
Инженерлік-гуманитарлық факультеті 

(факультет атауы) 

Экология және биотехнология кафедрасы 

(кафедра атауы) 

 

ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

 
 

Тегі  Байтлесова 

Аты  Лаура 

Әкесінің аты  Ильясовна 

Туған күні 24.06.1975 ж. 

Туған жері ҚР, БҚО, қ. Орал 

Жалпы еңбек өтілі 24 жыл 

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 24 жыл 

Аталған мекемедегі жұмыс өтілі 20 жыл 

Ғылыми дәрежесі химия ғылымдарының кандидаты 

Байланыс телефоны жұмыс. (7112) 50-09-43, ішкі. 21 

Ұялы телефоны  +77054658585 

Электрондық поштасы beu64@mail.ru 

 

 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1) 23.10.2012 ж.Орал қаласы, Еуразиялық академия Scholarly Research семинарына қатысты 

(сертификат). 

2) Орал қаласы, 25.05.2012 Ж., 36 сағат көлемінде «Шаруашылық қызметті жүзеге асыру 

кезіндегі экологиялық талаптар» бағдарламасы бойынша оқудан өтті (сертификат). 

3) 2013 жылдың 11-15 қарашасында Орал қаласында «Алгоритм» технопаркі «ЖШС және 

ЮлАнИл»ЖШС кәсіптік дамыту Оқу орталығы өткізетін «Инновациялық жобаларды басқару» 

семинар-тренингіне қатысты (сертификат). 

4) 026 «Өнімділік - 2020 бағыты шеңберінде Инновациялық гранттар беру» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша инновацияларды мемлекеттік қолдау құралдарын дәріптейтін іс-шараға 

қатысты, «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ, Орал қаласы, 28.06.2013 ж. 

(сертификат). 

5) Science Direct and Scopus Training, ELSEVIER BV семинарына қатысты, 2014 

ж.желтоқсан (сертификат). 

6) «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыруға өтінімдерді дайындау бойынша 

Семинар» тақырыбы бойынша семинарға қатысты, республикалық ғылыми-техникалық сараптама 

ұлттық орталығы, 2014 жылғы қазан (сертификат). 

7) «Ғылым және инновациялар қоғамы» Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясына қатысты, 15.12.2014 ж. (сертификат). 

8) Aptech Халықаралық компьютерлік технологиялар және тілдер ғылыми-білім беру 

орталығында (сертификат) Aptech English (Beginners course in English) бағдарламалары бойынша 

курстан өтті. 

9) 11.02.2014 ж.Орал қ. «Distrilab" ЖШС жүргізген «Заманауи аналитикалық зертханалық 

жабдықтар» ғылыми-практикалық семинарға қатысты (сертификат). 

10) 24.04.2014 ж. бастап 26.04.2014 ж. дейін  Ақтөбе қаласындағы С. Бәйішев атындағы 

Ақтөбе университетінде 5В060800 «Экология» мамандығы бойынша біліктілікті арттыру 

курстарына қатысты (сертификат). 

11) Орал қ., «Жайықмұнай» БК ЖШС-де «Мұнай және газ дайындау технологиясы» 

біліктілікті арттыру курстарында оқудан өтті, 2014 жылғы 4-16 тамыз (сертификат). 



12) 2014 жылдың 9-21 маусымында Орал қаласында «Оралмұнайгазгеология» АҚ-да 

«Мұнай және газ дайындаудың технологиялық процестерін жетілдіру» біліктілікті арттыру 

курстарында оқудан өтті (сертификат). 

13) 29.09-11.10.2014 ж.Орал қ. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ «Еуропалық перспективамен 

энергетикалық технологияның трендтері мен өзгерістері" біліктілігін арттыру курстарында оқыды 

(сертификат). 

14) «Өндірісте экологтың жұмысын ұйымдастыру: теориялық білім және практикалық 

дағдылар» біліктілігін арттыру курстарында оқыту 2015 жылғы 12-13 наурыз, Орал қаласы, «Эко-

Жерұйық" ЖШС (сертификат). 

15) Web of Science платформасының онлайн-семинарларының сериясына қатысты – 

іздеудің базалық мүмкіндіктері, EndNote Online бағдарламасындағы библиографиямен жұмыс, 

авторлар бойынша іздеу және ResearcherID, 2015 жылғы қыркүйек - қазан айларында Journal 

Citation Reports пайдалана отырып, ғылыми журналдарды іздеу және талдау (сертификат). 

16) «Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті»  

базасында өткізілген "ғылыми және ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру 

туралы" тақырыбы бойынша семинарға қатысты, 2015 жылғы 17 қазан, Орал қаласы (сертификат). 

