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2022 жылға дайындық бағыттары бойынша РОӘК ОӘБ – ЖБТ құрамы 

 

№ 

Дайындау бағытының 

аты және коды, 

Білім беру 

бағдарламасының және 

секцияның аты 

Т.А.Ж. 
ЖОО немесе 

кәсіпорын 

Лауазымы, ғылыми дәрежесі, 

атағы 

Байланыс мәліметтері 

(тел., эл.почта) 

1 6B07202, 6В05201, 

7M07206, 8D07205 – 

Геология және пайдалы 

қазбалар кен орындарын 

барлау 

 

Білім беру 

бағдарламалары: 

«Геология және пайдалы 

қазбалар кен орындарын 

барлау» 

 

«Геология» секциясы 

Бекботаева Алма 

Анарбековна, 

(Секция Төрағасы) 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Геологиялық түсіру, пайдалы қазба 

кенорындарын іздеу және барлау» 

кафедрасының меңгерушісі, PhD 

докторы 

87476868002 

a.bekbotayeva@satbayev.university 

Аршамов 

Ялкунжан 

Камалович 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Геологиялық түсіру, пайдалы қазба 

кенорындарын іздеу және барлау» 

кафедрасының қауымдастырылған 

профессоры, геология-минералогия 

ғылымдарының кандидаты  

87078173582 

y.arshamov@satbayev.university  

Жунусов Акылбек 

Асыраркулович 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

"Қ.И. Сәтбаев атындағы ГҒИ" ЖШС-

нің "Геологиялық және кендік 

формациялар" тобының жетекшісі, 

геология-минералогия 

ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА 

корр-мүшесі.  

87777052133 

a.zhunusov@satbayev.university  
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Портнов Василий 

Сергеевич 

Қарағанды 

мемлекеттік 

техникалық 

университеті 

«Геологиялық түсіру, пайдалы қазба 

кенорындарын іздеу және барлау» 

кафедрасының меңгерушісі, техника 

ғылымдарының докторы, профессор 

87772408914 

vs_portnov@mail.ru 

Амралинова 

Бакытжан 

Базарбековна 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

Жобаларды басқару Институтының 

директоры, PhD докторы 

+77772711125 

BAmralinova@ektu.kz , 

Bakytzhan_80@mail.ru 

Қожахмет 

Қосарбай 

Әбдрахманұлы 

Ш.Есенов 

атындағы Каспий 

мемлекеттік 

технологиялар 

және инжиниринг 

университеті 

«Геология» кафедрасының 

кафедрасының доценті, геология-

минералогия ғылымдарының 

кандидаты  

+77716011999 

Кossarbay.Кozhakhmet@yu.edu.kz 

Байбатша Әділхан 

Бекділдаұлы 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Геологиялық түсіру, пайдалы қазба 

кенорындарын іздеу және барлау» 

кафедрасының профессоры, 

геология-минералогия 

ғылымдарының докторы 

87479750811 

a.baibatsha@satbayev.university 

Байсалова Акмарал 

Омархановна 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Геологиялық түсіру, пайдалы қазба 

кенорындарын іздеу және барлау» 

кафедрасының лекторы, PhD 

докторы 

87474304246 

a.baisalova@satbayev.university  

Кембаев Максат 

Кенжебекулы 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Геологиялық түсіру, пайдалы қазба 

кенорындарын іздеу және барлау» 

кафедрасының сениор лекторы, PhD 

докторы 

87028974701 

m.kembayev@satbayev.university 

Амантаев Сержан 

Абдикашевич 

(Секция хатшысы) 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Геологиялық түсіру, пайдалы қазба 

кенорындарын іздеу және барлау» 

кафедрасының жетекші инженері 

87772454199 

s.amantayev@satbayev.university 

2 6В071, 7М071, 8D071 – 

Инженерия және 

инженерлік іс 

Таштай Ерлан 

(Секция Төрағасы) 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Электроника, телекоммуникация және 

ғарыштық технологиялар» 

кафедрасының меңгерушісі, техника 

ғылымдарының кандидаты 

87077889799 

y.tashtay@satbayev.university 

mailto:vs_portnov@mail.ru
mailto:BAmralinova@ektu.kz
mailto:Bakytzhan_80@mail.ru
mailto:Кossarbay.Кozhakhmet@yu.edu.kz
mailto:a.baibatsha@satbayev.university
mailto:a.baisalova@satbayev.university
mailto:m.kembayev@satbayev.university
mailto:k.ozhikenov@satbayev.university


(Электроника және 

автоматтандыру) 

 

Білім беру 

бағдарламалары: 

6В07103, 7М07101, 

7М07114, 8D07101 – 

Автоматтандыру және 

роботтандыру 

 

