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Жалпы еңбек өтілі 27 жыл 

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 19 жыл 
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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

 

1. 2021 жылғы 25 тамызында РФ Самара қаласында 72 сағат көлемінде 

«Нефтегазопромысловые машины и механизмы» біліктілігін арттыру 

туралы куәлік, № 2021-208 сертификаттың тіркеу нөмірі.  

2. 2020 жылғы 18 желтоқсанда РФ Самара қаласында 72 сағат көлемінде 

«Эксплуатация, автоматизация и ремонт технологических машин и 

оборудовании» біліктілігін арттыру туралы куәлік, № 2020-858 

сертификаттың тіркеу нөмірі. 

3. 2020 жылғы 24 қаңтарда Ақтөбе қаласында 72 сағат көлемінде «Система 

менеджмента качества на предприятии» біліктілігін арттыру туралы 

сертификат, № 7702 сертификаттың тіркеу нөмірі. 

4. Certificate of completion This is to certify that Samal Akhmetzhan has 

successfully completed. Designing Effective Curriculum for Entrepreneurship 

Teaching, 12.02.2020, Aktobe, Kazakhstan. 

5. 2018 жылдың 30 қарашасында Ақтөбе қаласында 72 сағат көлемінде 

«Менеджмент в образовании» біліктілігін арттыру туралы сертификат, № 

7286 сертификаттың тіркеу нөмірі. 

mailto:samal.zakey@mail.ru


6. «Промышленная безопасность» біліктілігін арттыру туралы Сертификат 

көлемі 72 сағат, Ақтөбе қ.30 тамыз 2018 жыл, № 7414. сертификаттың тіркеу 

нөмірі. 

7. 2018 жылдың 30 тамызында Ақтөбе қаласында 72 сағат көлемінде 

«Инновационные тенденции в современной технологии строительного 

производства» біліктілігін арттыру туралы сертификат, № 7412 

сертификаттың тіркеу нөмірі. 

 

Патент на полезную модель Республики Казахстан, «Вентилятор 

зерноуборочного комбайна» патентообладатель: ЧВПОУ «ЗКИТУ». - 

№2021/0965.2; заявл. 08.10.2021;  

 

 

 

ЕҢБЕК ӨТІЛІМІ  

 
1 Батыс Қазақстан инженерлік - 

гуманитарлық университеті  

Техника және технологиялар 

кафедрасының меңгерушісі, техника 

ғылымдарының кандидаты, доцент 

Орал қаласы,  

01.02.2021ж.- қазіргі уақытқа 

дейін 

2 Қазақ-Орыс Халықаралық университеті 

Техникалық және жаратылыстану-

ғылыми пәндер кафедрасының 

меңгерушісі, техника ғылымдарының 

кандидаты, доцент 

Ақтөбе қаласы,  

10.09.2018ж.- 11.01.2021ж. 

3 НУО КазУИТС   Орал қаласы,  

01.09.2016ж.- 28.07.2018ж. 

4 Жәңгір хан ат.БҚАТУ 

 

Орал қаласы,  

01.09.2008ж.-18.07.2016ж. 

5 Қ.Сатпаев ат. АФ ҚазҰТУ 

«Мұнай және газ» кафедрасы 

Ақтөбе қаласы,  

16.10.2002ж.- 31.08.2008ж. 

6 Ақтөбе Мұнай және газ колледжі Ақтөбе қаласы, 07.10.2002ж. 

 

 

  

2006-2007 оқу жылы Астана қаласы ҚР БжҒМ «Мұнай және газ ұңғымаларын 

бұрғылау» мамандығы бойынша «Тест тапсырмаларын әзірлеу» дайындалды  

2013-2014 оқу жылы М.Дулати атындағы Тараз ТарМУ ҚР БжҒМ Мемлекеттік 

аттестаттау комиссиясының сарапшысы  

2014-2015 оқу жылы Қызылорда қаласы, Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ҚР БжҒМ 

