
Түйіндеме 

Тегі Насипкалиева  

Аты  Айнур 

Әкесінің аты Тулебаевна 
Туған күні 12.10.1977 ж. 
Лауазымы "Геология, мұнай-газ және тау-кен ісі" кафедрасының аға 

оқытушысы 

Жоғары оқу орнының атауы, 

мамандығы және бітірген күні 

Жоғары-техникалық: 1994 – 1999жж. - Атырау Мұнай және 

газ институты  

Жоғары-техникалық: 2002-2006жж – Атырау Мұнай және газ 

институты  

Ғылыми дәрежесі: 2009ж, Атырау Мұнай және газ институты 

жанындағы Магистратура 

Ғылыми дәрежесі, атағы Магистр 

Жұмысқа қабылдау күні 01.09.21 ж. бастап Баишев университетінде, "Геология, 

мұнай-газ және тау-кен ісі" кафедрасында аға оқытушы, 

Ақтөбе қ. 

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

оқытушысы, Баишев Университет 

Басқа бөлімшелер мен 

ұйымдардағы жұмыс (күндер мен 

атқаратын лауазымдар) 

01.09.2001 ж. - Атырау Мұнай және газ институтында 

"инженерлік сараптама" (ЖЭ) кафедрасының аға 

зертханашысы.  

01.02.2004 ж.бастап-"стандарттау, сертификаттау және 

сараптама" кафедрасының оқытушы-тағылымдамашысы 

("ИЭ" кафедрасын "ССИ"деп өзгертті). 

01.09.2005 ж. бастап - "ССИ" кафедрасының оқытушысы. 

01.09.2006 ж. бастап қоса атқарушы, "Технологиялық 

машиналар және техникалық сараптама" зертханасының кіші 

ғылыми қызметкері. 

14.01.2010 ж. - "Стандарттау және сертификаттау" 

кафедрасының аға оқытушысы ("ССИ" кафедрасын "СиС"деп 

өзгертті). 

01.09.13 ж.-"Химия және химиялық технология" ("ХиХТ") 

кафедрасының оқу зертханасының меңгерушісі. 

"ХиХТ"кафедрасының оқытушысы. 

01.09.2014 ж. бастап Атырау политехникалық колледжінің 

технологиялық бөлімінің арнайы пәндер аға оқытушысы. 

01.09.15 ж-01.09.18 Саламат Мұқашев атындағы Атырау 

политехникалық жоғары колледжінде технологиялық 

бөлімше меңгерушісі. 

01.09.18-01.09.2020 ж. "технологиялық бөлімше" арнайы 

пәндерінің оқытушысы, Атырау қ. 

Негізгі ғылыми 

қызығушылықтары 

Зерттеу сұрақтары; "Мұнай және газ химиясы және 

технологиясы" тесттерін әзірлеу 



Соңғы 5 жылдағы негізгі 

басылымдар 
1) Международном конкурсе педагогического эссе 
«Аспект». 

Алматы 2018 Диплом 2 место и сертификат 

04.10.2018 «Педагог с большой буквы» 
2) г.Алматы. Международной научно-практической 

конференции «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГЕОЛОГИИ, 

ЭКОЛОГИИ И ХИМИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ», посвященной 55-летию и Памяти 

ученого, горного инженера геолога, кандидата 

геолого-минералогических наук, профессора РАЕ, 
академика МАИ РК, член-корреспондента АМР РК 

Темирхан Ниязовича Жаркинбекова.  

11.02.2022г «Қазақстанда хром кенін өндіру 
кәсіпорындарының қорлары мен ресурстарын 

бағалау». 
Ғылыми және кәсіптік 

қоғамдарға мүшелік 

 

Марапаттар  

Біліктілікті арттыру • Теоретический курс подготовки ЭКСПЕРТОВ-

АУДИТОРОВ по подтверждению соответствия 
топливного сырья 

• Участница республиканского проекта и задании 

МОН РК в качестве эксперта, исполнителя. 

Разработчик типового учебного плана послесреднего 
образования по специальности «Технология 

переработки нефти и газа» Апрель- декабрь 2019 г. 

 

 

 


