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Тегі: Буранова  

Аты: Нурслу 

Әкесінің аты: Галымовна      

Туған жылы,  күні, айы: 02.06.1986    

Туған жері:  БҚО,  Орал қаласы    

Жалпы еңбек өтілі: 14 жыл 

Жалпы педагогикалық еңбек өтілі: 12 жыл   

Аталған оқу орнындағы еңбек өтілі: 2  жыл 

Академиялық дәрежесі: техника ғылымдарының магистрі 

Байланыс телефоны:  жұм. 8(7112) 5330 49, ішкі тел. 46 

Мобильді телефон: 87011411227 

Е-mail:  nurslu_1986@mail.ru 

 

 

 

 

БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

 

1. Ағылшын тілі курсының базалық деңгейін меңгергендігі үшін берілді. 

“TORUS.KZ”ЖШС, Орал қаласы, 2021ж, (Сертификат). 

2. Біліктілікті арттыру мақсатында 2017ж 10 қаңтар -31 мамыр аралығында (105 сағат) 

«English for special purposes» курсын өттім.  Жәңгір хан атындағы  БҚАТУ. Орал қаласы,  

(Сертификат). 

3.  Біліктілікті арттыру мақсатында 2017ж 29 қаңтар -09 мамыр аралығында (72 часов) 

«Активные и интерактивные технологии обучения в высшей школе в контексте 

трехъязычного образования» курсын өттім.  Жәңгір хан атындағы  БҚАТУ. Орал қаласы, 

(Сертификат). 

4. Біліктілікті арттыру мақсатында  2018ж 6 қыркүйек - 25 мамыр аралығында ( 9 ай) 

«Improvement of professional English communication skills for teachers» ағылшын курсын 

өттім. Жәңгір хан атындағы  БҚАТУ. Орал қаласы, (Сертификат). 

5.  Біліктілікті арттыру мақсатында «Управление качеством электрической энергии с 

целью повышения надежности и энергоэффективности» курсын өттім. Жәңгір хан 

атындағы  БҚАТУ. Орал қаласы, 2017 жылдың 22 желтоқсанда берілді (72 часов), (куәлік). 
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ЕҢБЕК ЖОЛЫ 
  

Батыс Қазақстан инновациялық-

технологиялық университеті  

техника және технологиялар кафедрасының 

аға оқытушысы, техника ғылымдарының 

магистрі 

Орал қ., Қазақстан  

қыркүйек 2020 ж.- қазіргі күнге 

дейін 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ 

 

Орал қ., Қазақстан  

қазан 2007 ж. – тамыз 2020 ж. 

 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

 

1. «Повышение эффективности возобновляемых источников энергии на основе 

анализа междунородного опыта» Б.А. Саргужиева, Н. Г. Буранова желілік ғылыми 

басылымы «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»  (РИНЦ) 

2021ж, URL: http://www.rypravlenie.ru/?p=3709 

2. 5В071800 (6В07102) – «Электр энергетикасы» мамандығы үшін "Электр 

энергетикадағы өтпелі үрдістер" пәні бойынша курстық жұмысты орындауға арналған 

әдістемелік нұсқауы БҚИТУ баспасынан шығарылды. №6 23.12.2020 

3. 5В071800 (6B07102) – Электр энергетикасы мамандығының (білім беру 

бағдарламасы) студенттері үшін дипломдық жобаны орындау және қорғау бойынша 

әдістемелік нұсқау БҚИТУ баспасынан шығарылды. №3 23.11.2020 

4. Электронды құрал «Program on passing of professional practical work  for students of 

poly lingual groups specialty 5В071800 - "Electrical Engineering» Жәңгір хан атындағы  

БҚАТУ. Орал қаласы, 2016ж – 30бет. 

 

 

ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР 

 

№ Пән атауы Мамандық 

1 
Электротехникалық жабдықтардың 

сенімділігі 
5В071800 – Электр энергетикасы 

2 Электр машиналары 6В07102 – Электр энергетикасы 

3 Электрлік сызбалар мен сұлбалар 6В07102 – Электр энергетикасы 

4 ЭТН-1 6В07102 – Электр энергетикасы 

5 
Дәстүрлі емес және жаңартылған 

энергия көздері 

6В07102 – Электр энергетикасы 

6 Электр желілері мен жүйелері 6В07102 – Электр энергетикасы 

7 Өнеркәсіптік қауіпсідік 6В07102 – Электр энергетикасы 

 

 

 
 


