
Инженерлік-гуманитарлықфакультет 

Техника және технологиялар кафедрасы 

 

ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

 

 
 

Тегі Мукамбеткалиева 

Аты Айнаш 

Әкесінің аты Нурбулатовна 

Туған күні 21.07.1989 г.р. 

Туған жері БҚО, Казталов ауданы, Талдықұдық ауылы 

Жалпы еңбек өтілі 11 жыл 

Педагогикалық жалпы еңбек өтілі 7 лет 

Аталған мекемедегі жұмыс өтілі  10 лет 

Академиялық дәрежесі техника ғылымдарының магистрі 

Ғылыми дәрежесі  

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

Ұялы телефон 8775 219 12 92 

Е-mail ainash_m_89@mail.ru 
 

 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 
1. «Сусыздандыру және тұзсыздандыру қондырғысының операторы. 3 разряд» 

бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өттім. Жәңгір хан атындағы 

БҚАТУ жүргізді., 27 қараша 2020 жыл (сертификат 36 сағат);  
2. "ШОКИ" ЖШС өткізетін «Нормы потерь при хранении нефти и нефтепродуктов» бағдарламасы 

бойынша біліктілікті арттыру курсынан өттім, 2020 жылғы 28 қыркүйек - 8 қазан( сертификат 72 

сағат); 

3. ОТЦ НКАО «Talap» жүргізген «Қашықтан оқыту жағдайында студенттердің өзіндік 

жұмысын ұйымдастыру» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өттім, 25-

29 мамыр 2020 жыл (сертификат 36 сағат);  

4. "Нұрсұлтан" республикалық білім беру әдістемелік орталығы өткізетін «Жаңартылған білім 

беру аясында ЖОО оқытушыларына инновациялық технологияларды оқып үйрену 

нәтижесінде жаңа педагогикалық технологиялардың әдіс-тәсілдерін оқу-тәрбие 

процесінде қолдану дағдыларымен, шеберліктерін қалыптастыру» бағдарламасы бойынша 

біліктілікті арттыру курсынан өттім, Нур-Султан қаласы, 27-29 қараша 2019 жыл (сертификат). 

5. Самара мемлекеттік басқару университеті өткізетін "халықаралық нарық институты" «Процессы 

вторичной переработки нефти» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өттім, 

Самара қаласы, 10-26 маусым 2019 жыл (сертификат-72 сағат); 

6. «Оралмұнайгазгелогия» АҚ жүргізген «Подготовка буровых растворов» бағдарламасы бойынша 

біліктілікті арттыру курсынан өттім, Орал қаласы, 5-17 ақпан 2018 жыл (сертификат).  

7. Clarivate Analytics өткізген «Практические рекомендации по публикации в 

международных журналах» тақырыбындағы онлайн – семинарына қатыстым,  28 қараша- 

5 желтоқсан 2017 жыл (сертификат).   

8. «Бином» ЖШС өткізген «Контроль качества нефтепродуктов»бағдарламасы бойынша 

біліктілігімді арттырдым,  Орал қаласы, 9-20 қазан  2017  жыл (сертификат).  
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9.  Нархоз университеті өткізген «Инновационные методы обучения» бағдарламасы бойынша 

біліктілігімді арттырдым, Орал қаласы, 7-11 маусым 2017 жыл (сертификат). 

10. «Учебный центр» ЖШС өткізген «Правила  обеспечения  промышленной безопасности 

для опасных производственных обьектов нефтяной и газовой промышленности» 

бағдарламасы бойынша біліктілігімді арттырдым, Орал қаласы,  қазан  2014 жыл (сертификат) 

11. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-і өткізген «Новые технологии в переработке нефти» 

бағдарламасы бойынша біліктілігімді арттырдым, Орал қаласы, қараша-желтоқсан, 2014 

жыл (сертификат) 

12. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ-і өткізген «Современные технологии переработки 

переработки сырья и повторное использование отработанных продуктов» бағдарламасы 

бойынша біліктілігімді арттырдым, Орал қаласы, сәуір 2013 жыл(сертификат). 
 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық- 

технологиялық университеті 

Техника және технология кафедрасының аға 

оқытушысы 

Орал қаласы, Қазақстан 

қыркүйек 2020 ж.- қазіргі уақытқа 

дейін 

Батыс Қазақстан инновациялық- 

технологиялық университеті 

Мұнай-газ ісі және салалық технологиялар 

кафедрасының аға оқытушысы 

Орал қаласы, Қазақстан 

қыркүйек 2018 ж.- маусым 2020 ж. 

Батыс Қазақстан инновациялық- 

технологиялық университеті 

Экология және биотехнология кафедрасының аға 

оқытушысы 

Орал қаласы, Қазақстан 

қыркүйек 2017 ж.- маусым 2018 ж. 

