
Факультет Инженерлік-технологиялық факультеті 

(факультет атауы) 

Кафедра Экологияжәне биотехнология 

(кафедра атауы) 

 

ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

 
ТегіМурзабекова 

ЕсіміЖанна 

Әкесініңаты Андировна 

Туғанкүні24.11.1986 ж.  

ТуылғанжеріҚР,БҚО, Орал қаласы 

Жалпыеңбекөтілі11жыл 

Педагогикалықжалпыеңбекөтілі11 жыл 

Аталғаноқуорнындағыжұмысөтілі3 жыл 

Ғылымидәрежесіжаратылыстанумагистрі 

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

Ұялы телефон +777765366242 

 

 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1) 2020 жылдың 25 желтоқсанында "ҰОК" ЖШС ІТ-орталығында "Оқу процесінде 

қашықтықтан оқыту технологиясы" тақырыбы бойынша 72 сағат көлемінде оқытудан өтті, 

сертификат №578.   

 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық - 

технологиялық университеті  

Экология және биотехнология  

кафедрасының аға оқытушысы   

 

Орал қ., Қазақстан  

2020 жылғы қараша - осы уақытқа 

дейін 

 

Батыс Қазақстан инженерлік –  

технологиялық колледж 
Студенттерге қызмет көрсету орталығының  

аға инспекторы 

 

Батыс Қазақстан инженерлік –  

технологиялық колледж 
Технологиялық бөлімнің аға оқытушысы 

 

Орал қ., Қазақстан  

2017 ж. тамыз-2019 ж. қыркүйек 

 

 

   Орал қ., Қазақстан  
2008 ж. қараша-2017ж. тамыз 
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

          1.Мурзабекова Ж.А. топырақтың мұнаймен ластануын жою кезінде 

микроорганизмдерді пайдалану // Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 65 жылдығына 

арналған студенттер мен магистранттардың "аймақ экономикасының инновациялық 

дамуындағы жастардың орны мен рөлі" тақырыбындағы аймақтық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары,Орал, 2010, 224-226 беттер. 

         2.Мурзабекова Ж.А. Батыс Қазақстан облысының Қарашығанақ мұнай-газ 

конденсаты кен орнының қоршаған ортаға әсерін бағалау// Ғылым және білім., №4 (21), 

Орал, 2010, С 12-16 

         3.Мурзабекова ж.а. бұқаралық ақпарат құралдары мен насихат дәуірінде тұлғаны 

қалыптастыру // "Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде инновациялық ортаны 

қалыптастыру" Аймақтық конференциясының материалдары, Орал, 2013, 186-188 беттер. 

         4.Мурзабекова Ж.А. мұнай өнімдерінің ластануының қоршаған ортаға әсері// 

Цифрлы Қазақстан (Электронды журнал) Орал қаласы ("TPAHC" ҒЗИ) -2020 ж. № 4. Б.48-

51. 

         5.Мурзабекова Ж. А. мұнайдың ластануының қоршаған орта жағдайына әсері // 

студенттер мен магистранттардың Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 

арналған "Ғылым мен білімдегі жастардың әлеуеті: көзқарастар, бағдарлар, 

перспективалар" XXI халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 6-9 сәуір 

Орал, 2021, III бөлім, 89-94 Б. 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

 

           1. "Экология: мәселелер және шешімдер" // әр түрлі пайдалану кезіндегі қара-

қызғылт топырақтардағы қарашірік қоры-Орал: "ҰҒТАО" АҚ БҚФ, 2011, 29-33 беттер. 

 

 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 

 

1. Саратов қаласы, 2020 жылғы 9-21 наурыз аралығында күндізгі-сырттай оқу 

нысанының 72 сағат көлемінде Саратов мемлекеттік технологиялық университеті 

арасындағы ғылым және білім саласындағы ынтымақтастық туралы шарт шеңберінде 

"Өнеркәсіптік экология және қоршаған ортаны қорғау" курсы бойынша тағылымдамадан 

өтті (сертификат).  

2. "Оқу үрдісінде қашықтықтан оқыту технологиясы" тақырыбы бойынша 

"ҰОК"ЖШС IT-орталығында қашықтықтан оқыту түрінде біліктілікті арттыру 

курстарынан өтті., 2020 жылғы 14-25 желтоқсан кезеңінде 72 сағат көлемінде, Орал қ. 

(сертификат №578).  

3. 2021 жылғы 11-21 қаңтар аралығында "Aksai Project" ЖШС-де "салалар бойынша 

экологиялық құжаттаманы жобалау (су, ауа, қалдықтар)" курсы бойынша 

тағылымдамадан өтті (сертификат №0020). 

 

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ  

 

№ Пәнніңатауы 

 

 

Мамандық 

1. Өнеркәсіптікэкологиялықбақылау 6В11201 « Қоршаған ортаны қорғау және 



 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 

2. 
Өнеркәсіптікэкологиялыққұжаттама 

6В11201 « Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 

3. 
Атмосфералықауанықорғау 

6В11201 « Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 

4. 
Биологиялық экология  

6В11201 « Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 

5. Инженерлік құрылыстар және 

олардың қоршаған ортаға 

технологиялық әсері 

6В11201 « Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 

6. Экологиялық нормалау және 

сараптама негіздері 

6В11201 « Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 

7. 
Су ресурстарын қорғау 

6В11201 « Қоршаған ортаны қорғау және 

өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 


