
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық- техникалық университеті» КеАҚ 

 

№ 1- ХАТТАМА 

 

Орал қаласы                                                                                                          15.11.2021 ж. 

 

Қатысқандар:  

    Комиссия  төрағасы – Басқарма төрағасы – ректордың орынбасары – оқу жұмысы 

жөніндегі проректор  Н.М.Губашев;                                               

Комиссия мүшелері: 

- Ғылыми қолдау көрсету бөлімінің басшысы А.М. Қазамбаева; 

- «Стратегиялық даму және талдау» басқармасының басшысы И.В. Богдашкина; 

- «Өсімдік өнімдерін өндіру технологиясы» жоғары мектебінің  профессоры   

              Б.Н. Насиев; 

- Білім беру менеджменті және мониторинг басқармасының басшысы  

             М.Ж. Алмағамбетова. 

 

КҤН ТӘРТІБІНДЕ: 

1. «Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы-2021» конкурсының университетішілік 

өткізілген   I- кезеңінің  қорытындысын қарастыру туралы.  

 

ТЫҢДАЛДЫ:  

1. Оқу жұмысы жөніндегі проректор Н.М.Губашев «Жоғары оқу орнының үздік 

оқытушысы» атағын беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің м.а. 2015 жылғы 16 наурыздағы №124 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 30 

қазанындағы № 466 бұйрығына сәйкес 2021 жылдың 1-15 қараша аралығында «Жоғары 

оқу орнының үздік оқытушысы-2021» конкурсының ЖОО ішілік өткізілген  I- кезеңіне 

келесідей оқытушылардың қатысқандығы туралы атап өтті: 

1. Нуралин Бекет Нургалиевич – «Жалпы техникалық дайындық» орталығының 

профессоры, техникалық ғылымдарының докторы, ғылыми-педагогикалық жұмыс 

өтілімі – 50 жыл;   

2. Нариков Канат Амангелдиевич –  Индустриалды-технологиялық институтының 

«Құрылыс және құрылыс материалдары» жоғары мектебінің  жетекшісі, техника 

ғылымдарының кандидаты, ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілімі –  28 жыл; 

3. Нургалиев Биржан Елубаевич – «Ветеринарлық  медицина және мал 

шаруашылығы» институтының «Ветеринария және биоқауіпсіздік» жоғары 

мектебінің қауымдастырылған профессоры, ветеринария ғылымдарының 

кандидаты, ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілімі –18 жыл; 

4. Булекова Акжбек Ахметовна – «Ветеринарлық  медицина және мал 

шаруашылығы» институтының «Экология және биоресурстар» жоғары мектебінің 

доценті м.а., ауыл шаруашылығы  ғылымдарының кандидаты, ғылыми-

педагогикалық жұмыс өтілімі –15 жыл; 

5. Байбатыров Торебек Абелбаевич – Агротехнологиялық институтының  «Тағам 

және қайта өңдеу өндірістерінің технологиялары» жоғары мектебінің 

қауымдастырылған профессоры,  техника ғылымдарының кандидаты,  ғылыми-

педагогикалық жұмыс өтілімі – 18 жыл;  

6. Камалова Гаухар Абдумуталиповна – «Экономика, ақпараттық технологиялар және 

кәсіби білім беру» институтының «Ақпараттық технологиялар» жоғары мектебінің  

доценті, физика-математика ғылымдарының кандидаты, ғылыми-педагогикалық 

жұмыс өтілімі –  25 жыл; 

 



 


