
 

Хабдуллина Зауреш Кинаятовна –кафедра 

меңгерушісі, техника ғылымдарының кандидаты, 

доцент. РИИ-да 1983 жылдан бастап Павлодар 

индустриялық институтын "Өнеркәсіптік 

кәсіпорындар мен қалаларды электрмен 

жабдықтау"мамандығы бойынша бітірген. Мәскеу 

энергетикалық институтының аспирантурасын бітірді. 

Халықаралық ақпараттандыру академиясының 

мүшесі. Хабдулина З. К. "Электр энергетикасы"," 

Жылу энергетикасы және "технологиялық машиналар 

мен жабдықтар "мамандықтарының пәндерін орыс 

және мемлекеттік тілде әдістемелік қамтамасыз етуді жүргізеді және 

жүргізеді.  

180 астам жарияланған ғылыми жұмыстар: Авторлық құқық 

объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 4 авторлық куәлігі, 4 

монография, Scopus және Thomson Reuters компаниясының деректер 

базасына кіретін 12 мақала; уәкілетті орган ұсынған ғылыми басылымдарда 

27 мақала бар. Оның индексі Хирша Scopus 4-ке тең, ал Thomson Reuters 3-ке 

тең. Ғылыми зерттеулердің нәтижелері, 13 Оқу құралы, 38 ОӘК орыс және 

мемлекеттік тілде көрсетілген. компании Scopus и Thomson Reuters;  

"2006 жылғы ЖОО үздік оқытушысы", "2012 жылғы ЖОО үздік 

оқытушысы"мемлекеттік грантының иегері. Қазақстан Республикасы 

Жоғары оқу орындарының ПОҚ бас рейтингінің 50 – ші тобына кірді-2018 

(44 орын), "Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы" құрметіне 

медалімен марапатталған; "ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері" төс 

белгісімен марапатталған, 2009ж.; 

 

Барулин Александр Иванович-т. ғ. к., кафедра доценті. 1978 жылы 

Қарағанды политехникалық институтын бітірген. 2016 жылдың қыркүйегінен 

қазіргі уақытқа дейін-кафедра доценті. Электр энергетикасы және Жылу 

энергетикасы. 2007 жылдың қарашасынан 2010 жылдың мамырына дейін – 

РИИ "Геология және тау-кен ісі" кафедрасының меңгерушісі, доцент. 

Көптеген жарияланымдары бар. Студенттік 

ғылыми жұмыстар конкурсын өткізу бойынша 

Сараптамалық кеңестің мүшесі. Сабақты 

танымдық үйірмесінде "электр Энергетикасы 

және механика" мектеп оқушылары үшін Рудный 

қаласы.  Негізгі ғылыми қызығушылықтар табиғи 

аспаптық өлшеулермен, өлшеу нәтижелерін 

өңдеумен, энергетикалық аудитпен, тау-кен 

қазбаларының тұрақтылығын бағалаумен, 

технологиялық процестер мен өндірістерді 

автоматтандырумен байланысты. Оқытылатын 

пәндер бойынша мақалалар жарияланды және ПОӘК басып шығарылды. 



Өнеркәсіптік және әлеуметтік сала кәсіпорындарының энергия аудиті 

бойынша зерттеулер жүргізеді.  

Неберекутина Наталия Сергеевна-

техника ғылымдарының кандидаты, доцент. 

1996 жылы Рудный индустриалды 

институтын бітіргеннен кейін "технологиялық 

үдерістер мен өндірістерді автоматтандыру" 

мамандығы бойынша кафедраға жұмысқа 

келді. 2004 жылы Алматы энергетика және 

байланыс институтының аспирантурасын 

бітіргеннен кейін 

"Электртехнология"мамандығы бойынша 

техника ғылымдарының кандидаты 

диссертациясын қорғады. 2006-2008 ж. "талантты жас ғалымдарға арналған 

мемлекеттік ғылыми стипендияның" стипендиаты болды. Ғылыми зерттеу 

бағыты: энергия үнемдеу ресурстарын алу. "Энергия үнемдеу ресурстарын 

алу"ғылыми үйірмесінің жетекшісі. 70-тен астам оқу құралы, Оқу-

әдістемелік әзірлемелері жарияланды, патенті бар. 