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрайымы 

2015 жылы Құлжан кен орнында (Маңғыстау облысы) «Мұнай кәсіпшілік 

жабдықтары: Аякс компрессорлық қондырғылары, Caterpillar. Sigma ортадан 

тепкіш сорғылар» тақырыбында курс-семинар жүргіздім  

 

 

 

 

 



 Мемлекеттік наградалары және құрметті атақтары туралы 

мәліметтер 

 

1 Қазақстан Республикасы Жоғары оқу орындарының 

қауымдастығы 

КУӘЛІК еліміздің жоғары білім беру жүйесінің 

дамуына қосқан зор үлесі және белсенді ғылыми 

жетістіктері мен ерең еңбегі үшін, жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім саласының  

"Үздік ғылым қызметкері" атағы берілді 

 

02.09.2019ж. 

ҚР Жоғары 

оқу 

орындарының 

қауымдастығы 

президенті 

Р.А.Алшанов 

2 Ұлттық Тау-Кен Ғылымдары Академиясы (куәлік №45) 

«Отличник горной науки» Құрмет белгісімен 

марапатталған. 

 

 

№ 31 

бұйрығымен 

25.05.2017ж. 

Құрметті 

Президент  

Б.Р.Рақышев 

   

 

Құрмет грамоталарымен және алғыс хаттарымен марапатталдым, 

соның ішінде: БҚО әкімі Б.С.Ізмұхамбетовтен, 

Ақтөбе қаласы әкімінің орынбасары Д.Исмағамбетовадан және 

Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ ректоры Ж.Әділовтен, 

Атырау мұнай және газ институтының ректоры Д.О.Құлжановтан, 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ ректоры Қ.Қ.Бозымовтан, 

ҚРМУ ректоры Т.Б.Бердімұратовтан, 

БҚИТУ ректоры Р.С.Ғабдуалиевадан. 

 

 

 

 

 
ТHOMSON REUTERS, SCOPUS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЗАЛАРЫНЫҢ 

БАСЫЛЫМДАРЫНДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

 

1.Study of the effect of irradiation with 

Ca5+ ions on the increase in Ni nanotubes 

lifetime, applicable as the basis for lithium-

ion batteries 

Published 24 May 2019 • © 2019 IOP Publishing 

Ltd 

Materials Research Express, Volume 6, Number 8 

/Skopus/ Q3 52-процентиль h-1 

2.Analysis of horizontal well operation at 

the Zhanazhol deposit 

 

Journal of Ecological Engineering  ISSN 

22998993, 2081139Х Vol. 19, Iss. 1, 2018 

/Skopus/ Q3 46-процентиль  

 

 

 

 

 

 

https://iopscience.iop.org/journal/2053-1591
https://iopscience.iop.org/volume/2053-1591/6
https://iopscience.iop.org/issue/2053-1591/6/8


БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ  

 

1.Увеличение добычи жидких 

углеводородов интенсификацией 

нагнетательных скважин месторождения 

Карачаганак 

Вестник Гос.университета имени Шакарима 

г.Семей, Ғылыми журнал №1 (89) 2020, С4-8 

/ККСОН МОН РК  

 

2.Обоснование потребности в проведении 

промысловых исследований при 

эксплуатации скважин с забойным 

давлением ниже давления насыщения в 

условиях ЧНГКМ 

журнал "Молодой ученый" ISSN 2072-0297, 

РФ г.Москва, №8 (112), 2016г., С317-319 

https://moluch.ru/authors/53308/ 

  

3.Обзор существующих технологий 

управления отработкой винтовых 

забойных двигателей при бурении 

скважин 

журнал "Молодой ученый" ISSN 2072-0297, 

РФ г.Москва, №23 (127), ноябрь 2016г., С27-30 

https://moluch.ru/authors/53308/  

 

4.Заканчивание горизонтальных 

скважины 

Международный научно-практический 

конференция "Инновационные технологии и 

системы устойчивого научно-

технологического развития в Евразийском 

пространстве. Кластерные инициативы 

комплексных программ подготовки к ЕХРО-

2017: Астана", посвященной к 25-летию 

Независимости Республики Казахстан и 25-

летию со дня основания Национальной 

инженерной академии РК, (27.10.2016) №4 (12) 

