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Тегі:  Кейкиева 

Есімі: Қаламқас 

Әкесінің Аты: Кадрғұлқызы 

Туған күні: 08.06.1962 ж. т. 

Туған жері: Самара облысы, Отрадный қаласы 

Жалпы еңбек өтілі: 42 жыл 

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі: 14 жыл. 

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі: 8 жыл. 

Ғылыми дәрежесі: Ветеринария ғылымдарының кандидаты 

Байланыс телефоны жұм.: (7112) 50-09-43, ішкі. 021 

Ұялы телефон: +7705501800 

E-mail: kalamkaskk@mail.ru 

 

 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1) 1) Кейкиева К.К. 2020 жылдың 06-17 қаңтар аралығында "Қазғзви" ЖШС Батыс Қазақстан 

ғылыми-зерттеу ветеринарлық станциясында № 269 сертификат алумен 72 сағат көлемінде 

"Жануарлар организмінің жалпы төзімділігін арттыратын препараттарды дайындаудың 

инновациялық технологиялары" бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтті. 

2) Кейкиева К.К. " ЕҰУ-да онлайн және қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану.Л.Н. 

Гумилев, ол 2020 жылдың 2-3 сәуірінде өтті. 

3)  Кейкиева К.К. 2020 жылғы 15-31 шілде аралығында № 744 сертификат алумен 40 сағат 

көлемінде NIS өткізетін "Қашықтықтан оқытуды үйренемін" курстарына қатысты. 

4) Кейкиева К.К. 2020 жылдың 17-28 тамыз аралығында "ҚАЗҒЗВИ" филиалының Батыс 

Қазақстан ғылыми-зерттеу ветеринарлық станциясында "Ветеринарлық істі ұйымдастыру 

және ветеринариядағы менеджмент" бағдарламасы бойынша 72 сағат көлемінде № 30 

сертификат алумен біліктілікті арттыру курсынан өтті. 

5) 5) Кейкиева К.К. 2020 жылдың 16-28 қараша аралығында "Краснодар зоотехния және 

ветеринария ғылыми орталығы" Федералды мемлекеттік бюджеттік ғылыми мекемесінде 

"Жануарлардың жұқпалы ауруларының алдын алу және диагностикалаудағы инновациялық 

тәсілдер" бағдарламасы бойынша 72 сағат көлемінде № 18-к сертификатын алумен 

біліктілікті арттыру курсынан өтті. 

6) Кейкиева К.К. 2021 жылдың 09-19 наурыз аралығында "Н.Э.Бауман атындағы Қазан 

мемлекеттік ветеринарлық медицина академиясы" Федералдық мемлекеттік бюджеттік 

білім беру мекемесінде "Ветеринарлық істі ұйымдастыру, ветеринарлық кәсіпкерлік, 

ветеринариядағы менеджмент, зертханалық іс, а/ш жануарларын жасанды ұрықтандыру" 

бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстарында № 3254 куәлік алумен 72 сағат 

көлемінде оқыды. 

 

 

Фото 

 

 



ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық - технологиялық 

университеті 

Экология және биотехнология кафедрасының доценті 

 

Орал қ., Қазақстан 

2019 жылғы қазан - қазіргі 

уақытқа дейін 

 

Западно-Казахстанский аграрно - 

техникалық университет 

Маркетинг және менеджмент кафедрасының доценті 

 

Атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университеті. М. Өтемісов атындағы 

Кафедрасының доценті экономика және кәсіпкерлік 

 

Орал қ., Қазақстан 

2012 ж. қыркүйек - 2013 ж. тамыз 

 

 

Орал қ., Қазақстан 

2008 жылғы ақпан - 2009 жылғы 

шілде 

 

 

Батыс Қазақстан инновациялық - технологиялық 

университеті 

Экономика және биотехнология кафедрасының доценті 

Экономикалық пәндер кафедрасының доценті 

 

Орал қ., Қазақстан 

2001 жылғы қыркүйек - 2007 

жылғы шілде 

 

Батыс Қазақстан аграрлы -техникалық университет 

Менеджмент және маркетинг кафедрасының доценті 

Менеджмент және маркетинг кафедрасының аға 

оқытушысы 

Менеджмент және маркетинг кафедрасының ассистенті 

Кафедрасының ассистенті 

аурулар 

Күндізгі аспирантураның аспиранты 

Ішкі жұқпалы емес аурулар және клиникалық 

диагностика кафедрасының ординатор дәрігері 

 

 

Орал қ., Қазақстан 

1992 ж. қазан - 2001 ж. қыркүйек 

 

 

ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

1) Кейкиева К.К 5В120100-Ветеринарлық медицина, 5В120200-Ветеринарлық санитария 

мамандықтарына арналған «Ветеринариядағы менеджмент» пәнінен өзіндік жұмыстар 

жиынтығы - Орал қ., РББ БҚИТУ, 2021 – 28 бет.(орыс тілінде). 

2) Кейкиева К.К 5В120100-Ветеринарлық медицина, 5В120200-Ветеринарлық санитария 

мамандықтарына арналған «Ветеринариядағы менеджмент» пәнінен өзіндік жұмыстар 

жиынтығы - Орал қ., РББ БҚИТУ, 2021 – 28 бет.( қазақ тілінде). 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

1) Ашетов И. К., Беглецов В. Е., Никитин И. Н., Кейкиева К. К. "Батыс Қазақстан облысында 

ветеринарлық істі жетілдіру бойынша ұсыныстар". - Орал,1997. - 22 Б. 

