
____02.00.00-Химия_____ мамандығы бойынша 

(мамандықтың шифры мен аты) 

___Қауымдастырылған профессор ___ ғылыми атағын ізденуші 

туралы  

АНЫҚТАМА 

 

1 
Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) 

 

Рафикова Хадичахан Сабыржанқызы 

2 

Ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, ғылым 

докторы, философия докторы (PhD), бейіні 

бойынша доктор) немесе философия докторы 

(PhD), бейіні бойынша доктор академиялық 

дәрежесі немесе философия докторы (PhD), 

бейіні бойынша доктор дәрежесі, берілген 

уақыты 

PhD «Мұнай химиясы», бұйрық № 724, 

22.05.2015 ж., Диплом № 0000934 

 

3 Ғылыми атақ, берілген уақыты 
 

Жоқ 

4 Құрметті атақ, берілген уақыты 
 

Жоқ 

5 
Лауазымы (лауазымға тағайындалу туралы 

бұйрық мерзімі және нөмірі ) 

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ «Химиялық 

және биохимиялық инженерия» кафедрасының 

доценті, 12.08.2019 Бұйрық № 946  

6 Ғылыми, ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі 

Барлығы___11______ жыл, 

оның ішінде 2 жыл доцент және 1 жыл 

«Химиялық және биохимиялық инженерия» 

кафедрасының меңгерушісі. 

7 

Диссертация қорғағаннан/қауымдастырылған 

профессор (доцент) ғылыми атағын алғаннан 

кейінгі ғылыми мақалалар, шығармашылық 

еңбектер саны 

20-дан астам (оның ішінде Journal Citation 

Reports бойынша 1-ші, 2-ші және 3-ші 

квартильге енгізілген журналдардағы 9 мақала 

немесе ғылыми салада Scopus дерекқорында 

CiteScore пайыздық көрсеткіші кемінде 35. 

Уәкілетті орган ұсынған басылымдардағы 2 

ғылыми мақала. Басқа ғылыми журналдарда 

жарияланған 3 мақала, 3 өнертабыс патенті.  

Scopus деректер базасында h-индекс -6, Web of 

Science -7. 

8 

Соңғы 5 жылда басылған монографиялар, 

оқулықтар, жеке жазылған оқу (оқу-

әдістемелік) құралдар саны     

1 монография (ҚазҰТУ, Химиялық инженерия 

институты ұсынған), 1 бірлескен авторлық оқу 

құралы (ҚР БҒМ РОМК ұсынған). 

 

9 

Оның басшылығымен диссертация қорғаған 

және ғылыми дәрежесі (ғылым кандидаты, 

ғылым докторы, философия докторы (PhD), 

бейіні бойынша доктор) немесе философия 

докторы (PhD), бейіні бойынша доктор 

академиялық дәрежесі немесе философия 

докторы (PhD), бейіні бойынша доктор 

дәрежесі бар тұлғалар 

Жоқ 

 



10 

Оның жетекшілігімен даярланған 

республикалық, халықаралық, шетелдік 

конкурстардың, көрмелердің, 

фестивальдардың, сыйлықтардың, 

олимпиадалардың лауреаттары, жүлдегерлері 

Жоқ 

 

11 

Оның жетекшілігімен даярланған 

Дүниежүзілік универсиадалардың, Азия 

чемпионаттарының және Азия ойындарының 

чемпиондары, Еуропа, әлем және Олимпиада 

ойындарының чемпиондары немесе 

жүлдегерлері 

 

Жоқ 

12 Қосымша ақпарат 

• 2017 жылғы университеттің Үздік 

оқытушысы 

• «Қазақстанның 100 жаңа есімі» 

республикалық байқауының жеңімпазы, 2017 

ж. 

• 2020 жылдың қазан айынан бастап 

Жаратылыстану ғылымдары саласындағы 

ғылыми зерттеулердің басымдығы бойынша 

Ұлттық ғылыми кеңестің мүшесі. 

• 2018 жылдан бастап Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің ғылыми 

жобаларының ғылыми жетекшісі, тақырыптар: 

• «Мотор отындарын экстрактивтік 

күкіртсіздендіру және денитрогенизацияға 

арналған құрамында металы бар ионды 

сұйықтықтар» (GF 2018-2020). 

• Агрохимиядағы құрамында металы бар 

иондық сұйықтықтар. (GF 2020-2022). 

• «Құрамында иондық сұйықтықтары бар 

металл комплексті катализаторлардың 

әсерінен сутегінің берілуімен гидрлеу 

реакциялары» (ЖҒЖ 2022-2024). 

     

 

 

Мұнай және газ геологиясы  институтының директоры 

 
                        


