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БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1) Жұбантаева А.Н. 2012 жылы 10-13 қыркүйек аралығында өткен ғылыми зерттеулер үшін 

Tomson Reuters ресурстары бойынша онлайн-семинарлар сериясына қатысты. 

2) Жұбантаева А.Н. 2012 жылы 13-26 қазан аралығында Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-да 

өткен 72 сағат көлемінде "Ауыл шаруашылығы жануарларының көбею физиологиясы мен 

токсикологиясы" тақырыбындағы курсты. 

3) Жұбантаева А.Н. 2012 жылы 23 қазанында Орал қаласында Еуразиялық Академияда 

өткен ғылыми зерттеулерге арналған Tomson Reuters ресурстары бойынша семинарға қатысты. 

4) Жубантаева А.Н. 2013 жылы 30 қыркүйек-13 қазан аралығында Gundeqa Micule Латвия 

аграрлық университетінің доценті өткізген "Еуродақтың ветеринария саласындағы заңдары" 

біліктілікті арттыру курстарына қатысты 72 сағат көлемінде, № 2602 сертификат. 

5) Жұбантаева А.Н. 2013 жылы 14 қазан мен 28 қазан аралығында Аквакультура және балық 

шаруашылығы халықаралық орталық директоры, PhD докторы Le Thanh Luu өткізген Жәңгір хан 

атындағы БҚАТУ-да "Жаһанды аквакультура" атты біліктілікті арттыру курстарына қатысты. 

көлемі 72 сағат, № 2689 сертификат. 

6) Жұбантаева А.Н. 2013 жылдың 14 наурызында PhD докторы, профессор Radojicic Biljana 

ұйымдастырған № 2259 сертификатты алумен 6 сағат көлемінде "Адам үшін қауіпті 

жануарлардың кейбір жұқпалы аурулары" курсын тыңдады. 

7) Жұбантаева А.Н. ветеринария ғылымдарының докторы, профессор H.-A. Schoon (Лейпциг 

қ., Германия) басшылығымен 2013 жылғы 24 маусым мен 8 шілде аралығында Лейпциг 

университетінде (Германия) "Die Untersuchungsmethoden in der Veterinarpatologie, allgemeine 

Prinzipien und spezielle Techniken" тақырыбында ғылыми тағылымдамадан өтті. 

8) А.Н. Жұбантаева 2013 жылдың 08-12 қаңтар аралығында Батыс Қазақстан инженерлік-

гуманитарлық университетінде 36 сағат көлемінде "Электрондық ПОӘК" бағдарламасы бойынша 

біліктілікті арттыру курсын тыңдады. 

 

Фото 

 

 



9) Жұбантаева А.Н. 2013 жылы 17-30 қыркүйек аралығында БҚАТУ-да PhD докторы 

Grabarevic Zeljko өткізген "Жануарлар патологиясы ғылыми жобаларды басқару" біліктілігін 

арттыру курстарына қатысты, көлемі 72 сағат, № 2490 сертификат. 

10) А.Н. Жұбантаева 2014 жылы 17 сәуір мен 17 мамыр аралығында ВПО ФМБОУ мал 

шаруашылығы және ветеринария қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және кәсіби қайта даярлау 

институтында 72 сағат көлемінде (Мәскеу қ., РФ) "Қойлардың тұяқты шірігін диагностикалау, 

алдын алу және бақылау құралдары мен тәсілдерінің заманауи әдіснамасы" біліктілігін арттырды. 

11) А.Н. Жұбантаева ҚР АШМ ВКП және ҒК "Республикалық ветеринариялық зертхана" 

ШЖҚ РМК Батыс Қазақстан облыстық филиалында 15.08.2014 ж.-25.08.2014 ж. аралығында 72 

сағат көлемінде тағылымдамадан өтті. 

12) Жұбантаева А.Н. 2014 жылы 30 қыркүйек-03 қазан аралығында ветеринария 

ғылымдарының докторы, Мәскеу мемлекеттік академиясының профессоры жүргізген "Жұқпалы 

патологиялар және оларды алдын алу жолдарының заманауи мәселелері" тақырыбындағы 1 кредит 

көлемінде курсты тыңдады. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-да өтті. 

13) Жұбантаева А.Н. 2014 жылы 14 қазан мен 27 қазан аралығында "Күйіс қайыратын 

малдардың вирустық және бактериялық аурулары кезіндегі биохимиялық өзгерістер және зат 

алмасу процесінің бұзылуын анықтау мақсатында биомаркерлердің маңызы" тақырыбында 

Белград мемлекеттік университеттің докторы, профессоры Radojicic Biljana жүргізген Жәңгір хан 

атындағы БҚАТУ 2 кредит көлемінде курс тыңдады. 