декабрь 2016, С61-65  

5.Назначение и применение 

вращающегося контролирующего 

устройства RCD 

научно - практический журнал "Білім және 

Ғылым"  №4 (45) 2016, С99-103 

научно-практический журнал "образование и 

наука" №4 (45) 2016, С99-103 

6.Состояние исследований в зоне 

техногенной загазованности подземных 

вод на Карачаганакском месторождении 

 

Республиканский научно-практическая 

конференция молодых ученых "Келешек-2017" 

Жезказганский университет имени 

О.А.Байконурова , 31.03.2017, С75-78  

7.Определение условий положительной 

эффективности циклического 

воздействия на участке первого 

эксплуатационного объекта 

месторождения Кумколь 

Республиканский научно-практическая 

конференция молодых ученых "Келешек-2017" 

Жезказганский университет имени 

О.А.Байконурова , 31.03.2017, С78-80  

  

8.Полифункциональной модификатор 

грунтобетонных композитов 

научно-технический журнал Новости 

инженерной науки и образования Западного 

Казахстана, НОК "КазИИТУ" Уральск, №1 

(13), 2017, С17-25  

9.Постоянно действующие геологические 

модели как основа управления ресурсной 

базой нефтяного месторождения  

Электронное научное издание «Устойчивое 

инновационное развитие: проектирование и 

управление» www.rypravlenie.ru 

Том 14 (41), 2018, ст. 4  

10.Преимущество применения винтовых 

насосов 

 

Электронное научное издание 

«Международный электронный журнал. 

Устойчивое развитие: наука и практика» 

www.yrazvitie.ru  вып. 2 (21), 2018, ст. 4 С30-35 

https://moluch.ru/authors/53308/
https://moluch.ru/authors/53308/
http://www.yrazvitie.ru/


11.Охрана окружающей среды в 

нефтегазовой отрасли (на примере 

месторождения Карачаганак) 

X Международная научно-практическая 

конференция «Инновационное развитие 

современной науки», г.Пенза РФ 10.02.2019, 

С26-29 

12.Метрологическое обеспечение 

качества продукции 

Электронное научное издание 

«Международный электронный журнал. 

Устойчивое развитие: наука и практика» 

www.yrazvitie.ru  вып. 1 (23), 2019, ст. 2 

13.Мониторинг влияния загрязняющих 

веществ на окружающую среду на 

Актюбинском хромовом заводе 

Электронное научное издание 

«Международный электронный журнал. 

Устойчивое развитие: наука и практика» 

www.yrazvitie.ru  вып. 1 (23), 2019, ст. 4 

14.Определение состава, дезагрегация и 

оценка сточных вод в Актюбинской 

области 

 

Электронное научное издание 

«Международный электронный журнал. 

Устойчивое развитие: наука и практика» 

www.yrazvitie.ru  вып. 1 (23), 2019, ст. 6 

15.Законы и приемы ландшафтной 

архитектуры, и цветовая палитра  

Электронное научное издание 

«Международный электронный журнал. 

Устойчивое развитие: наука и практика» 

www.yrazvitie.ru вып. 2 (24), 2019, ст. 9  

С74-80  

16.Сертификация строительной 

продукции (реферат дипломной работы) 

«Международный электронный журнал. 

Устойчивое развитие: наука и практика» 

www.yrazvitie.ru вып. 2 (24), 2019, ст. 10. С81-

83 

17.Использование компьютеров при 

формировании творческой деятельности 

будущих специалистов 

 

Электронное научное издание «Устойчивое 

инновационное развитие: проектирование и 

управление» www.rypravlenie.ru том 16 № 2 

(47), 2020, ст. 12. http://rypravlenie.ru/ С107-119  

18.Сравнительный анализ традиционных 

и цифровых техник в компьютерном 

дизайне 

Сетевое научное издание «Устойчивое 

инновационное развитие: проектирование и 

управление». 2021. Т. 17, вып. 1 (50). 

