
Резюме 

Фамилия Даулетова  

Имя Салтанат 

Отчество Саденовна 

Дата рождения 23.12.1961 

Должность Аға оқытушы, магистр 

Наименование ВУЗа, 

специальности и даты 

окончания 

1. 1981-1987 жж В.И. Ленин атындағы ҚазПТИ 

Мамандығы – Мұнай және газ кен орындарын 

пайдалану және комплексті механизациялау  

Квалификация – тау-кен инженері 

2. С.Баишев атындағы Ақтөбе университеті 

Магистратура 2013-2015 жж 

Ученая степень, звание 6М0506-«Экономика» мамандығы бойынша 

Экономика магистры 
Дата приёма на работу 01.09.2012 

Занимаемая должность Аға оқытушы, магистр 

Работа в других 
подразделениях и 
организациях (даты и 
занимаемые должности) 

13.11.1979- Макатнефть» МГӨБ мұнай өндіру 
операторы 
25.11.1981-24.06.1987-студент Қаз ПТИ 
03.08.1987- геолог -«Актобемунайгаз» өндірістік 
бірлестігі  
20.09. 2002-02.08.2004 - К. Сатпаев атындағы 
Қазақ ҰТУ Ақтөбе филиалы «Мұнай және газ» 
кафедрасы аға оқытушы, кафедра 
меңгерушісінің орынбасары, арнайы пәндер 
оқытушысы  
09.09.2004- Ақтөбе  Дуние университеті - аға 
оқытушы, кафедра меңгерушісінің орынбасары, 
арнайы пәндер оқытушысы 
03.09.2012- С. Бәйішев атындағы Ақтөбе 
университеті аға оқытушы, магистр, арнайы 
пәндер оқытушысы 

Основные научные интересы  

Основные публикации за 

последние 5 лет 

 



Членство в научных и 

профессиональных 

обществах 

 

Награды и присуждённые 

премии 

 «Білім мен ғылымды дамытуға қосқан үлесі 

үшін» құрмет медалі 2019 ж  
Повышение квалификации 1. Инклюзивті білім берудің теориялық және 

заңнамалық негіздері, Ақтөбе қаласы, 20.11.2017 

– 01.12.2017ж. С. Бәйішев атындағы АУ 

кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта 

даярлау институты, Оренбург мемлекеттік пед 

университеті, 

2. Заманауи технологияларды пайдалана отырып 

пайдалы қазбалар кен орындарын игеру 

шарттарын оңтайландыру, Ақтөбе қаласы, 

21.05.2018ж., С. Бәйішев атындағы АУ  

3. Пайдалы қазбалар кен орындарын игерудің 

заманауи техникасы мен технологиясын 

жетілдіру перспективалары, , Ақтөбе қаласы 

15.12.2018ж., С. Бәйішев атындағы АУ  

4. Студенттерді рухани-адамгершілікке 

тәрбиелеудегі куратор қызметіндегі заманауи 

тәсілдер, Ақтөбе қаласы, 15.03. 2019 ж., С. 

Бәйішев атындағы АУ  

5. Педагогтардың  цифрлық сауаттылығын 

қалыптастыру және дамыту, Ақтөбе қаласы 

23.10.2019- 06.11.2019 ж. Баишев университетінің 

кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта 

даярлау институты 

6. Индустриалды-инновациялық даму 

жағдайында экономикалық пәндерді оқыту 

әдістемесі – Алматы қаласы 14.10.2019 – 

25.10.2019 ж. «Global Professional»  оқу орталығы 

7. Жаппай ашылатын онлайн курстар: әзірлеу, 

жылжыту және қолдану - 07.02.2020 ж. Ақтөбе 

қаласы, Баишев университетінің кадрлардың 

біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

институты  

8. 3D презентациялар мен бейне оқулықтарды 

жасау әдістемесі, Ақтөбе қаласы 22.06.2020 -

03.07.2020 ж., Баишев университетінің 

кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта 

даярлау институты 

9. Инновациялық әдістерді қолдана отырып, тау-

кен-геологиялық және мұнай-газ салаларындағы 



арнайы пәндерді оқытудың заманауи 

технологиясы, 
Дубна қаласы, 17.08.2020.- 07.09.2020 ж., Ресей 

федерациясы  Дубна қаласы, Тұрақты дамудың 

халықаралық ғылыми мектебі 
10. Сұйықтықтың термогидравликалық 

қасиеттерін бақылау және сұйықтық кедергі 

күштерін анықтау әдістері, Ижевск қаласы 

06.09.2021-20.09.2021, Камск инженер-

гуманитарлы Институты 

11. Қолданбалы механика және кәсіпорынды 

механикаландыру негіздері, Ижевск қаласы, 

06.09.2021-20.09.2021, Камск инженер-

гуманитарлы Институты 

 


