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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
1. Кенжеғалиева М.Б. в период с 8 по 10 декабря 2015 года прослушала курс «Физиология
размножения сельскохозяйственных животных» в объеме 36 часов Западно-Казахстанским
инновационно-технологическим университетом.
2.Кенжеғалиева М.Б. Принимала участие в онлайн-семинаре по ресурсам TomsonReuters для
научных исследований на тему «Платформа WebofScience базовые возможности поиска» которые
проходили с 14 по 17 сентября 2015 года под руководством специалиста научноисследовательского информационного ресурса.
3. Кенжеғалиева М.Б. Курс повышения квалификации «Клиническая и прикладная диагностика» в
объеме 72 часов (21 ноября – 02 декабря 2016 г.) проведенный д.б.н., профессором ОГАУ М.С.
Сеитовым.
4. Кенжеғалиева М.Б. Курс повышения квалификации «Қазақстан Республикасының
ветеринариялық құжаттамаларды рәсімдеу тәртібі» в объеме 72 часов с 26 сентября – 26 октября
2016 г. (Западно-Казахстанская научно-исследовательская ветеринарная станция ТОО филиал
«КазНИВИ»)
5. Кенжеғалиева М.Б. в период с 13-24 ноября 2017 года прошла курс повышения квалификации
на тему «Современные аспекты развития животноводства в Западно-Казахстанской области» ТОО
«Ізденіс».
6. Ғылыми басылымдардың өзекті мәселелеріне арналған 28.11.17 ж. - 05.12.17 ж. аралығында
Clarivate Analytics ресурсы бойынша онлайн-семинарының «Практические рекомендации в
международных журналах» атты 3-ші сериясы және «Информационные инструменты для авторов
научных публикации» 4-ші сериясы тыңдалды (сертификат, желтоқсан, 2017 ж.).
7. ҚР БҒМ ҒК «Зоология Институты» РМК 2017 жылдың 4 -15 желтоқсан аралығында 72
сағаттық «Современнная методология средств и способов диагностики, профилактики
инвазионных болезней животных» атты қашықтықтан біліктілікті арттыру курсына
қатыстым.(сертификат, желтоқсан, 2017 ж.

ОПЫТ РАБОТЫ
1.Западно-Казахстанский инновационног. Уральск, Казахстан
технологический университет
сентябрь 2015 г.- июнь 2016 г.
Преподаватель кафедры экологии и биотехнологии
2.Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет
Специалист центра мониторинга
3.Западно-Казахстанский инновационнотехнологический университет
Cтарший преподаватель кафедры
экологии и биотехнологии

г. Уральск, Казахстан
сентябрь 2016 г. – июнь 2017 г.
г. Уральск, Казахстан
сентябрь 2017 г. – по настоящее время.
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Кенжеғалиева М.Б., Кенжегалиев Г.Г., Толеуова Р.Н «Современные вызовы промышленному
развитию ЕАЭС»"Евразийский перекресток", 4 басылым, Б. 62-65. ISBN 979-5-4417-0637-7
/Орынбор қаласы,: РИО ЗКИТУ, 2011. С. 456-459.
Кенжеғалиева М.Б., Қанатбаев С.Г., Ахмедиярова Г.Т. «Сиырлардың аналықтары мен
бұзауларының қан сарысуында респираторлық, вирустық және бактериалдық аурулардың
антигендеріне антиденелердің болуын зерттеу» «Қазақстандықтар – болашағы біртұтас ұлт» атты
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған Халықаралық ғылымитәжірибелік конференцияның материалдары / Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық
университеті. – Орал, 2016. Б. 222-225 ISBN 978-601-7885-12-0
Кенжеғалиева М.Б «Бруцеллезге қарсы вакциналардың иммуногендік қасиеттерін күшейту
мақсатында кейбір стимуляторлардың әсерін зерттеу» «Жастар және ғылым: бүгіні мен келешегі»
атты жас ғалымдар мен студенттердің III Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының
материалдары / С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті. – Ақтөбе, 2017. Б. 45-47
Кенжеғалиева М.Б., Кабиева А.Б. «М.і.қ туберкулезін аллергиялық әдіспен анықтау» «Алаш
қозғалысының 100 жылдығына арналған «Жастар – елдің рухани және зиятты әлеуметі: тарихи
тәлім және даму келешегі» атты XVII халықаралық студенттер мен магистранттардың ғылыми
конференциясының материалдары / Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті.
– Орал, 2017. 38 б.
Кенжеғалиева М.Б, Кужебаева У.Ж., Байтлесов Е.У. «Эффективность применения препарата
альвет-суспензия при гельминтозах пищеварительного тракта крупного рогатого скота» Хабаршывестник Семей қаласының шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, серия «Ветеринария
ғылымдары». г. Семей, 2017. Б. 287-290.
Кенжеғалиева М.Б., Тажбаева Д.Т. «Бaтыс Қaзaқстaн oблысының кейбір қoй
шaруaшылықтарындағы иттepдiң эxинoкoккoзбeн зaлaлдaнуы бойынша зерттеу жұмыстары»
«Ізденіс» Қазақстан Республикасы Халықаралық ғылыми-педагогикалық журнал қосымшасы №
1(1) / 2018 –Алматы, 2018. Б. 319-322.
Кенжеғалиева М.Б., Гречишкин А.С., Степанов И.С., Шиманова А.А., Калюжный И.И.
«Диагностика нарушений пищеварения в рубце» Современные технологии сельскохозяйственного
производства / Сборник научных статей по материалам XXI международной научно-практической
конференции // г. Гродно, 2018 г. С. 40-41.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№
1.

Наименование дисциплины
Жануарлар морфологиясы

2.

Ветеринарлық гигиена және
санитариясы
Ветеринарлық биологиялық
препараттар
Санитарлық микробиология
Мал шаруашылығы малдарын
өсіру
Ауыл шаруашылығы малдарын
өсіру
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4.
5.
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Специальность
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