
 

Инженерлік -технологиялық факультет 

Техника және технология кафедрасы 

ҰСТАЗ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 
 

  

Садықовтың тегі 

Лазат есімі 

Әкесінің аты Анатольевна 

Туған жылы 09.01.1959 ж 

Туған жері Қарағанды облысы, Балқаш қаласы 

Жалпы еңбек өтілі 45 жыл 

Жалпы педагогикалық өтілі 25 жыл 

Бұл мекемеде жұмыс тәжірибесі 08.09.2021 ж. 

Ғылыми дәреже техника ғылымдарының кандидаты 

Жұмыстың байланыс телефоны. 8 (7112) 50 09 43, инт. 46 

Ұялы телефон 87771761206 (ватсап) / 87076064918 

Е-пошта: archisad@mail.ru 

 

ОҚЫТУ АҚПАРАТЫ 

 

1. 2020 ж. - Тамбов, РФ, ТСТУ. Сертификат: «Электр қондырғыларын 

жобалау мен құрудағы тиімділік», 

04.12.2020 жылғы No 06-08.01 / 01140, 72 сағат  

2. 2020 жыл - Орал, БҚАТУ. Жәңгірхан, «Тиімді көшбасшы» біліктілігін 

арттыру, 06.05.2020 No4919 сертификат. 

3. 2020 - Орал, БҚАТУ. Жәңгір хан, «Арнайы пәндерді оқытуда цифрлық 

дағдыларды қалыптастыру» біліктілігін арттыру, 05.06.2020 жылғы 

No4924 сертификат. 

4. 2019-Оралғалысы, қазақстандық стандартты zhene сертификаттау 

институттары, «Менеджмент жуйелерин кусипорындарда енизу бойинша 

аймақтық салалық семинарлар аткизу», No 1538, Қазан 2019ж. 

5. 2019 ж. Орал, Қазақстандағы Nazional Erasmus + офисі «Білім беру 

бағдарламаларын жобалауға заманауи тәсілдер», 2019 ж. 

 Translated from Russian to Kazakh - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution


6. 2019 ж. - Тамбов, РФ, ТСТУ. Сертификат: «Агроөнеркәсіптік кешен 

тұтынушыларын электрмен жабдықтау сенімділігі», 2019 ж. 18 қазандағы 

No 06-08.01 / 00395, 72 академиялық сағат. 

7. 2018 ж. - Үрімші, Қытай Халық Республикасы Сертификат: Орталық 

Азиядағы ғылым мен техника саласындағы басқарушы кадрларды 

даярлау бойынша халықаралық семинар. 

8. 2017 ж. Тамбов, РФ, ТСТУ. Сертификат: «Сенімділік пен энергия 

тиімділігін арттыру мақсатында электр энергиясының сапасын басқару», 

No1337, 22 желтоқсан 2017 ж. 

9. 2017 жыл - Үрімші, Қытай Халық Республикасы. Диплом: Орталық 

Азияда күн энергиясын дамыту мен қолданудың технологиялары 

бойынша халықаралық семинар.No 187307 15.12.2018 ж. 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

  

1 Батыс Қазақстан инновациялық -

технологиялық университеті, 

Техника және технология 

кафедрасының доценті, техника 

ғылымдарының кандидаты. 

Орал, Қазақстан 

08.09.2021 бастап қазіргі 

уақытқа дейін 

2018-

05-07 

121 2 

«Батыс Қазақстан университеті» 

КЕАҚ Жәңгір хан » 

Доцент, «Электротехника және 

автоматика» жоғары мектебінің 

меңгерушісі 

Орал, Қазақстан  

 2016-2021 жж 

3 Атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университеті 

М.Өтемісова 

Болон процесі орталығының 

жетекшісі  

Орал, Қазақстан  

2012-2016 жж 

4 Қазақ-Ресей халықаралық 

университеті, 

Ректордың міндетін атқарушы, 

проректор, инновациялық-

техникалық орталықтың 

жетекшісі 

Ақтөбе, Қазақстан 

2009-2011 жж 

5  «Архисад» дизайн фирмасы, 

режиссер 

Орал, Қазақстан 

2007-2009 жж 

6 

 

 

7 

 

 

сегіз 

Батыс Қазақстан «Алгоритм» 

технопаркі, 

Сараптамалық кеңестің хатшысы 

Еңбек және әлеуметтік қатынастар 

академиясы », 

оқу бөлімінің меңгерушісі 

Қазақстан ақпараттық 

Орал, Қазақстан 

2005-2007 жж 

 

Орал, Қазақстан 

2001-2005 жж 

 

 Орал, Қазақстан  



 

 

 

тоғыз 

 

 

он 

 

