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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ 

           1) Thomson Reuters RF ғылыми зерттеулерге арналған ақпараттық ресурстар. 

Thomson Reuters ғылыми және ғылыми зерттеулер курсының сертификаты, Еуразия 

академиясы, Орал, 23 қазан 2012 ж. 

          2) APTECH компьютерлік технологиялар мен тілдердің халықаралық ғылыми-білім 

беру орталығы, ағылшын тілі бойынша жаңадан бастаушылар курсына сертификат, Орал, 

01 қазан-21 қаңтар 2013 ж. 

    3) Sciense Direct және Scopus Training бойынша сертификат, Еуразия академиясы, 

Орал, 8 желтоқсан 2014 ж. «AETERNA» ғылыми орталығы Уфа, РФ 

4) Thomson Reuters зерттеу ресурстары бойынша онлайн семинар курсының 

сертификаты, желтоқсан 2014 ж 

5) «Экономикалық қызметті жүзеге асырудағы экологиялық талаптар» курсына 

сертификат, мамыр, 2012 ж 

6) 2015 жылдың 28 наурызынан 30 наурызына дейін мен: «Қоршаған ортаны 

қорғаудың ақпараттық -талдау орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 

республикалық мемлекеттік кәсіпорнында «Экологиялық сараптама және қоршаған 

ортаны басқару» тақырыбында семинарға қатыстым. Қазақстан Республикасының 

энергиясы, Астана қаласы (сертификат).  

7)Springer Nature Seminar «Springer Nature Resources пайдалану», Қадамдық 

тренингтер: «Ғылыми нәтижелерді жариялау үшін рейтингті журналды қалай табуға 

болады», «Зерттеу аймағындағы мақалалар үлгісін таңдау және талдау», «Сапалы 

мақаланы қалай дайындау керек. «,» Импакт -факторы бар шетелдік журналдарда 

мақаланы қалай жариялау керек «, Алматы (2017 ж. 3 ақпан, сертификат). 

         8) 2017 жылдың 7-11 маусым аралығында «Оқытудың инновациялық әдістері», Орал 

қаласы (сертификат) тақырыбында курс өтті. 
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                   9) Ғылыми басылымдардың өзекті мәселелеріне арналған  28.11.17 ж. - 05.12.17 ж.  

аралығында Clarivate Analytics ресурсы бойынша «Халықаралық жорналдарда басылу 

бойынша практикалық ұсыныстар» атты Серия 1 және 3-ші сериясы бойынша онлайн-

семинарлар тыңдалды (сертификат, желтоқсан, 2017 ж). 

          10) 09.10.17-20.10.17ж.  аралығында «Подготовка буровых растворов» бағдарламасы 

бойынша 72 сағатты біліктілікті арттыру курсы (сертификат ақпан, 2018 ж). 

                    11) 2018 жылдың 3-17 қаңтар аралығында «NurSer и Компании» ЖШС-де 72 сағат 

көлемінде «Қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөнінде» курс (сертификат №0153, каңтар, 

2018 ж). 

          12) 2019 жылдың 12 тамыз - 23 тамыз аралығында «НурГазПромСтрой» ЖШС-де  

ұйымдастырған «Основы пожарной безопасности. Основы прогнозирования природных и 

техногенных ЧС. Организация и ведения аварийно-спасательных работ» тақырыбында 72 

сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өттім (сертификат). 

        13) 2019 жылдың 9-20 желтоқсан аралығынды «Ақсайгазсервис» АҚ- да 

«Экологиялық және өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері» тақырыбында 72 сағат көлемінде 

біліктілікті арттыру курсынан өттім (сертификат). 

        14) Сертификат  по курсу Методические основы технологии дистанционного 

обучения в обеме 72 чесов, г.Уральск, 18 июнь - 01 июль 2020 г. Западно-Казахстанский 

аграрно-технический университет имени Жангир хана. 

        15) 2020 жылдың 10 тамыз бен 21 тамыз аралығында «ПРОМЭКСПЕРТИЗА-KZ» 

ЖШС оқу орталығы ұйымдастырған «Өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге жарату, 

заласыздандыру және көму» тақырыбында 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру 

курсынан өттім (сертификат). 

        16) 2020 жылдың 28 қыркүйекен бен 09 қазан аралығында «ПРОМЭКСПЕРТИЗА-

KZ» ЖШС оқу орталығы ұйымдастырған «Химиялық, радициялық және биологиялық 

қауіпсіздік негіздері» тақырыбында 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсынан 

өттім (сертификат). 

       17) 2020 жылдың 09 қарашасы мен 19 қарашасы аралығында «ZIAT»  Ғылыми-

әдістемелік орталығы ұйымдастырған «Инновационные подходы и методики 

преподавания химии» тақырыбында 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсынан 

өттім (сертификат). 

      18) 2021 жылдың 09 наурыз  мен 20  наурыз аралығында «Аксайгазсервис» АҚ –да   

«Қауіпті өнеркәсіп обьектілеріндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік» тақырыбында 72 сағат 

көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өттім (сертификат). 

 

 

Жұмыс тәжірибесі 

Батыс Қазақстан инновациялық    -      Орал, Қазақстан 

технологиялық университеті                  қазан  2015 ж. - қазіргі уақытқа дейін. 

Аға оқытушы 

Батыс Қазақстан инжинирингі  -              Орал, Қазақстан 

Гуманитарлық университеті                     2007 ж. Қыркүйек - 2015 ж. Қазан 

Аға оқытушы 

Батыс Қазақстан инновациясы -               Орал, Қазақстан 

Технология университеті                              қазан 2015 ж. - қазіргі уақытқа дейін. 
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№ Пәннің атауы Мамандық 

1. Химия 6В07201-Мұнай-газ ісі, 

6В07302-Құрылыс  6В05201-

Экология, 6В11301-Көлікті 

пайдаланужәне жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 6В07104-

Технологиялық машинарлар 

мен құрал-жабдықтар, 

6В07103-Органикалық 

заттардың химиялық 

технологиясы, 6В091021-

Ветеринарлық санитария, 

6В11201- Қоршаған ортаны 

қорғау және тіршілік әрекеті 

қауіпсіздігі, 6В07301- 

Архитектура, 6В07102-

Электрэнергетика 

2. Биогеохимия и экотоксикология 6В11201 - Қоршаған ортаны 

қорғау және тіршілік әрекеті 

қауіпсіздігі  

3. Жанурлар биохимиясы 6В09103 - Ветеринария 

4. Аналитикалық химия 6В09103 - Ветеринария 

    

 


