования эпидобстановки», 

«Программирование на языке Паскаль в ПДО ЕВМ ЕС», «Применение математических 

методов в эпидемиологии» кітаптарының авторы 

Байланыс деректері: 87072510401 

 

Академический и практический опыт: 

КазНАИ 5 года 

 

Преподаваемые предметы: Информационно-коммуникационные технологии 

Творческая, исследовательская и инновационная деятельность: 

1990-1996 гг., Казахский государственный университет им. С.М. Кирова  

1993-2000 Старший преподаватель кафедры «Математическое обеспечение ЭВМ» КазГУ 

2000-2001 доцент кафедры «Математическое обеспечение ЭВМ» 

2001-2004 доцент кафедры информатики 

2007- по настоящее время индивидуальный предприниматель 

2017 - доцент в КазНАИ им Темирбека Жургенова на кафедре «Компьютерные 

технологии». 

Достижения: автор многих книг "Экспертная система прогностического 

эпидемиологического прогнозирования", "Программирование на языке Паскаль в ПДО 

ЭВМ ЕС", "Применение математических методов в эпидемиологии" 

Контактный номер: 87072510401 

 
 

Academic and practical experience: KazNAA for 5 years 

Subjects taught: Information and communication technologies 



Creative, research and innovation activities: 

1990-1996, Kazakh State University named after S.M. Kirova  

1990-1996, Kazakh State University named after. CM. Kirov 

1993-2000 Senior lecturer of the department "Mathematical support of computers" KazGU 

2000-2001 associate professor of the department "Mathematical support of computers" 

2001-2004 Associate Professor, Department of Informatics 

2007- present individual entrepreneur 

2017 - Docent at KazNAA named after Temirbek Zhurgenov at the Department of Computer 

Technologies. 

Awards: author of many books "Expert System of Prognostic Epidemiological Predictions", 

"Programming in the Pascal Language in PDO EVM EU", "Application of Mathematical Methods 

in Epidemiology" 

Contact: 87072510401 
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