он 

бір 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

технологиялар мен менеджмент 

институты, 

Бірінші проректоры  

 Батыс Қазақстан «Еуразия» 

менеджмент және тілдер 

институты, 

Проректор 

 «Қазақгазсервис» АҚ 

Маркетинг вице -министрі 

Тұрғындарға мемлекеттік қызмет 

көрсету құрылыс бөлімі, 

бастықтың орынбасары 

Халыққа тұрмыстық қызмет 

көрсету бөлімі, 

Өндірістік -техникалық бөлімнің 

жетекші инженері  

«Металлист» әскери зауыты (жас 

маман ретінде) 

Бағдарламалық қамтамасыз ету 

инженері 

1998-2001 жж 

 

 

Орал, Қазақстан 

1996-1998 жж 

 

Орал, Қазақстан 

1991-1993 жж 

Орал, Қазақстан 

 1988-1991 жж 

 

Орал, Қазақстан 

 1985-1988 жж 

 

 

 

 Орал, Қазақстан 

 1981-1985 жж 

 

 

 

ЖАРИЯЛАР 
1. Қазақстан Республикасында оқшаулағыш 

материалдардың жаңа түрлері бар 

кабельдердің қолданылуын талдау 

«Астананың ғылыми жаршысы» ғылыми 

журналы No12-20016 Астана. 

2. Электр беру желілерінің магнит өрісін 

зерттеу 

No12-20016 «Астананың ғылыми 

хабаршысы» ғылыми журналы. 

3. Кабельдік желілердің сенімділігін жақсарту 

бойынша алдын алу шаралары 

No2-2017 халықаралық ғылыми-

педагогикалық «Поиск» журналы 

4. Қазақстанда энергия үнемдеу қызметін 

дамыту 

Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіптік кешеннің 

өзекті мәселелері. VIII Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов мемлекеттік аграрлық университеті. 

Н.И. Вавилов, РФ, 2017 ж 

5. Батыс Қазақстан облысы аумағында орташа 

және жоғары вольтты кабельдерді 

оқшаулаудың заманауи түрлерін енгізу 

Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіптік кешеннің 

өзекті мәселелері. VIII Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов мемлекеттік аграрлық университеті. 

Н.И. Вавилов, РФ, 2017 ж 

6. Қазақстандағы энергия үнемдеу қызметі Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіптік кешеннің 

өзекті мәселелері. VIII Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов мемлекеттік аграрлық университеті. 

Н.И. Вавилов, РФ, 2017 ж 



7. Тірі ағзаларды сәулеленуден 

электромагниттік өрістермен қорғау жолдары 

Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіптік кешеннің 

өзекті мәселелері. VIII Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов мемлекеттік аграрлық университеті. 

Н.И. Вавилов, 2017 ж 

8. Қазақстан Республикасындағы 

энергетикалық мәселелерді шешуге 

көмектесетін баламалы энергия көздерін 

дамыту 

Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіптік кешеннің 

өзекті мәселелері. VIII Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов атындағы мемлекеттік аграрлық 

университеті Н.И. Вавилов, РФ, 2017 ж 

9. Қазақстанда энергия үнемдеу қызметін 

дамыту 

БҚАТУ оларды. Жәңгір хан, «Білім жан Ғылым» 

ғылыми журналы, 2018, Орал 

10. Батыс Қазақстан облысында күн 

энергиясын қолдану 

Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіптік кешеннің 

өзекті мәселелері. IX Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов мемлекеттік аграрлық университеті. 

Н.И. Вавилов, РФ, 2018 ж 

11. Электрмен жабдықтау жүйесінің 

элементтерінің реактивті қуатын өтеу 

қондырғысының жұмысының тиімділігін 

зерттеу 

Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіп кешенінің 

өзекті мәселелері. IX Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов атындағы мемлекеттік аграрлық 

университеті Н.И. Вавилов, РФ, 2018 ж 

12. Энергия сақтайтын қондырғыларды 

қолдана отырып, күрделі жүйенің электр 

схемасын жасау 

Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіптік кешеннің 

өзекті мәселелері. IX Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов мемлекеттік аграрлық университеті. 

Н.И. Вавилов, РФ, 2018 ж 

13 Шыңжаңда күн энергиясын инновациялық 

қолдану 

БҚАТУ оларды. Жәңгір хан «Студенттер мен 

магистранттардың» ХХІ ғасырдағы ғылым 

мен инновацияның дамуындағы жастардың 

рөлі «үшінші республикалық ғылыми-

практикалық конференциясының 

материалдары, Орал, 2018 ж. 

14. Қытай провинциясындағы күн энергиясы 

технологиясының жағдайы мен даму 

тенденциясы 

БҚАТУ оларды. Жәңгір хан, «Білім және ғылым» 

ғылыми журналы, 2019, Орал 

15. Батыс Қазақстан облысында күн 

энергиясын пайдалану. 