Батыс Қазақстан инновациялық- 

технологиялық университеті 

Техника және технология кафедрасының аға 

оқытушысы 

Орал қаласы, Қазақстан 

қыркүйек 2016 ж.- тамыз 2017 ж. 

Батыс Қазақстан инновациялық- 

технологиялық университеті 

Мұнай-газ ісі және салалық технологиялар 

кафедрасының оқытушысы 

Орал қаласы, Қазақстан  

қыркүйек 2015 ж.- тамыз 2016 ж. 

Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық 

университеті 

Мұнай-газ ісі және салалық технологиялар 

кафедрасының зертханашысы 

Орал қаласы, Қазақстан 
қыркүйек 2011 ж.-  тамыз 2015ж. 

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан 

арграрлық – техникалық университеті 

Химия және химиялық технология кафедрасының 

зертханашысы 

Орал қаласы, Қазақстан 

қыркүйек 2010 ж.-желтоқсан 2010 ж. 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

 

1. Турганбеков Е.М., Нурмукашева А.Д., Мукамбеткалиева А.Н. Методические указания 

по итоговой государственной аттестации для студентов специальности 5В072100 - 

«Химическая технология органических веществ», ЗКИТУ, 2015 г. 

2. Ихсанов К.А., Нурмукашева А.Д., Мукамбеткалиева А.Н.5В072100 – 

Органикалықзаттардыңхимиялықтехнологиясымамандығыбойыншаоқитынстуденттерүші

нқорытындымемлекеттікатестаттауғаарналғанәдістемелікнұсқау, БҚИТУ, 2015 ж. 



3. Ихсанов К.А., Нурмукашева А.Д., Мукамбеткалиева А.Н. Методические указания по 

сквозной  практике для специальности 5В072100- Химическая технология органических 

веществ, ЗКИТУ, 2016 г. 

4. Ихсанов К.А., Нурмукашева А.Д., Мукамбеткалиева А.Н. Практиканың жалпы 

бағдарламасы бойынша 5В072100 – органикалық заттардың химиялық технологиясы 

мамандығының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау, БҚИТУ, 2016ж. 

5. Ихсанов К.А., Нурмукашева А.Д., Мукамбеткалиева А.Н.5В072100 – Органикалық 

заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған дипломдық 

жұмысты орындау және қорғаудың әдістемелік нұсқауы, БҚИТУ, 2016 ж. 

6. Ихсанов К.А., Нурмукашева А.Д., Мукамбеткалиева А.Н.Методические указания по 

выполнению и защите дипломных работ для студентов специальности  5В072100 - 

химическая технология органических веществ, ЗКИТУ, 2016 г. 

7. 5В072100 – Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының 

студенттеріне арналған «Органикалық заттардың технологиясының теориялық негіздері» 

пәнінен  өзіндік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау БҚИТУ баспасынан 

шығарылды.  

8. Мукамбеткалиева А.Н., Амиргалиева А.М., Сулейменова А.М. 5В072100 – 

Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған 

қорытынды мемлекеттік аттестация бойынша әдістемелік нұсқау. – Орал, 2017. – 66 б. 

(қазақ тілінде); 

9. Мукамбеткалиева А.Н., Амиргалиева А.М., Сулейменова А.М.  5В072100 – 

Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған 

қорытынды мемлекеттік аттестация бойынша әдістемелік нұсқау. – Орал, 2017. – 66 б. 

(орыс тілінде); 

10. Калешева Г.Е., Мукамбеткалиева А.Н. 5В072100 – Органикалық заттардың химиялық 

технологиясы мамандығының студенттеріне арналған «Көмірсутек шикізаттарын өңдеу 

технологиясы» пәні бойнша курстық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. 

– Орал, 2018. – 33 б. (орыс тілінде); 

11. Мукамбеткалиева А.Н., Нурмукашева А.Д. 5В072100 – Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы мамандығының  студенттеріне арналған «Көмірсутекті 

шикізаттарды өңдеу технологиясы» пәнінен оқу құралы – Орал, 2018. – 103 б. (қазақ 

тілінде); 

12. Ихсанов К.А., Калешева Г.Е., Мукамбеткалиева А.Н. 5В072100 (6В07103) – 

Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған 

қорытынды мемлекеттік аттестаттау бойынша әдістемелік нұсқау. – Орал, 2019.(орыс 

тілінде); 

13. Ихсанов К.А., Калешева Г.Е., Мукамбеткалиева А.Н. 5В072100 (6В07103) – 

Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған 

қорытынды мемлекеттік аттестаттау бойынша әдістемелік нұсқау. – Орал, 2019. (қазақ 

тілінде); 

14. Ихсанов К.А., Калешева Г.Е., Мукамбеткалиева А.Н. 5В072100 (6В07103) – 

Органикалық заттардың химиялық технологиясымамандығы үшін практиканың өтпелі 

бағдарламасы бойынша әдістемелік нұсқау (студенттердің оқу, өндірістік және 

дипломалды практикасын ұйымдастыру және өткізуге арналған әдістемелік ұсыныстар) – 