URL: http://www.rypravlenie.ru/?p=3709 

19.Обзор существующих технологий 

управления отработкой винтовых 

забойных двигателей при бурении 

скважин 

  

XXI Международная научная конференция 

студентов и магистрантов «Потенциал 

молодежи в науке и образовании: взгляды, 

ориентиры, перспективы», посвященной 30-

летию Независимости Республики Казахстан 

№1 (часть III) 6-9.04.2021, C261  

Хисаметдинов Эльдар, студент II курса  

Науч.руковод.: Ахметжан С.З. к.т.н., доцент   

20.Обеспечение промышленной 

безопасности, охраны труда и 

окружающей среды на месторождениях 

 

Электронное научное издание «Устойчивое 

инновационное развитие: проектирование и 

управление» www.rypravlenie.ru том 17 № 2 

(51), 2021, ст. 1. http://rypravlenie.ru/  С1-7 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

21.Учебное пособие "Осложнение при 

бурение скважин" по дисциплине 

"Наклонно-направленное бурение" для 

специальности 6М070800 "Нефтегазовое 

дело"/ Уральск: ЗКАТУ им.Жангир хана 

Оқу құралы. Орал қаласы, Жәңгір хан ат. 

БҚАТУ, 2015ж. ISBN 978-601-7352-95-0 

http://www.yrazvitie.ru/
http://www.yrazvitie.ru/
http://www.yrazvitie.ru/
http://rypravlenie.ru/
http://www.rypravlenie.ru/?p=3709
http://rypravlenie.ru/


22.Учебное пособие "Предупреждение 

нефтегазопроявлений при бурении 

скважин" для специальности 6М070800 

"Нефтегазовое дело"/ Уральск: ЗКАТУ 

им.Жангир хана  

Оқу құралы. Орал қаласы, Жәңгір хан ат. 

БҚАТУ, 2016ж. ISBN 978-601-7543-81-5 

23."Современные научные исследования 

и инновации" посвященной Дню 

независимости РК и юбилейному 

выпуску магистратуры университета  

 г.Уральск ЗКАТУ им. Жангир хана, 2016г. 

Сборник материалов научной конференции 

магистрантов машиностроительного и 

политехнического факультетов 

24.Учебное пособие "Промывка скважин 

и промывочные агенты" для 

специальности 5В070800 "Нефтегазовое 

дело"/ Уральск: ЗКАТУ им.Жангир хана  

Оқу құралы. Орал қаласы, Жәңгір хан ат. 

БҚАТУ, 2016ж. ISBN 978-601-319-025-9 

25.5В070800 - "Мұнай-газ ісі" мамандығы 

бойынша "Ұңғыманы жуу және жуу 

агенттері" оқу құралы / Орал: Жәңгір 

хан ат. БҚАТУ   

Оқу құралы. Орал қаласы, Жәңгір хан ат. 

БҚАТУ, 2016ж. ISBN 978-601-319-025-9 

26.Учебное пособие "Строительный 

инжиниринг в нефтегазовом комплексе" / 

Уральск: "НУО КазУИТС"  

Оқу құралы. Орал қаласы, Қазақстан 

инновациялық және телекоммуникациялық 

университеті, 2017ж. ISBN 978-601-280-920-6 

27.«Құрылыстағы ақпараттық 

жүйелер» оқу құралы / Ақтөбе: Қазақ-

Орыс Халықаралық университеті, 2019.-

121б.  

Оқу құралы. Ақтөбе: Қазақ-Орыс 

Халықаралық университеті, 2019ж. ISBN 978-

601-332-334-3 

 

 

 

 

ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР 

 

№ Пәндер атауы БББ 

1 
Технологиялық машиналарды 

монтаждау және пайдалану 

6В07104 – «Технологиялық 

машиналар мен жабдықтар» 

2 
Технологиялық машиналарды 

жөндеу 

6В07104 – «Технологиялық 

машиналар мен жабдықтар» 

3 
Технологиялық машиналарды 

автоматтандыру 

6В07104 – «Технологиялық 

машиналар мен жабдықтар» 

4 

Мұнай-газ жабдығына 

техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу 

7М07202 – «Мұнай-газ ісі» 

 