Айдарханов Арман Маратұлы-техника 

ғылымдарының кандидаты, Ээжэ кафедрасының 

аға оқытушысы. Қарағанды мемлекеттік 

техникалық университетін бітірген, мамандығы: 

тау-кен машиналары мен жабдықтары. 

Біліктілігі: тау-кен инженер-механик. 2010 жылы 

ҚарМТУ-да 05.05.06 тау-кен машиналары 

мамандығы бойынша кандидаттық диссертация 

қорғады.  12 мақала жарияланды. 50-ден астам 

оқу құралдары мен оқу-әдістемелік әзірлемелер 

шығарылды. Ғылыми зерттеу бағыты патентке 

ие: механикаландырылған бекітпелердің Гидрожетегі; 

Механикаландырылған кешендер. 
 

Алтынбаева Гульнара Кенесаровна-Ээжэ кафедрасының доценті, 

т.ғ. к., 1994 ж. Жамбыл жеңіл және тамақ 

өнеркәсібі технологиялық институтының 

Алматы филиалын бітірді. Мамандығы: Нан, 

макарон, кондитерлік өнімдер және азық-

түлік орталықтары технологиясы. Біліктілігі: 

инженер-технолог. Қазақ тамақ өнеркәсібі 

ғылыми-зерттеу институтында ғылыми 

қызметкер болып жұмыс істеді. 2000 жылы 

"талантты жас ғалымдарға арналған 

мемлекеттік ғылыми стипендияның" 

стипендиаты болды. 2003-2009 жылдары тамақ өнеркәсібі 

кәсіпорындарында жұмыс істеді. РИИ-да 2009 жылдан бастап жұмыс 



істейді. "Технологиялық машиналар мен жабдықтар"мамандығы 

бойынша сабақтар жүргізеді және әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге 

асырады. 30-дан астам жарияланымдары бар, 5 патенттің авторы. Ғылыми 

зерттеу бағыты: тамақ саласындағы инновациялар; ауыл шаруашылығы 

шикізатын қайта өңдеу өнімдерін өндіру технологияларындағы 

инновациялар. 
 

Демина Валентина Анатольевна-

кафедраның аға оқытушысы. 1980 ж.-Томск 

политехникалық институтын "Автоматика және 

электромеханика" факультетін бітірді, инженер-

электрик біліктілігі берілді. Өндірістік жұмыс 

тәжірибесі мол. Новосибирск қ. жартылай өткізгіш 

бұйымдар зауытының СКБ инженері болып жұмыс 

істеді. 1992-2001 жылдары РИИ ҚТ жөніндегі 

инженер-энергетик және инженер. Кафедрада 1998 

жылдан бастап жұмыс істейді. "Электр энергетикасы "және" Жылу 

энергетикасы "мамандықтарының пәндерін оқыту және әдістемелік 

қамтамасыз етуді жүзеге асырады.  Студенттердің кәсіптік практикасын 

ұйымдастыру және түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша 

кәсіпорындармен жұмыс жүргізеді. 

Шинкевич Татьяна Александровна-Электр 

энергетикасы және Жылу энергетикасы 

кафедрасының аға оқытушысы, Автоматтандыру 

және басқару магистрі. 2005 жылы Рудный 

индустриалдық институтын бітірді. Мамандығы: 

"Электр жетегі және технологиялық кешендерді 

автоматтандыру". В 2007г. – Қарағанды 

мемлекеттік техникалық университеті. Мамандығы: 

"Автоматтандыру және басқару", біліктілігі: 

Автоматтандыру және басқару магистрі 

академиялық дәрежесі, үздік диплом. "Электр 

энергетикасы "және" Жылу энергетикасы"," автоматтандыру және басқару 

"мамандықтарының пәндерін оқыту және әдістемелік қамтамасыз етуді 

жүзеге асырады. 30 астам басылымның авторы. 

