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БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1) «Электронды үкімет және электронды қызметтер» атты семинар курсына 

қатыстым, ноябрь, 2011ж 

2) Жайық Каспий экологиялық департаменті Батыс Қазақстан филиалы 

«Экологические требования при осуществлении хозяйственной деятельности» 22 -25 

аралығында курска катыстым.(2012 ж.) 

3) 2012 жылдың 9-14ақпан аралығында 36сағат көлемінде Батыс Қазақстан 

инженерлік-гуманитарлық университетінде «Новые технологии в обучении» атты 

тақырыпта біліктілігімді арттырып, сертификат алдым.  

4)  Батыс Қазақстан инженрлік гуманитарлық университетінде «Англиский язык для 

паступающих в магистратуру» 16.01.-08.04.2012 жыл аралығында курсына қатыстым. 

5) «Внедрение модульного метода обучения в учебный процесс» атты БҚИГУ 

ұйымдастырған біліктілікті арттыру квалификациясына қатысып, сертификат алдым.  

6)  АРТЕСН халықаралық ғылыми білім орталығында 18.02.2013 - 13.06.2013ж. 

уақыт аралығында АРТЕСН English біліктілікті арттыру курсына қатысып, сертификат 

алдым.  

7)  2014 жылдың 15-28 қазан аралығында 2 кредит көлемінде «21 ғасыр экологиясы: 

оның заманауи теориялық және қолданбалы мәселелері» тақырыбында дәріске қатысып, 

сертификат алдым. (2014ж. 28 қазан) 

8)  2014 жылдың 2-7 маусым аралығында 72 сағат көлемінде Батыс Қазақстан 

облысы филиалының «Республикалық методикалық орталық фитосанитарлық 

диагностикалау және болжау» мемлекеттік мекемесінен біліктілігімді арттырып, 

сертификат алдым. 

9) Курс лекций «Проведение качественных исследований с использованием 

платформ ScienceDirect и Scopus», прочитанной представителем Elsevier в Казахстане 

(сертификат). 



10) 2014 жылдың 24-26 cәуір аралығында С. Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің 

оқу үрдісіндегі ерекшеліктерімен танысып, тәжірибе алмасып, экология мамандығы 

бойынша біліктілігімді арттырдым. 

11)  2014 24-26 cәуір аралығында С. Байішев атындағы Ақтөбе университетінде 

«Әлеуметтік экология» курсы бойынша (Табиғи ресурстар -3 сағат, Тұрақты даму 

концепциясы – 3 сағат,  Қазіргі кездегі экологиялық проблемалар - 3сағат) 9 сағат дәріс 

өткіздім. 

12)  2015 жылдың 20 қазанында «Алгоритм» ЖШС технопаркінде Орал қаласының 

«BASTAU» тренинг орталығымен ұйымдастырылған «Техника продаж. Продвижение 

продукции и услуг» тақырыбында дәріс оқылып, курс нәтижесінде № 197/15 

сертификатын иелендім. 

13) 14.09 - 17.09.2015 ж. күндері арасында ғылыми зерттеулер үшін Thomson Reuters 

ресурстары бойынша онлайн-семинар курсына қатысып, сертификат алдым. 

14)2019 жылдың 12 тамыз - 23 тамыз аралығында «НурГазПромСтрой» ЖШС-де 

ұйымдастырылған «Основы пожарной безопасности. Основы пронозирования природных 

и техногенных ЧС. Организация и ведение аварино-спасательных работ» атты 

тақырыбында 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсынан өттім (сертификат). 

15) Повышение квалификации по программе «Современные проблемы экологического 

биоразнообразия» в обьеме 72 часов,  РФ,  г. Самара,  Самарский университет 

государственного управления «Международный институт рынка»  (Сертификат №2019-

177,  22 апреля по 20 мая 2019 года.)  

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Қазақстан технологиялық университет 2015 

жылғы қазан-қазіргі уақытқа дейін. Экология және биотехнология кафедрасының аға 

оқытушысы 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

1) Толеуова Р.Н. Батыс Қазақстан облысын ауыз сумен қамтамассыз ету«Қазақстан 

білім қоғамы жолында» халықаралық ғылыми - практикалық конференциясының 

материалдары. 3-4 маусым 2012ж. 1 бөлім / БҚИГУ, БҚИТУ. - Орал, 2012. - Б.211-214. 

2) Толеуова Р.Н., Жұмагалиев И.К. Аққұм ландшафты қорықшасының экологиялық 

жағдайы ҚР халықаралық ғылыми журнал қосымшасы «Ізденіс», №4, Алматы, 2012. – 

Б.260-264. (импакт-фактор 0,176). 