14) А.Н. Жұбантаева 2015 жылы 8-10 желтоқсан аралығында Батыс Қазақстан 

инновациялық-технологиялық университетінің 36 сағат көлемінде "Ауыл шаруашылығы 

жануарларының көбею физиологиясы" курсын тыңдады. 

15) Жұбантаева А.Н. 2015 жылы 28 қазанында "Маркетингтік зерттеулер жүргізу. 

Статистикалық әдістер, деректерді талдау" Алгоритм "технопаркі" ЖШС жанындағы "BASTAU 

"Тренинг орталығы курсын ұйымдастырушы" (Орал қ., Қазақстан). 

16) Жұбантаева А.Н. 2015 жылы 14-17 қыркүйек аралығында ғылыми-зерттеу ақпараттық 

ресурсы маманының басшылығымен өткен "Web of Science платформасы іздеудің базалық 

мүмкіндіктері" тақырыбындағы ғылыми зерттеулерге арналған Tomson Reuters ресурстары 

бойынша онлайн-семинарға қатысты. 

17) Жұбантаева А.Н. б.ғ.д., профессор ОГАУ М.С. Сеитов 72 сағат көлемінде (2016 ж. 21 

қараша – 02 желтоқсан) "Клиникалық және қолданбалы диагностика" біліктілікті арттыру курсын 

өткізді. 

18) Жұбантаева А.Н. біліктілікті арттыру курсы "Қазақстан Республикасының 

ветеринариялық құжаттарын рәсімдеу тәртібі" 72 сағат көлемінде 26 қыркүйек – 26 қазан 2016 ж. 

аралығында. ("ҚазҒЗВИ" филиалы ЖШС Батыс Қазақстан ғылыми-зерттеу ветеринарлық 

станциясы») 

19) Жұбантаева А.Н. 36 академиялық сағат көлемінде "Оқытудың инновациялық әдістері" 

біліктілікті арттыру курсы (7-11 маусым 2017ж., Орал қ.). 

20) Жұбантаева А.Н. "Ғылым қоры" АҚ ұйымдастырған "Ғылыми және (немесе) ғылыми-

техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру" семинары (Астана қ., 2017ж.) 

21) Жұбантаева А.Н. 2017 жылы 27 қарашадан бастап 2017 жылғы 08 желтоқсанға дейін 

Ульяновск МАУ-да "Жануарлардың жұқпалы емес ауруларын диагностикалаудың, емдеудің және 

алдын алудың инновациялық әдістері және клиникалық пәндерді оқытудағы заманауи 

педагогикалық аспектілер" бағдарламасы бойынша біліктілікті арттырудан өтті. Оқу жоспарының 

көлемі-72 сағат. (Біліктілікті арттыру туралы куәлік № 732404185367, Ульяновск, 2017ж.). 

22) Жұбантаева А.Н. ғылыми зерттеулерге арналған Clarivate Analytics ресурстары бойынша 

онлайн-семинарға қатысушының сертификаты. "Ғылыми жарияланымдар авторлары үшін 

ақпараттық құралдар" сериясы, 2017 жылдың 28 қарашасы мен 5 желтоқсаны аралығында. 

23) Жұбантаева А.Н. ғылыми зерттеулерге арналған Clarivate Analytics ресурстары бойынша 

онлайн-семинарға қатысушының сертификаты. "Халықаралық журналдарда жариялау бойынша 

тәжірибелік ұсыныстар" сериясы, 2017 жылдың 28 қарашасы мен 5 желтоқсаны аралығында. 

24) Жұбантаева А.Н. біліктілікті арттыру курсы 2017 жылдың 04 желтоқсанынан 15 

желтоқсанына дейін "Жануарлардың инвазиялық ауруларын диагностикалау, алдын алу 

құралдары мен тәсілдерінің заманауи әдіснамасы" тақырында көлемі 72 сағат. (РМК "Зоология 

институты" ҚР БҒМ. Сертификат № 3628, Алматы қаласы). 



25) Жұбантаева А.Н. біліктілікті арттыру курсы 2017 жылдың 13 қарашасынан 24 

қарашасына дейін "Батыс Қазақстан облысында мал шаруашылығын дамытудың заманауи 

аспектілері" 72 сағат көлемінде. ("Ізденіс" ЖШС, сертификат № 2873). 

26) Жұбантаева А.Н. 2018 жылдың 01 қарашасынан 15 қарашасына дейін "Эпизоотология, 

диагностика, алдын алу және жануарлардың әлеуметтік маңызы бар және аса қауіпті ауруларымен 

күресу шаралары" бағдарламасы бойынша біліктілікті арттырудан өтті (№29 Сертификат, 

"Краснодар зоотехния және ветеринария жөніндегі ғылыми орталық", РФ, Краснодар қ.). 