17) 2015 жылдың 8-10 желтоқсан аралығында Орал қаласы, БҚИТУ-да 36 сағат көлемінде 

«ауыл шаруашылығы жануарларының көбею физиологиясы» курсын тыңдады (сертификат). 

18) 13.11.2015 ж.Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің 

«XXI ғасырдың өзекті экологиялық мәселелері» атты конференциясына қатысты (сертификат). 

19) «Білім беру сапасын қамтамасыз етудің ЖОО ішіндегі жүйесін әзірлеу», арта, рег 

семинар-тренингіне қатысты. № 001-16, 18.01.2016 жыл (сертификат). 

20) 2016 жылғы 7-19 қараша аралығында «Орал ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясы» 

ЖШС-де 72 сағат көлемінде «топырақтағы Агроорманмелиоративтік іс-шаралар» бағдарламасы 

бойынша біліктілікті арттыру курстарында оқудан өтті (сертификат). 

21) 2016 жылдың 31 қазаны мен 12 қарашасы аралығында "Қоршаған ортаны химиялық 

органикалық ластауыштар" пәні бойынша 72 сағат көлемінде Ю.А. Гагарин атындағы СМТУ 

арасындағы Білім және ғылым және білім саласындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт 

аясында Біліктілікті арттыру курсынан өтті. Ю.А. Гагарин атындағы СМТУ және БҚИТУ сыртқы 

академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру кезінде (сертификат). 

22) 2016 жылғы 1-13 ақпан аралығында «Қазіргі заманғы білім беру менеджменті 

жүйесінде персоналды басқару» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстарында» оқу-

консалтингтік фирма» қазақстандық оқыту және консалтинг орталығы» ЖШС-де 72 сағат 

көлемінде оқудан өтті (сертификат). 

23) 2017 жылдың 28 ақпанында «DistriTech» «ЖШС ұйымдастырған «өнеркәсіп пен 

ғылымдағы заманауи зертханалық шешімдер» ғылыми-практикалық семинарға белсенді қатысты 

(сертификат). 

24) Springer Nature компаниясының «Springer Nature ресурстарын пайдалану» 

тақырыбындағы семинарын, "ғылыми нәтижелерді жариялау үшін рейтингтік журналды қалай 

табуға болады", "зерттеу бағыттары аясында мақалалар мысалдарын іріктеу және талдау", "сапалы 

мақаланы қалай дайындау керек", "импакт-факторы бар рейтингтік шетелдік журналдарда 

мақаланы қалай жариялауға болады", Орал қ., БҚИТУ (сертификат) кезең-кезеңімен тренингтерді 

тыңдады. 

25) 2017 жылғы 7-11 маусым аралығында НАРХОЗ университеті ұйымдастырған 36 

академиялық сағат көлемінде «Персоналды басқару және оны дамыту» бағдарламасы бойынша 

біліктілікті арттыру курстарында оқудан өтті, курстарының жетекшісі Скиба М.А. (сертификат 

№0103-062017-7). 

26) 2017 жылғы 9-20 қазан аралығында «Бином» ЖШС-де Мұнай өнімдерінің сапасын 

бақылау" бағдарламасы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілікті арттырудан өтті (сертификат). 

27) 2017 жылғы 13-24 қараша аралығында "Орал ауыл шаруашылығы тәжірибе станциясы" 

ЖШС-де 72 сағат көлемінде "Жер ресурстарын тұрақты басқарудың қазіргі жағдайы мен 

проблемалары" бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтті (сертификат). 

28) 2017 жылғы 28 қараша мен 5 желтоқсан аралығында ғылыми жарияланымдардың 

өзекті мәселелеріне арналған Ғылыми зерттеулерге арналған Clarivate Analytics ресурстары 

бойынша онлайн-семинарлар сериясына қатысты, 1-серия: ғылыми жарияланымдар авторлары 

үшін ақпараттық құралдар көлемі 4 сағат (сертификат). 

29) 2018 жылғы 12-23 ақпан аралығында "Жер қатынастары саласындағы кадастрлық 

қызмет" бағдарламасы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілігін арттырды (сертификат). 



30) "Білім беру ұйымдарында оқытудың инновациялық тәсілдері мен әдістемелері" 

бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру, 72 сағат, Нархоз университеті, 2018 жылғы 29 мамыр 

- 19 маусым (сертификат). 

31)Attended the Safety Introduction training course Held on 10-14 September 2018 in Uralsk, 

INTRX, (сертификат) бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру. 