3) Толеуова Р.Н., Масенова А.А., Шабаков Б.Е. Қазіргі кездегі экологиялық білім беру 

және оны дамыту«Ғылымдағы заманауи интеграциялық басылымдықтар: зерттеуден 

инновацияға дейін» халықаралық ғылыми-практ. конф. материалдары Жәнгірхан 

атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің 50 жылдық 

мерейтойына арналған 30 мамыр -1 маусым 2013 ж. 2 бөлім / Жәнгір хан атындағы 

БҚАТУ. – Орал, 2013. – Б.511-514. 

4) Толеуова Р.Н. Экологиялық білім беру және оны дамыту жолдары«Қазақстан білім 

қоғамы жолында» халықаралық ғылыми - практикалық конференциясының материалдары. 

4-6 маусым 2013ж. 1 бөлім / БҚИГУ, БҚИТУ, АРТЕСН халықаралық ғылыми – білім 

орталығы. - Орал, 2013.- Б.219-221. 

5) Байтлесова Л.И., Кенжегалиев Г.Г., Толеуова Р.Н.Қоршаған орта мен табиғи 

ресурстар мониторингісі – бірыңғай мемлекеттік жүйесінің мазмұны ҚР халықаралық 

ғылыми журнал қосымшасы «Ізденіс». №4, Алматы, 2014. – Б.153-157. (импакт-фактор 

0,176) 

6) Толеуова Р.Н. Экологиялық білім беруді дамыту және оның болашағыМ. Қозыбаев 

атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті «Жастар және ғылым - 2014» 

атты Халықаралық студенттердің ғылыми-практ. конф. материалдары, 14 наурыз 2014ж. 3 

том. / - Петропавл, - 2014.– Б.86-88. 

7) Толеуова Р.Н., Бисенова Г.Т., Қайырлы А.Қ.Қазіргі уақыттағы экологияық білім 

беруді дамыту және оның болашағыМ.  Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік 



университеті «Иванов оқулары» аясында өткен көрнекті ғалым, профессор Мария 

Максимовна Фартушинаның 85жылдық мерейтойына арналған республикалық ғылыми- 

тәжірибелік конференциясы материалдары жинағы, 26-27 қыркүйек 2014 ж. / - Орал, 2014. 

–Б. 137-139. 

8) Масенова А.А., Толеуова Р.Н., Серикбаева А.Н. Влияние отходов 

нефтегазокондетсатных месторождении на экосистемы«Қоғам, ғылым және инновация» 

атты IV халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары – Уфа, 2014 

9) Тулегенова Д.К., Жумашева А.Ж. Шалқар көлінің гидроэкологиялық 

жағдайыЖәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық – техникалық университеті 

«Ғылым және жастар қазіргі әлемде» Қазақ хандығының 550- жылдығына арналған 

студенттер мен магистранттардың республикалық ғылыми -  практикалық 

конференциясының материалдар жинағы 26-27 наурыз 2015 ж. / - Орал, 2015. – Б. 242-245.  

10) Масенова А.А., Толеуова Р.Н. Қарашығанақ мұнай-газ конденсат кен орны 

маңындағы топырақ құрамындағы фосфордың және органикалық заттардың 

динамикасыҚР ҚазҰТУ хабаршысы, №6 (106), Алматы, 2014 

11) Толеуова Р.Н. Шалқар көлінің қазіргі кездегі гидроэкологиялық жағдайы // 

«Иванов оқулары–2015» атты облыстық ғылыми-тәжірибелік конференцияның 

материалдары / М.Өтемісов атындағы БҚМУ.- Орал, 2015. 94-97 б. 

12) Толеуова Р.Н. Шалқар көлінің экологиялық-аналитикалық жағдайын бақылау// 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті «Биотехнологияның заманауи 

мәселелері: зертханалық зерттеулерден өндіріске» ғылыми-практикалық конференциясы / 

- Алматы, 2016.147б. 

13) Толеуова Р.Н.,Тулегенова Д.К., Кокенова Ж.М. Шалқар көлінің 

гидроэкологиялық жағдайы// ҚР ҚазҰТУ хабаршысы, № (112), Алматы, 2016, - Б. 448-451. 

(импакт-фактор 0,078). 

14) Толеуова Р.Н. Өнеркәсіп кәсіпорындары су тарту жүйелеріндегі ағынды суларды 

тазартуға арналған көп құрамды сорбциялық сүзгі // БҚИТУ хабаршысы №7, 2019 ж. Б. 

160-162. 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

 

1) Толеуова Р.Н., Масенова А.А., Кенжегалиев Г.Г. «Экология және тұрақты даму» 

пәнінен өзіндік жұмыстар нұсқаулығыОрал: РББ БҚИГУ, 2013 ж. 

2) Толеуова Р.Н., Масенова А.А., Кенжегалиев Г.Г. «Жалпы экология» пәнінен өзіндік 

жұмыстар нұсқаулығы Орал: РББ БҚИГУ, 2013 ж. 

