
Түйіндеме 

Тегі Сұлтамұрат  

Аты  Гүлмира  

Әкесінің аты Изатуллақызы 

Туған күні 12.09.1971 г. 

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

доценті 

Жоғары оқу орнының атауы, 

мамандығы және бітірген күні 

Қарағанды металлургия институты "қара және түсті 

металдарды құю өндірісі"мамандығы бойынша. 1988-1993 

жж біліктілігі: инженер-металлург. 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 

"Өнеркәсіптегі экономика және менеджмент" мамандығы 

бойынша. 1996-1998 жж біліктілігі: қаржы-несие. 

Т.ғ. к. 05.16.02 – "Қара, түсті және сирек металдар 

металлургиясы"мамандығы бойынша. 2001-2007 жж. Қ.И. 

Сәтбаева, Алматы қ. 

Ғылыми дәрежесі, атағы Т. ғ. к., доцент 

Жұмысқа қабылдау күні « Баишев Университеті » мекемесі 2019 жылдан "Геология, 

мұнай-газ және тау-кен ісі" кафедрасының доценті 

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

доценті, Баишев Университет 

Басқа бөлімшелер мен 

ұйымдардағы жұмыс (күндер мен 

атқаратын лауазымдар) 

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті: 

1993-1995 жылдары Қарағанды металлургия институтының 

"МиФМ" кафедрасының стажер-зерттеушісі.  

1995-2001 жылдары ҚМИУ "М, ФМиЛП" кафедрасының 

ассистенті. 

2001-2006 жылдары ҚМИУ "МиТМ" кафедрасының 

оқытушысы. 

2006-2009 жылдары ҚМИУ "МиТМ" кафедрасының аға 

оқытушысы. 

2009 жыл Металлургия және материалтану кафедрасының 

доценті. 

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті: 

2009-2019 жылдар аралығында нанотехнология және 

металлургия кафедрасының доценті 

Негізгі ғылыми 

қызығушылықтары 

Металлургия бағыты бойынша 

Соңғы 5 жылдағы негізгі 

басылымдар 

190 ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы. 

3 - ҚР БҒМ грифі бар оқулық, 18 - оқу құралы, оның ішінде 

13 – бірлескен авторлықта және 5-жеке-дара орындалды. 

Сондай - ақ 6-ҚР патенттері, 6-ҚР БҒМ БҒСБК ұсынылған 

журналдардағы мақалалар, 4 – рейтингтік журналдардағы 

мақалалар, 5-монографиялар 

Оның ішінде: 

1. «Мұнай-газ жабдықтарын тоттанудан қорғау» практикалық 



жұмыстары  Учебное пособие Актобе: Баишев 

университет, 2020 –115 с.  Сұлтамұрат Г.И., Казбекова Г.К  

2 «Мұнай-газ жабдықтарын тоттанудан қорғау» (теория) 

Учебное пособие Актобе: Баишев университет, 2020 –145 

с.  Сұлтамұрат Г.И., Казбекова Г.К., Толеутай Г. 

3 «Ғылыми зерттеу жұмыстарының негіздері» практикалық 

жұмыстары  Учебное пособие Актобе: Баишев 

университет, 2020 –113 с.  Сұлтамұрат Г.И., Казбекова Г.К., 

Баймаганбетов А.Е. 

4. Стандарттау, сертификаттау және метрология» (теория) 

Учебное пособие Актобе: Баишев университет, 2021–74 с. 

СұлтамұратГ.И., Баймаганбетов А.Е. 

5. «Өндірістік қауіпсіздік негіздері Учебное пособие Актобе: 

Баишев университет, 2021 –121 с. Сұлтамұрат Г.И., 

Баймаганбетов А.Е. 

6. Тау кен кәсіпорнының құрылысы Учебное пособие 

Актобе: Баишев университет, 2021 – 142 с. Сұлтамұрат 

Г.И.,Жалғасұлы Н., Баймаганбетов А.Е 

7. «Электр жабдықтары және тау-кен кәсіпорындарын 

электрмен жабдықтау» Учебное пособие Актобе: 

Баишев университеті 2021 – 142 с. Марков С.И. (перевод 

Сұлтамұрат Г.И.) 

