
Түйіндеме 

Тегі Досмагамбетова  

Аты  Мейрамгуль 

Әкесінің аты Бериковна 

Туған күні 30.04.1985 

Лауазымы "Геология, мұнай-газ және тау-кен ісі" кафедрасының аға 

оқытушысы 

Жоғары оқу орнының атауы, 

мамандығы және бітірген күні 

Қ. и. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ, 5В070800-Мұнай және газ 

кен орындарын игеру, 2007 ж. 

Ақтөбе өңірлік университеті. Қ. Жұбанова 7М07202-мұнай-

газ ісі 

Ғылыми дәрежесі, атағы магистр 

Жұмысқа қабылдау күні 2 0 1 9  ж .  

Атқаратын қызметі "Геология, мұнай-газ және тау-кен ісі" кафедрасының 

оқытушысы 

Басқа бөлімшелер мен 

ұйымдардағы жұмыс (күндер мен 

атқаратын лауазымдар) 

- 2007-2007 ж. Құлсары № 6 проф лицей, оқытушы 

- 2008-2019 ж. Қандыағаш "өнеркәсіптік-экономикалық 

колледжі", оқытушы 

Негізгі ғылыми 

қызығушылықтары 

- Мұнай және газ кен орындарының өнімдерін өндіруде 

заманауи цифрлық және зияткерлік технологияларды 

қолдану, аспектілері тақырыбында 

Соңғы 5 жылдағы негізгі 

басылымдар 

-  

Ғылыми және кәсіптік 

қоғамдарға мүшелік 

- 

Марапаттар - 

Біліктілікті арттыру - Методика CLIL (КЛИЛ) предметно-языковое 

интегрированное обучение в процессе преподавания 

специальных дисциплин на английском языке. г. Актобе 

22.10.2018-02.11.2018г  72 ак. ч. 

- Жас ұстаздар мектебі,  г. Актобе 08.10.2019-05.12.2019.г., 

Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров Баишев Университета, 36 ак. ч. 

- Акт о внедрении результатов НИР  на тему «Оптимизация 

условий разработки нефтегазовых месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами», г. Актобе  11.11.2019 - 

20.11.2019 г., АО КМК «Мунай» 

- Формирование и развитие цифровой грамотности 

педагогов, г. Актобе 23.10.2019- 06.11.2019г., Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Баишев 

Университета , 72 ак. ч. 

- Массовые открытие онлайн курсы: разработка, 

продвижение и применение, г. Актобе 07.02.2020г., Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Баишев 



Университета, 72 ак. ч. 

- Методика создания 3D презентации и видеоуроков, г. 

Актобе 22.06.2020 -.03.07.2020г., Институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров Баишев 

Университета, 80 ак. ч. 

- Современная техника и технология добычи твердых, 

жидких и газообразных полезных ископаемых, г. Самара 

08.01.2020-02.02.2020г., АНО ВО Университет «Мир», 72 ак. 

ч. 

- «Эффективная система энергосбережений и 

транспортировки нефти и газа трубопроводами» , г.Москва 

05.10.2020-16.10.2020г, «Интуит» Национальный открытый 

университет г.Москва, 72 ак. ч. 

- Технологические процессы и автоматизация системы 

переработки нефти и газа, г.Москва, 06.09.2021 - 20.09.2021г, 

Московский государственный политехнический университет, 

72 ак. ч. 

 

 

 