3) Толеуова Р.Н., Масенова А.А., Жумагалиев И.К. «Тіршілік қауіпсіздік негіздері» 

пәнінен өзіндік жұмыстар нұсқаулығы Орал: РББ БҚИГУ, 2013 ж. 

4) Толеуова Р.Н., Бисенова Г.Т. «Биологиялық экология» пәнінен курстық жұмысты 

орындауға арналған нұсқаулығы Орал: РББ БҚИГУ, 2014 ж. 

5) Толеуова Р.Н., Байтлесов Е.У., Днекешев А. К. «Ветеринарлық генетика» пәнінен 

өзіндік жұмысты орындауға арналған нұсқаулығы Орал: РББ БҚИГУ, 2014 ж. 

6) Толеуова Р.Н., Кенжегалиев Г.Г. «Биосфераның жаратылысы және эволюциясы» 

пәнінен өзіндік жұмысты орындауға арналған нұсқаулығы Орал: РББ БҚИГУ, 2015 ж. 

7) Толеуова Р.Н., Масенова А. А., Кенжегалиев Г.Г. «Экологиялық мониторинг» 

пәнінен өзіндік жұмысты орындауға арналған нұсқаулығы Орал: РББ БҚИГУ, 2015 ж. 

8) Толеуова Р.Н., Масенова А.А. ISBN 5В060800-Экология және 5В073100 –

«Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандықтарының 

студенттеріне арналған «Өнеркәсіптік экология» пәнінен зертханалық практикум (оқу 

иорындарының студенттеріне арналған) БӨФ АҚ «ҰҒТАО», 2015ж. 

9) Толеуова Р.Н., Бисенова Г.Т., Жумагалиев И.К. ISBN 5В060800 - Экология 

мамандықтарының студенттеріне арналған «Геоэкология» пәнінен оқу кешені (оқу 

орындарының студенттеріне арналған)БӨФ АҚ «ҰҒТАО», 2016ж. 



10)Толеуова Р.Н., Бисенова Г.Т. ISBN 5В060800 - Экология мамандықтарының 

студенттеріне арналған «Әлеуметтік экология» пәнінен оқу кешені (оқу орындарының 

студенттеріне арналған) БӨФ АҚ «ҰҒТАО», 2018ж. 

 

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

1) Масенова А.А., Толеуова Р.Н., Серикбаева А.Н. Влияние отходов 

нефтегазокондетсатных месторождении на экосистемы«Қоғам, ғылым және инновация» 

атты IV халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары – Уфа, 2014. 

2) Толеуова Р.Н. Совершенствование конструкций адсорбционных фильтров для 

очистки сточных вод от огранических веществ // Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова 

«Актуальные проблемы и перспективы развития строительства, теплогазоснабжения и 

энергообеспечения» материалы VIIочной Международной научно-практической 

конференции /- Саратов, 2018. 140 б. 

3) Толеуова Р.Н. Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова «Актуальные проблемы и 

перспективы развития строительства, теплогазоснабжения и энергообеспечения» 

материалы VIIочной Международной научно-практической конференции /- Саратов, 2018. 

38 б. 

4) Толеуова Р.Н., Атаманова О.В. Экологический мониторинг состояния 

поверхностных вод трансграничного бассейна реки Урал / Инновационные пути решения 

актуальных проблем природопользования и защиты окуружающей среды: сборник трудов 

междунар.научно-технической конф. –Белгорд: Изд-во БГТУ, 2018. С.325-332 

5) Атаманова О.В., Толеуова Р.Н. Производственные испытания многокомпонентных 

фильтрующих загрузок для очистки сточных вод предприятия химической индустрии // 

Инновационные пути решения актуальных проблем природопользования и защиты 

окружающей среды: сборник трудов междунар.  научно-технической конф. – Белгород: 

Изд-во БГТУ, 2018. Ч.2. С.8-15. 

6) Атаманова О.В., Истрашкина М.В., Толеуова Р.Н. Производственные испытания 

многокомпонентных фильтрующих загрузок для очистки сточных вод предприятия 

химической индустрии //Инновационные подходы в решении современных проблем 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды: сб. 

докл. Межд. научн.-техн. конф., Алушта, 3-7 июня,  2019 г. – Белгорд: Изд-во БГТУ, 

2019.Ч.1.-С.72-79. 

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕР 

 

№ Наименование дисциплины Специальность 

1 Бизнес негіздері/Экология/ Барлық мамандықтарға 

2 Өнеркәсіптегі экологиялық 

құжаттама 

6В11201- Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды 

3 Экологиялық биогеография 5В060800-Экология 

4 Экологиялық нормалау 

негіздері және сараптау 

6В11201- Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды 

5 Атмосфералық ауаны қорғау 6В11201- Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды 

6 Өндіріс және қоршаған орта 6В11201- Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды 

7 Биосфераның инженерлік  6В11201- Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды 