8. «Стандарттау, сертификаттау және метрология» 

практикалық сабақтардың әдістемелік нұсқаулары. 

Сұлтамұрат Г.И., Насипкалиева А.Т., Баймаганбетов А.Е., 

Суесинова Ж.А. Баишев Университеті. 2021 – 110 с. 

Ғылыми және кәсіптік 

қоғамдарға мүшелік 

6D070900 "Металлургия" мамандығы бойынша 

диссертациялық кеңестің мүшесі ҚарМТУ №178 бұйрық 

25.12.2019 ж. 

Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау 

мамандығы бойынша КЭД әзірлеу жөніндегі мүше. Бұйрық 

№178 25.12.2019 ж. 

Сараптама комиссиясының мүшесі. Бұйрық №1а 11.09.20 ж. 

Баишев университетінің ҒТК мүшесі. 22.12.2020 ж. №2 ҒТК 

отырысының жоспары 

Навоя мемлекеттік тау-кен институтының Нукус 

филиалының ҒТК мүшесі. 15.11.2021 ж. № 34-Д/2 бұйрық 

Жоғары оқу орындарының МД білім беру бағдарламаларын 

мамандандырылған аккредиттеу жұмыс топтарының мүшесі 

тәуелсіз Қазақстандық Аккредиттеу орталығы. Бұйрық 

№00340 20.05.2022 ж. 

ГД және НД мамандығы бойынша бакалаврлардың бітіру 

жұмыстарын қорғау жөніндегі МАК мүшесі 

Марапаттар 2016 ж.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің "Жоғары оқу орнының үздік 

оқытушысы"грантының иегері. 

Қарағанды облысы әкімінің Құрмет грамотасы. 

11.12. 2019 ж. "Үздік әдістемелік жоба-2019" II дәрежелі 

диплом 



Біліктілікті арттыру 1. Моделирование, анализ и совершенствование бизнес-

процессов промышленного предприятия. Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», 

РФ 24.06.2017 -10.07. 2017 г. 

2. «Изучения технологического процесса окомкования и 

влияние на показатели агломерации» в рамках реализации 

государственной программы индустриально-инновационного 

развития (ГПИИР-2). АО «АрселорМиттал Темиртау» г. 

Темиртау. 09.01. 2017-27.01. 2017 г.  

3. Инновационные технологии обработки материалов и 

промышленной безопасности в литейных и термических 

цехах металлургических предприятий. Казахский 

национальный исследовательский технический университет 

им К.И. Сатпаева. 07.08. 2017 -22.08. 2017 г. 

4. Планирование стратегического развития вуза. Центр 

инженерной педагогики КарГТУ 02.05. 2018 -18.05. 2018 г. 

5. Современная технология переработки отходов черной 

металлургии. АО «АрселорМиттал Темиртау» г. Темиртау. 

18.06.2018 -30.06.2018 г. 

6. Внедрение принципов коллективной ответственности 

в вузе. Центр инженерной педагогики КарГТУ. 12.11. 2018 -

28.11. 2018 г. 

7. Приготовление аншлифов. Освоение методологии 

современных методов методов исследований. АО 

«АрселорМиттал Темиртау» г. Темиртау. 17.06.2019 -

29.06.2019 г. 

8. Современная технология преподавания специальных 

дисциплин горно-геологического и нефтегазового отраслей с 

применением инновационных методов. РФ, г. Дубна, 

Международная Научная школа устойчивого развития. 

17.08.2020.- 07.09.2020 г. 

9. Изучение строения и применение новой техники и 

технологии  в процессе электроснабжения и автоматизаций 

горного производства. Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров, г. Уфа. Камский институт. 

06.09.2021-20.09.2021 г. 

10. Оптимизация процесса замедления протекания коррозий 

и методы защиты нефтегазопромысловых оборудований. 

Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров, г. Москва 25.07.2021 –10.08.2021 г. 

11. Новые государственные требования по охране труда и 

пожарной безопасности в промышленных отраслях. Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров Баишев 

Университета.  15.02.2021-01.03.2021 г. 

12. On Being a Scientist Course. Hamburg, Germany 2021. 

 

 



 