Кардиева Фруза Туремуратовна-кафедраның 

аға оқытушысы. Ташкент политехникалық 

институтын "қалалар мен ауыл шаруашылығының 

өндірістік кәсіпорындарын электрмен жабдықтау" 

мамандығы бойынша бітірді.  Мемлекеттік және орыс 

тілдерінде сабақ жүргізеді және "Электр 

энергетикасы", "Жылу энергетикасы", 

"Технологиялық машиналар мен жабдықтар" 

мамандықтарының пәндерін мемлекеттік жарада 

әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады. 12 

ғылыми жұмыс жарияланды, 20 ПОӘК мемлекеттік тілде, 3 электрондық 



оқулық әзірленді. 

Чикинов Владимир Николаевич-кафедраның аға 

оқытушысы. 1971 жылы Куйбышев политехникалық 

институтын "Өнеркәсіптік электроника" мамандығы 

бойынша бітірген. Жоғары оқу орнына 1971 жылы 

АТПП кафедрасының ассистенті қызметіне 

қабылданды.  1999 жылдан бастап АТПП кафедрасында 

аға оқытушы және 2012 жылдан бастап Ээжэ 

кафедрасында жұмыс істейді. "Электр энергетикасы", 

"Жылу энергетикасы" мамандықтарының пәндерін 

әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Ғылыми 

зерттеу бағыты: электросепарация, технологиялық 

процестерді автоматтандыру, жиілік электржетегі. 

Жарияланған 40-тан астам жұмыс 

Құрманов Ернұр Маратұлы-кафедра 

оқытушысы, магистр. 2014 жылы Рудный 

Индустриалдық Институтын "Кәсіптік оқыту" 

мамандығы бойынша бітіріп, с. Торайғыров 

атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық 

университетінің магистратурасына түсті. К. И. 

Сатпаева.. "Электр энергетикасы"," Жылу 

энергетикасы "мамандықтарының пәндерін 

мемлекеттік тілде әдістемелік қамтамасыз етуді 

жүзеге асырады. Негізгі ғылыми зерттеу бағыты: 

Қазақстандағы жасыл энергетиканы дамыту, энергия аудиті және өлшеу 

құралдары, энергия көзі ретінде Эфир. 

 Киселев Владислав Юрьевич-кафедра 

оқытушысы. 1998 жылы Рудный Индустриалдық 

Институтын "технологиялық үдерістер мен 

өндірістерді автоматтандыру" мамандығы 

бойынша бітірген. ПТМ кафедрасында зертхана 

меңгерушісі болып жұмыс істеді. 2005ж. Ээжэ 

кафедрасында 2005ж. бастап жұмыс істейді. 

Кәсіби бағдар жұмысына белсенді қатысады. 

Ғылыми зерттеу бағыты: энергия үнемдеу 

ресурстарын алу. 



Сабитбек Олжас Батырбекұлы-кафедра оқытушысы, магистр. 2015 

жылы А. Байтұрсынов атындағы Қостанай 

мемлекеттік университетін бітіріп, 

магистратурада оқуын жалғастырды.  2017ж. 

бітіргеннен кейін магистр атағын алды. Ээжэ 

кафедрасында 2017ж. бастап жұмыс істейді. 

"Электр энергетикасы", "Жылу энергетикасы" 

мамандықтарының пәндерін әдістемелік 

қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Ғылыми зерттеулердің бағыты – 

жаңартылатын энергия көздері. 
 

Нұрмаханов Мақсат Есқарұлы-кафедра 

оқытушысы, магистр. 

2015 жылы Қарағанды мемлекеттік 

техникалық университетін бітіріп, 

магистратурада оқуын жалғастырды. 2017ж. 

бітіргеннен кейін магистр атағын алды.  Ээжэ 

кафедрасында 2019ж. бастап жұмыс істейді. 

"Технологиялық машиналар және 

жабдықтар"мамандығының пәндерін 

әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асырады. 

Ғылыми зерттеу бағыты – карьерлік 

фронтальды тиегіштердің жұмыс жабдығының 

металл конструкцияларының тораптарының ресурстарын басқару. 
 


