
Түйіндеме 

Тегі Исмаилова 

Аты  Алия  

Әкесінің аты Айнабековна 

Туған күні 29.06.1972  

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

сырттай аға оқытушысы 

Жоғары оқу орнының атауы, 

мамандығы және бітірген күні 

2002-2006 Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

институты; мамандығы:"шет тілі: екі шет тілі" 

2013-2015 Қазақ ұлттық университеті. Абай. Магистратура. 

Мамандығы: "6М060800-Экология" 

2020 жылдан бастап "6D060800-Экология" бойынша Қазақ 

ұлттық университеті.  Абай 

Ғылыми дәрежесі, атағы PhD, аға оқытушы, геология, мұнай-газ және тау-кен ісі 

кафедрасы 

Жұмысқа қабылдау күні Қыркүйек 2021 ж. 

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

сырттай доценті 

Басқа бөлімшелер мен 

ұйымдардағы жұмыс (күндер мен 

атқаратын лауазымдар) 

2009 жылдан бастап: ғылыми қызметкер. Институт. Д. 

Қонаева. "Минералды шикізатты өңдеудің физика-химиялық 

тәсілдері" ғылыми зертханасы 

Негізгі ғылыми 

қызығушылықтары 

Қарашірінділі көмірден түрлі мақсатты препараттар алу. 

Соңғы 5 жылдағы негізгі 

басылымдар 

      - Chemical and mineralogical characteristics of technogenic 

raw materials of mining enterprises of Kazakhstan; 20th 

International Scientifc Multidisciplinary Conference on Earth and 

Planetary Sciences SGEM2020 Conference Period: 16 August, 

2020 – 25 August, 2020 Congress Center "Maritim Paradise 

Blue", Albena Resort & Spa, Bulgaria.-P.139-148;   

       - Подземное выщелачивание меди с направленным 

гидродинамическим потоком растворителей. – Институт 

геомеханики и освоения недр НАН Кыргызской Республики 

комитет по теоретической и прикладной механике 

Кыргызстана «Современные проблемы геомеханики общие 

вопросы горного дела, геомеханика горных пород и 

массивов, геотехнология подземная и открытая, горное 

образование» посвящается 70-летию член-корреспондента 

НАН КР Кожогулова К.Ч. научно-технический журнал 

№41(3),2020г Бишкек-2020.-С.65-79; 

         -«Reclamation of dusting surface of tailings of beneficiation 

plants». -3-я Международная конференция «Smart Bio».-Литва 

г.Каунас.-2-4 мая,2019. 

 - Қарашірінділі көмірден түрлі мақсатты препараттар 

алу жолдары. Международной научно-практической 

конференции  «Инновации в области естественных наук как 



основа экспортоориентированной индустриализации 

Казахстана», посвященной  10-летию Казахстанской 

национальной академии естественных наук и 25-летию 

Национального центра по комплексной переработке 

минерального сырья Республики Казахстан.-Алматы, 4-5 

апреля 2019 г. - Стр.116-121 

      2) Монография (1) 

      -«Технология переработки отходов предприятий 

Казахстана». г.Кызылорда, университет им.Коркыт Ата, изд-

во «Тумар»-344 с. 

Ғылыми және кәсіптік 

қоғамдарға мүшелік 

-  

Марапаттар - 

Біліктілікті арттыру 1. Перспективы совершенствования современной техники и 

технологии разработки месторождений полезных 

ископаемых г. Актобе 15.12.2018г.  АУ им. С.Баишева 80 ак. 

ч. 

2. 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. 

 

 

 