32) "Implementation of the principles of the Bologna process within the eurorean higher 

education area" бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру, 72 сағат, БҚИТУ, Senior Experten 

Service, 29 Қазан - 16 қараша 2018 жыл (сертификат). 

33) " Жаһандық жылынудағы көміртектің рөлі. Жасыл экономика", 36 сағат, БҚИТУ, 5 - 17 

қараша 2018 жыл (сертификат). 

34) 2018 жылғы 12-17 қарашада "Ауыл шаруашылығы жануарларындағы инфекциялық 

этиологияның аурулары кезінде диагностика мен профилактиканың заманауи әдістері" 

бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру (сертификат). 

35) "Ветеринарлық медицинадағы физиотерапияның инновациялық әдістері" бағдарламасы 

бойынша біліктілікті арттыру, 36 сағат, БҚИТУ, 2019 жылғы 11-16 ақпан (сертификат). 

36) "Өнеркәсіптік қалалардың экологиялық мәселелері" 9-шы Халықаралық ғылыми-

практикалық конференцияға қатысу, Ю.А. Гагарин атындағы СГТУ, 2019 жылғы 10-12 сәуір 

(сертификат). 

37) "Өрт қауіпсіздігінің негіздері. Табиғи және техногенді ТЖ алдын алу негіздері. 

Авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу", Орал қаласы, "НурГазПромСтрой" 

ЖШС, 12-23 тамыз 2019 ж., 72 сағат. (сертификат №119/7). 

38) "Сүтті мал шаруашылығындағы ірі қара малдың өсімін молайту функцияларына әсер 

ететін факторлар" бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру Орал қаласы, БҚИТУ, 2019 жылғы 

10 қараша, 36 сағат. (сертификат №214). 

   39) "Батыс Қазақстанның биоалуантүрлілігінің экологиялық проблемалары" бағдарламасы 

бойынша біліктілікті арттыру, Орал қаласы, "Қазақстан Республикасы Экология, Геология және 

табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс 

Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы" РММ, 

18-30 желтоқсан 2019 ж., 72 сағат. (сертификат №255). 

40) "Қашықтықтан оқыту әдістерін қолдана отырып оқытудың инновациялық әдістері" 

тақырыбында біліктілікті арттыру, Орал қ., шілде 2020 ж., 72 сағат. (сертификат) 

41) "Қашықтықтан оқытуды үйрен" тақырыбында біліктілікті арттыру Nazarbayev 

Intellectual Schools, Орал қ., 30 шілде 2020 ж., 40 сағат. (сертификат). 

42) "Өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге жарату, залалсыздандыру және көму" бағдарламасы 

бойынша біліктілікті арттыру, Орал қаласы, 10-21 тамыз 2020 ж., 72 сағат. (сертификат). 

43) "Химиялық, радиациялық және биологиялық қауіпсіздік негіздері" бағдарламасы 

бойынша біліктілікті арттыру, Орал қаласы, 28 Қыркүйек-09 Қазан 2020 ж., 72 сағат. (сертификат). 

44) "Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік" тақырыбы бойынша 

біліктілікті арттыру, Орал қ., 9-20 Наурыз 2021 ж., 72 сағат. (сертификат). 

45) "Химияны оқытудың инновациялық тәсілдері мен әдістемелері" тақырыбы бойынша 

біліктілікті арттыру, Нұр-сұлтан Қ., 2020 жылғы 9-19 қараша, 72 сағат. (сертификат). 

46) 2021 жылдың 30 сәуірінде IPR MEDIA-ның "НОП: бірлескен баспа жобалары: сапалы 

басылымдар мен қайта басуларды бірге жасаймыз, ЖОО-лардың білім беру және ғылыми 

ортадағы жарияланымдарын ілгерілетеміз" онлайн семинарына қатысты (сертификат). 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

Батыс Қазақстан инновациялық - технологиялық 

университеті 

Кафедра меңгерушісі. экология және биотехнология 

кафедрасы 

 

Орал қ., Қазақстан 

2016 ж. қаңтар-қазіргі уақытқа дейін 

Батыс Қазақстан инновациялық - технологиялық 

университеті 

Мұнай-газ ісі және салалық технологиялар 

кафедрасының доценті 

Орал қ., Қазақстан 

2015 ж. Қаңтар-2016 ж. қаңтар 

 

 

 

 



 

 

Батыс Қазақстан инженерлік - 

гуманитарлық университет 

Кафедра меңгерушісі. экология және биотехнология 

кафедрасы 

Орал қ., Қазақстан 

2015 ж. Қазан-2015 ж. қаңтар 

Батыс Қазақстан инженерлік - 

гуманитарлық университет 

Кафедра меңгерушісі. экология және биотехнология 
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