2) Ашетов и. К., Беглецов В. Е., Никитин и. Н., Кейкиева К. К. "Коммерциялық ветеринария 

бойынша практикалық ұсыныстар". - Орал,1997. - 30 Б. 

3) Беглецов В.Е., Кейкиева К. К. "Батыс Қазақстан облысының Тасқала және Жәнібек 

аудандарының шаруашылықтарындағы сырқаттанушылық және емдеу-алдын алу 

жұмыстарының тиімділігі". - Орал,1997. - 3 Б. 

4) Кейкиева К.К., Кушалиев К. Ж. "Батыс Қазақстан облысының ауылдық аудандарында 

эпизоотияға қарсы іс-шараларды жоспарлау". Сақталған ғылыми жұмыстар. – Алматы, 

1998. - 4 б. 

5) Кейкиева К.К., Беглецов В. Е. "Ірі қара мал фермаларына ветеринариялық қызмет 

көрсетудің экономикалық тиімділігі". Сақталған ғылыми жұмыстар. – Алматы, 1998. 



6)  Кейкиева К.К., Кушалиев К.Ж. "Тубазид алған бұзау органдарындағы патоморфологиялық 

өзгерістер". Сақталған ғылыми жұмыстар. – Алматы, 1998. 

7) Кейкиева К.К."Нарықтық экономикаға көшу кезеңінде Батыс Қазақстан 

облысының ветеринариялық қызметін жетілдіру"Автореферат - Алматы, 1998.23 б. 

8) Кейкиева К. К. "Қазақстан Республикасындағы ветеринариялық кәсіпкерлік қызметті 

құқықтық реттеу". Конференция баяндамаларының жинағы проф. - оқытушы. Зап 

құрамы.Қаз.агроуниверситеттің ғылыми-зерттеу қорытындысы бойынша.1999 жылғы 

жұмыстар., Орал қаласы, 2000.С. 271-274. 
9)  Кейкиева К. К. "Ветеринариялық кәсіпкерлікті ұйымдастыру нысандары". Конференция 

баяндамаларының жинағы проф. - оқытушы.Зап құрамы.Қаз.агроуниверситеттің ғылыми-

зерттеу қорытындысы бойынша.1999 жылғы жұмыстар., Орал қаласы, 2000.С. 275-278. 
10) Кейкиева К. К. "Ветеринариялық қызметтер нарығын маркетингтік зерттеу". Халықаралық 

ғылыми-практ.конференция материалдары, ҚР тәуелсіздігінің 10 жылдығы. - Орал, 

2001.123 б. 

11) Кейкиева К.К., Кайргалиев Е. Мысықтар овариогистерэктомиясының негізгі әдістерін 

салыстыру // БҚИТУ хабаршысы № 9-Орал: БҚИТУ, 2020. -Б.186-188. 

12) Кейкиева К.К., Ахмет А. Жануарлардың жұқпалы ауруларын зертханалық диагностикалау 

әдістері// Студенттер мен магистранттардың "Ғылым мен білімдегі жастар әлеуеті: 

көзқарастар, бағдарлар, перспективалар" XXI халықаралық ғылыми конференциясының 

материалдары.ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдығы. - Орал БҚИТУ, 2021. – С. 15-17. 

13) Жанабеков у.М., Кейкиева К. К., Құспанов М. Е. Бронхопневмониямен өздігінен ауыратын 

жануарларға препараттардың емдік әсерін зерттеу//"Ғылым және білім" Жәңгір хан 

атындағы БҚМУ-дың мерзімді ғылыми-практикалық басылымы (ҚР БҒМ БҒСБК). - Орал: 

БҚАТУ, 2021-Б.107-112. 

 

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

1) Кейкиева К.К. Құс фабрикасындағы ветеринариялық іс-шараларды жоспарлау – 

Өнеркәсіптік мал шаруашылығындағы ветеринариялық іс-шараларды ұйымдастыру және 

экономика-қазан, 1986.Б.58-60. 

2) Кейкиева К.К. Ауылдық жерлерде ветеринарлық қызметті кадрлық қамтамасыз ету. 

Ветеринария және мал шаруашылығының өзекті мәселелері бойынша республикалық 

ғылыми-өндірістік конференция материалдары. – Қазан, 1997. Б.65. 

3) Кейкиева К.К..Шошқа фермаларына ветеринариялық қызмет көрсетудің экономикалық 

тиімділігі. Ветеринария және мал шаруашылығының өзекті мәселелері бойынша 

республикалық ғылыми-өндірістік конференция материалдары. – Қазан, 1997. Б.66. 

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

 

 

 

№  

Пәннің атауы 

 

 

Мамандығы  

1. Ветеринариядағы 

менеджмент(орысша) 

5В120100-Ветеринарлық медицина 

 

2 Ветеринариялық 

медицинаданың қазіргі 

мәселелері 

7М09102-Ветеринарлық медицина 

 

3. Ветеринариядағы 

менеджмент 

6В09103- Ветеринарлық медицина 

 

4. Соттық ветеринария 6В09103- Ветеринарлық медицина 

 

5. Ветеринариялық заңнама 

және нормативтік 

құжаттар 

6В09103- Ветеринарлық медицина 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


