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Тегі Магауов 

Аты Аскар 

Әкесінің аты Тлеккалиевич 

Туған күні 10.01.1976 г.р. 

Туған жері БҚО, Шапай ауылы 

Жалпы еңбек өтілі 15 жыл 

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 3 жыл 

Аталған мекемедегі жұмыс өтілі  10 жыл 

Академиялық дәрежесі  

Ғылыми дәрежесі  

Байланыс телефоны жұм. 8(7112) 50 09 43, ішкі. 46 

Ұялы телефон 87026371176 

Е-mail magauov.askar@mail.ru 
 

 
БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1. "Электр энергетикалық және электр техникалық бағыттағы мамандарды 

даярлаудағы инновациялық технологиялар" бағдарламасы бойынша 

біліктілікті арттыру курсынан өтті. 2018 жылдың 29 қыркүйегінде 

Альметьевск қаласында өткізілген " электр энергетикасы мен 

электротехникадағы жаңа технологиялар және техникалық шешімдер 

"(сертификат 40 сағат);  

2. 2020 жылдың 25-29 мамырында "техникалық және кәсіптік,орта білімнен 

кейінгі білім беру ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: мазмұнын құрудан 

бастап оқу процесін ұйымдастыруға дейін" бағдарламасы бойынша 

біліктілікті арттыру онлайн курсынан өтті (сертификат 36 сағат); 

3. 2020 жылдың 25-29 мамырында "talap" ҰБО ОО өткізетін "Қашықтан оқу 

жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру" біліктілікті 

арттыру он-лайн курсынан өтті (сертификат 36 сағат); 

4.  Тіл орталығында "ағылшын тілін үйренудің бастапқы деңгейін табысты 

аяқтағанын мойындау үшін" нұрболашақ бағдарламасы бойынша курс 

mailto:magauov.askar@mail.ru


өтті.Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы . 23 тамыз-23 Қараша 2017 жыл 

(сертификат).                                                                                                                  5. 

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласында "Тіл орталығында" өткізілген 

"ағылшын тілін үйренудің бастапқы деңгейін табысты аяқтағанын тану үшін" 

НұрБолашақ оқыту курсы өтті . 2018 жылғы 6 наурыз - 6 маусым (сертификат);                                                                                                        

6.Ұсынылды "байқауына ғылымындағы ұздік жас оқытушы".28 

қараша.2017жыл.(Диплом). 

 
 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық- 

технологиялық университеті 

Техника және технология кафедрасының аға 

оқытушысы 

Орал қаласы, Қазақстан 

қыркүйек 2020 ж.- қазіргі 

уақытқа дейін 

Батыс ЭнергоРесурстары 
комерциялық бөлімінің электромонтеры 

Орал қаласы, Қазақстан 

қыркүйек 2018 ж.- маусым 2020 

ж. 
Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық 

колледжі арнайы пәндер оқытушысы.  
Орал қаласы, Қазақстан 

қыркүйек 2017 ж.- маусым 2018 

ж. 
Ақжайық" спорт клубы АҚ 5-разрядты Электрик Орал қаласы, Қазақстан 

қыркүйек 2015ж.- тамыз 2017 ж. 

"Уральскдорстрой" АҚ 5-разрядты Электрик  Орал қаласы, Қазақстан  

қыркүйек 2011 ж.- тамыз 2016 ж. 

"Oil Real Estade" ЖШС 5-разрядты Электрик Орал қаласы, Қазастан , 

ақпан 2011 ж.-  қыркұйек2015ж. 

"Бап қаз АЭК" АҚ Орал қ. қосалқы станцияларға 

қызмет көрсету бойынша 5-разрядты Электрик  
 

Орал қаласы, Қазақстан 

қыркүйек 2010 ж.-желтоқсан 

2010 ж. 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

 

1 Мещерякова Е. Ю., Магауов А. Т. 0902000 - "" мамандығы бойынша оқу - 

технологиялық практиканы өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулар, БҚИТК, 

2017 ж. 
 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

1.Оқу материалын реферат-сабақтар сайтында жариялады (№КУ84482) 

2020 
ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР 

 

 

№ Пән атауы Мамандық 

1 
Электр энергиясындағы өтпелі 

үрдестері      

5В071800 – 

Электроэнергетикасы 

 



 

 
2 

ЭТН -2 

6В07102 –  

Электроэнергетикасы 

 

6В07102 

3 

Электротехниканың теориялық 

негіздері 

6В07102 – 

Электроэнергетикасы 

  

6В07102 

 

4 

Практика 

6В07102 –  

Электроэнергетикасы 

 

5 
Электр жбдықтарын монтаждау, 

пайдалану және реттеу   

6В07201 –  

Электроэнергетикасы 

 

6 
Электромеханикажәне 

электротехникалық жабдықтар 

6В07102 –  

Электроэнергетикасы 

 

7 

Электр  жабдықтарын жөндеу 

6В07102 –  

Электроэнергетикасы 

 


