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Фамилиясы  Кенжеғалиев 

Аты Гиният 

Әкесінің аты Гайсеевич 

Туған күні 23.02.1960 ж.  

Туған жері БҚО, Чапаев ауданы, Жамбыл с/з 

Жалпы еңбек өтілі 40 жыл 

Жалпы педагогикалық өтілі 23 жыл 

Осы мекемедегі еңбек өтілі 23 жыл 

Ғылыми дәрежесі Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі 

Жұмыстың байланыс телефоны. 8 (7112) 50 09 43, инт. отыз 

Ұялы телефон +7 701 605 37 74 

E-mail: giniyat-k@mail.ru 

БІЛІМІ 

1976-1981 Жоғары, Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институты, мамандығы: 

ирригация, біліктілігі: инженер-гидротехник 

1983-1987 Волгоград ауыл шаруашылығы институтында мелиорация және ирригация 

мамандығы бойынша аспирантура. 

ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты 

1993 Агрономия мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді 

2009 Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық істері агенттігінен (объектілерді техникалық байқау және 

техникалық қадағалау) ІІІ санаттағы жобалық қызметпен айналысуға 

«Мемлекеттік лицензия» алған. 

 

ЕҢБЕК ӨТІЛІМІ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 

Құрылыс және сәулет кафедрасының аға оқытушысы Орал қ., Қазақстан 2021 ж. қыркүйек – 

2022 ж. 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті «Мұнай-газ бизнесі және 

салалық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы Орал, Қазақстан, қыркүйек, 2020 ж. 

– сәуір, 2021 ж. 

2004ж - қазіргі уақытқа дейін «Уралводпроект» ЖШС бас инженері, 

Келесі жобалар іске асырылды: Солтүстік Қазақстан облысының Соколов топтық су 
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құбыры; Қарашығанақ газ кен орны аумағында -1-6 су қоймаларының каскадын салу; сол 

жағалаудағы ҚСҚ құрылысы жобаланды және аяқталуда 

Атырау қаласы; ҚСҚ құрылысы жобаланды және аяқталуда 

Маңғыстау елді мекені, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы және ҚР БҚО-ның басқа да ірі 

нысандары. Әлеуметтік бағдарламаларға қатысу: «Таза су», «100 мектеп және 100 емхана» 

БҚО және Атырау облысының бірқатар мектептерін, емханаларын жобалау және салу.  

2000-2004 жж. Өндіріс бөлімінің орынбасары, 

«Уральскводстрой» АҚ құрылыс учаскесінің бастығы 

1996-2000ж. Бақылау-сметалық келісім-шарттық жұмыс бөлімінің бастығы 

Батыс Қазақстан облыстық филиалы РГКП «Қазақавтодор» 

1995-1996 жж. М Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институтының агрохимия және 

топырақтану кафедрасының кафедра меңгерушісі, доценті 

1991-1995 жж актерлік шеберлік Ауыл шаруашылығы кафедрасының доценті м.а Батыс 

Қазақстан ауыл шаруашылығы институтының агрохимия және топырақтану кафедрасының 

доценті 

1988-1991жж Жамбыл гидромелиоративтік-құрылыс институтының ирригациялық-

дренаждық жүйелерді пайдалану кафедрасының ассистенті 

1987ж Волгоград ауыл шаруашылығы институтының шаруашылық келісім-шарттар 

жөніндегі кіші ғылыми қызметкері 

1981-1983 жж  Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтының кіші ғылыми 

қызметкері 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСЫ 

 

1) 5В090300 – Жерге орналастыру мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін  

дипломдық жобаны орындауға және қорғауға арналған әдістемелік ңұсқау. 

2) 5В090700 – Кадастр мамандығы бойынша мемлекеттік аттестаттау арналған 

әдістемелік нұсқаулық 

 

ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР ТІЗІМІ 

 

№ Пән атауы Мамандығы 

1 Жер мелиорациясы 5В090700 Кадастр 

2 Территорияны инженерлік дайындау 5В090700 Кадастр 

3 Агроорман мелиорациясы 5В090700 Кадастр 

4 Су кадастры 5В090700 Кадастр 

5 Ғимараттар мен имараттардың инженерлік 

жүйелері 

6В07302 Құрылыс 

 