Орал, 2019.(орыс тілінде); 

15. Ихсанов К.А., Калешева Г.Е., Мукамбеткалиева А.Н. 5В072100 (6В07103) – 

Органикалық заттардың химиялық технологиясымамандығы үшін практиканың өтпелі 

бағдарламасы бойынша әдістемелік нұсқау (студенттердің оқу, өндірістік және 

дипломалды практикасын ұйымдастыру және өткізуге арналған әдістемелік ұсыныстар) – 

Орал, 2019. (қазақ тілінде); 

16. Захаров В.П., Мукамбеткалиева А.Н. 5В072100, 6В07103 – Органикалық заттардың 

химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған дипломдық жұмысты 

орындау және қорғаудың әдістемелік нұсқауы. – Орал, 2020.(қазақ, орыс тілінде); 



17. Мукамбеткалиева А.Н. «Мұнайды өңдеудегі нанотехнология» пәні бойынша дәрістер 

жинағы/ А.Н. Мукамбеткалиева – Орал: БҚИТУ, 2021. – 110 б. 
 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

1) Ахметжан С.З., Мукамбеткалиева А.Н. 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 

2) Мукамбеткалиева А.Н., Сатаева С.С., Тура айдау бензин фракциясы негізіндегі 

эксплуатациялық көрсеткіштері жақсартылған отындық композиттер алу. Химический 

журнал Казахстана (ISSN 1813-1107), 2020. 

3) Калешева Г.Е., Мукамбеткалиева А.Н., Губайдуллин К.Ж., Еркінбекова С.Б.,  Садыкова 

Т. Анализ физико-химический свойств высоковязкой нефти на месторождениях 

Республики Казахстан. Вестник ЗКИТУ, 2019. №7. 

4) Калешева Г.Е., Мукамбеткалиева А.Н., Байбозова Ә.С. Анализ физико-химических 

свойств нефти месторождения Каражанбас.  Вестник ЗКИТУ, 2018. №3. 

5) Мукамбеткалиева А.Н., Сулейменова А.М., Кенжегалиева М.Б.  «Инновациялық 

әдістерді қолдана отырып білім алушылардың  белсенділігін қалыптастыру», Вестник 

ЗКИТУ. Вып. № 1. – Уральск: ЗКИТУ, 2018. 

6) Мукамбеткалиева А.Н., Нурмукашева А.Д., Сулейменова А.М. «Улучшение 

эксплуатационных свойств дизельного топлива с добавлением присадок», Журнал 

«Поиск» №1, 2018. ISBN-1560-1730. 

7) Мукамбеткалиева А.Н., Нурмукашева А.Д. «Жол құрылысынды қолданылатын мұнай 

битумдарын зерттеу», Международный научный журнал РК «Поиск» (№1) 2017 г.С.146-

151. 

8) Мукамбеткалиева А.Н., Нурмукашева А.Д. «Жол құрылысында қолданылатын мұнай 

қалдықтарынан алынған битумның  сапасын жақсарту», Сборник статей по материалам  

Регинальной научно-практической конференции «Новые технологии поиска и разведки 

залежей нефти и газа». – Атырау, февраль, 2016 

9) Мукамбеткалиева А.Н., Нурмукашева А.Д. «Исследование путей предотвращения и 

удаления асфальто-смолисто-парафиновых отложений (АСПО) на Карачаганакском 

нефтегазоконденсатном месторождении», Журнал «Поиск» 4/1, 2015. 

10) Мукамбеткалиева А.Н., Сатаева С.С. «Модифицированный катализатор 

гидроочистки газового конденсата Карачаганакского месторождения от серусодержащих 

соединений» Журнал «Высшая школа Казахстана», Алматы, 2015 

11) Мукамбеткалиева А.Н. «Перспективные способы очистки газового конденсата  

Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения от соединений серы», 

Международной научно-практической конференции «Казахстан на пути к обществу 

знаний», 2013 
 

ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР 

 

№ Пән атауы Мамандық 

1.  Мұнай және газ химиясы мен физикасы            6В07201 – Мұнай-газ ісі 

2.  Мұнайды бастапқы өңдеу технологиясы 6В07201 – Мұнай-газ ісі 

3.  Мұнайды терең өңдеу процесстері 6В07201 – Мұнай-газ ісі 

4.  Мұнайды өңдеудегі нанотехнология 6В07201 – Мұнай-газ ісі 

5.  Химиялық технологияның жылу және 

массаалмасу процесстері     

6В07201 – Мұнай-газ ісі 

6.  Аналитикалық және физколлоидтық химия   6В07201 – Мұнай-газ ісі 

7.  Органикалық химия    6В07201 – Мұнай-газ ісі 
 

 

http://rypravlenie.ru/