27) Жұбантаева А.Н. 2018 жылдың 12-17 қараша аралығында 36 сағат көлемінде "Ауыл 

шаруашылығы жануарларындағы инфекциялық этиологияның аурулары кезінде диагностика мен 

профилактиканың заманауи әдістері" курсын тыңдады. (Тіркеу нөмірі №67). 

28) Жұбантаева А.Н. 2018 жылғы 26 қарашадан 07 желтоқсан аралығында "Ауыл 

шаруашылығы жануарларының инфекциялық ауруларын диагностикалау әдістерін жетілдіру" 

көлемі 72 сағат. (НИВС "Қазғзви" ЖШС БҚО филиалы, № 142 Сертификат). 

29) Жұбантаева А.Н. 2018 жылдың 10-15 желтоқсан аралығында 36 сағат көлемінде 

"Жануарлардың ішкі жұқпалы емес аурулары" курсын тыңдады (сертификат № 135). 

30) Жұбантаева А.Н. 2019 жылғы 22-24 мамыр аралығында құрылғанына 50 жыл толуына 

орай "Ауыл шаруашылығы жануарларының өнімділігі мен денсаулығын арттырудың ғылыми 

негіздері" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция жұмысына қатысты. 

31) Жұбантаева А.Н. 2019 жылдың 06 қарашасынан 10 қарашасына дейін 36 сағат көлемінде 

"Сүтті мал шаруашылығындағы ірі қара малдың өсімін молайту функциясына әсер ететін 

факторлар" курсын тыңдады (тіркеу нөмірі 217). 

32) Жұбантаева А.Н. 2019 жылғы 03-10 қазан аралығында "Ірі қара малдың өсімін молайту 

функциясын арттырудың биотехнологиялық тәсілдері" курсын 72 сағат көлемінде тыңдады (тіркеу 

нөмірі 209). 

33) Жұбантаева А.Н. 2019 жылдың 11 қарашасынан 22 қараша аралығында "Ауыл 

шаруашылығы жануарларының негізгі аурулары және олардың алдын алу" бағдарламасы 

бойынша біліктілікті арттырудан өтті (Сертификат № 19/2, "Краснодар зоотехния және 

ветеринария жөніндегі ғылыми орталық" Фмбғу, РФ, Краснодар қ.). 

34) Жұбантаева А.Н. 2020 жылдың 18 маусымынан 01 шілде аралығында 72 сағат көлемінде 

"Қашықтықтан оқыту технологиясының әдістемелік негіздері" біліктілігін арттырудан өтті 

(БҚАТУ). Жәңгір хан, Орал қаласы). 

35) Жұбантаева А.Н. 30.07.2020 ж. 40 сағат көлемінде "Қашықтықтан оқытуды үйренемін" 

курсын аяқтады. 

36) Жұбантаева А.Н. 2020 жылдың 14 қазан – 16 қазан аралығында «Научные основы 

повышения продуктивности и здоровья животных» XIV Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференцияға қатыстым (Сертификат "Краснодар зоотехния және ветеринария жөніндегі ғылыми 

орталық" Фмбғу, РФ, Краснодар қ.). 

37) Жұбантаева А.Н. 2020 жылдың 16 қараша – 27 қараша аралығында "Инновационные 

подходы в профилактике и диагностике инфекционных болезней животных" бағдарламасы 

бойынша біліктілікті арттырудан өтті (Сертификат № 13 К, "Краснодар зоотехния және 

ветеринария жөніндегі ғылыми орталық" Фмбғу, РФ, Краснодар қ.). 

38) Жұбантаева А.Н. 2020 жылдың 02 қараша – 05 қараша аралығында 72 сағат көлемінде 

ветеринариялық хирургиядан «Операции на мочеполовых органах (вазэктомия, кастрация, 

стерилизация)» біліктілікті арттыру курсынан өтті (Оқу-ғылыми ветеринариялық орталығы 

AIBOLIT. Алматы қ.) 

39) Жұбантаева А.Н. 2021 жылдың 05 cәуір – 16 сәуір аралығында 72 сағат көлемінде 

«Диагностика вирусных болезней животных и птиц с использованием метода ПЦР» біліктілікті 

арттыру курсынан өтті (БҚО филиалы ЖШС «КазҒЗВИ» ҒЗВС, Сертификат).  

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Батыс-Қазақстан инновациялық-технологиялық 

университеті 

Экология және биотехнология кафедрасының аға 

оқытушысы  

Орал қ., Қазақстан 

қазан 2015  ж. – қазіргі уақытқа дейін 

 

Батыс-Қазақстан инженерлік-гуманитарлық 

 

Орал қ., Қазақстан 



университеті  

Экология және биотехнология кафедрасының аға 

оқытушысы 

қыркүйек 2008  ж. –  қазан 2015 ж. 

 

Батыс-Қазақстан инженерлік-технологиялық 
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