БҚАТУ оларды. Жәңгір хан, «Білім және 

ғылым» ғылыми журналы, 2019, Орал 

16. Қазіргі жағдайда дәстүрлі энергетиканың 

даму мәселелері 

Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіптік кешеннің 

өзекті мәселелері. Х халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов мемлекеттік аграрлық университеті. 

Н.И. Вавилов, РФ, 2019 ж 

17. Қытайда баламалы энергия көздерін 

қолдану технологияларының даму 

тенденциялары. 

Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіптік кешеннің 

өзекті мәселелері. Х халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов мемлекеттік аграрлық университеті. 

Н.И. Вавилов, РФ, 2019 ж 



18. Батыс Қазақстан облысындағы дәстүрлі 

емес энергетиканың қазіргі жағдайы мен даму 

болашағы 

«Энергетика, электротехника мен энергия 

тиімділігін дамытудың мәселелері мен болашағы» 

ғылыми жинағы, Н.И.Ульянов атындағы Чуваш 

мемлекеттік университетінің халықаралық 

конференциясы материалдары, Чебоксары, РФ, 

2019 ж. 

 

19.Электромагниттік үйлесімділік Оқу құралы, «Альманах». Алматы, 2019, 162 б. 

20. MATLAB бағдарламаланатын ортада 

биогаз қондырғыларын электрмен 

жабдықтаудың математикалық моделін құру 

 «Біздің заманымыздың жаһандық мәселелеріне 

дейін ғылыми қоғамдастықтың бірігуі» 

халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясы, Токио, Жапония, 2020 ж.  

 

 

21. № 231 зауыттың тарихы Атындағы Чуваш мемлекеттік техникалық 

университеті, техникалық, гуманитарлық және 

жаратылыстану ғылымдары бойынша 

Бүкілресейлік ғылыми студенттер конференциясы 

Ульянова, Чебоксары, Чувашия, 2020 ж 

22. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

энергетикалық аудиті 

Оқу құралы, «Альманах». Алматы, 2020, 162 бет 

23. Жаңартылатын энергия көздері немесе 

«жасыл энергия» 

Халықаралық ғылыми -практикалық студенттер 

конференциясы, Н.И.Улянов атындағы Чуваш 

мемлекеттік университеті, Чебоксары, РФ, 2021 

ж. 

 

24. Электр жөндеу кәсіпорындарының ішкі 

факторларын оңтайландырудың 

математикалық моделі 

Студенттердің, магистранттардың және 

аспиранттардың халықаралық ғылыми -

практикалық конференциясы «Әр түрлі қызмет 

саласындағы құбылыстар мен процестерді 

зерттеудегі математикалық модельдеу және 

ақпараттық технологиялар, Жоғары білім берудің 

федералды мемлекеттік бюджеттік білім беру 

мекемесі, Кубан мемлекеттік аграрлық 

университеті, Ресей Федерациясы, Краснодар, 

2021 ж. . 

25. Кәсіпорындағы энергия үнемдеу «GLOBAL SCEINCE AND INNOVATIONS: 2021 

CENTRAL ASIA» XII Халықаралық ғылыми -

практикалық конференциясы, «GLOBAL 

SCEINCE AND INNOVATIONS: 2021 CENTRAL 

ASIA» халықаралық ғылыми журналы  



26. Жаңартылатын энергия көздері - біздің 

қазіргі болашағымыз 

«GLOBAL SCEINCE AND INNOVATIONS: 2021 

CENTRAL ASIA» XII Халықаралық ғылыми-

практикалық конференциясы, «GLOBAL 

SCEINCE AND INNOVATIONS: 2021 CENTRAL 

ASIA» халықаралық ғылыми журналы, Нұр-

Сұлтан. 

27. Энергетика негіздері Оқу -әдістемелік нұсқаулық, КЕАҚ «БҚАТУ им. 

Жәңгір хан », 2021, 150 бет. 

28. Қазақстанда энергия үнемдеуді күшейту Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіптік кешеннің 

өзекті мәселелері. XII Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов мемлекеттік аграрлық университеті. 

Н.И. Вавилов, РФ, 2021 ж 

29. Жасыл көпір серіктестік бағдарламасын 

іске асыру 

Ғылыми жинақ «Агроөнеркәсіп кешенінің 

өзекті мәселелері. XII Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары. 

Саратов мемлекеттік аграрлық университеті. 

Н.И. Вавилов, РФ, 2021 ж 

 

ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ 

Жоқ Пәннің атауы Мамандық 

1 
Электрмен жабдықтау 

жүйелерінің сенімділігі 
6В07102- Электр энергиясы 

2018-

05-07 

121 2 

Электрлік жарықтандыру 
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