6B07113, 7M07107, 

7M07134, 7M07135, 

8D07106 – Робототехника 

және мехатроника 

 

7M07106, 7M07132, 

7M07133, 8D07105 – 

Биомедициналық 

инженерия 

 

«Электроника және 

автоматтандыру» 

секциясы 

 

 

 

 

 

В063 – «Электроника 

және автоматтандыру» 

(бакалавриат) 6В07110 – 

«Робототехникалық 

Ожикенов 

Касымбек 

Адильбекович 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Робототехника және 

автоматиканың техникалық 

құралдары» кафедрасының 

меңгерушісі, техника 

ғылымдарының кандидаты 

87073357729 

k.ozhikenov@satbayev.university 

Алдияров 

Накыпбек 

Уалиевич 

 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Автоматтандыру және басқару» 

кафедрасының меңгерушісі, физика-

математика ғылымдарының 

кандидаты 

87772746301 

n.aldiyarov@satbayev.university 

Сулейменов 

Батырбек 

Айтбаевич 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Автоматтандыру және басқару» 

профессоры, техника 

ғылымдарының докторы 

87017013722 

b.suleimenov@satbayev.university 

Абдигалиев Серик 

Канаевич 

«АСУТП-

Honeywell» ЖШС 

Бас директоры 87012208014 

serik.abdigaliyev@honeywell.com 

Топоров Виктор 

Иванович 

«Системотехника» 

ЖШС 

Бас директоры, техника 

ғылымдарының докторы 

87057751055 

toporov47@mail.ru 

Зікірбай Қуаныш 

Ерғараұлы 

«Корпорация 

Сайман» ЖШС 

Инновациялық технологиялар 

бөлімінің бастығы, техника 

ғылымдарының магистрі 

87716005070 

kuanish_921@mail.ru 

Джумагулов 

Арыстанбек 

Кузембаевич 

«MedAspapOptika» 

ЖШС 

Бас директоры 87011115552 

almaty19@mail.ru 

Турымбетов 

Нурбол 

Шарипбаевич 

НДФЗ №5 цех бастығы, техника 

ғылымдарының магистрі 

87072791939 

Turimbetov.N@kpp.kz 

Федоренко Игорь 

Анатольевич 

Алматы энергетика 

және байланыс 

университеті 

«Автоматтандыру және басқару» 

кафедрасының меңгерушісі, техника 

ғылымдарының кандидаты, доцент 

87017157753 

igf_64@mail.ru 

Ширяева Ольга 

Ивановна 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Автоматтандыру және басқару» 

кафедрасының қауымдастырылған 

профессоры техника ғылымдарының 

кандидаты 

87776470154 

o.shiryayeva@satbayev.university  
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жүйелер» білім беру 

бағдарламасы бойынша 

М108 – «Робототехника 

және мехатроника» 

(магистратура) 7М07118 

– «Робототехникалық 

жүйелер» білім беру 

бағдарламасы бойынша 

D102 – «Робототехника 

және мехатроника» 

(докторантура) 7D07117 

– «Робототехникалық 

жүйелер» білім беру 

бағдарламасы бойынша 

 

Туякбаев Алтай 

Алшерович 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Робототехника және 

автоматиканың техникалық 

құралдары» кафедрасының 

қауымдастырылған профессоры 

техника ғылымдарының кандидаты 

87072163100 

a.tuyakbayev@satbayev.university 

Бейсембаев 

Акамбай 

Агыбаевич 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Автоматтандыру және басқару» 

кафедрасының доценті, техника 

ғылымдарының кандидаты 

87783337261 

akambay.beisembayev@satbayev.u

niversity 

Сарсенбаев Нурлан 

Садуакасович  

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Автоматтандыру және басқару» 

кафедрасының ассистент 

профессоры, техника ғылымдарының 

кандидаты 

87055716781 

n.sarsenbayev@satbayev.university 

Жумашева Жадыра 

Токановна 

Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ 

«Механика» кафедрасының 

қауымдастырылған профессоры, 

техника ғылымдарының кандидаты 

87714118372 

zhadyra_14@mail.ru  

Мансурова Мадина 

Есимхановна 

Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ 

Жасанды интеллект және Big Data 

кафедрасының меңгерушісі, техника 

ғылымдарының кандидаты. 

+7 701415 1960 

Mansurova.madina@gmail.com 

Бигалиева Жанар 

Серикхановна 

(Секция  хатшысы) 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Робототехника және 

автоматиканың техникалық 

құралдары» кафедрасының сениор-

лекторы 

87471110541 

 

zh.bigaliyeva@satbayev.university  

3 6В072, 7М072, 8D072 – 

Өндірістік және өңдеу 

салалары (Тау-кен ісі 

және пайдалы қазба 

орындарын барлау) 

 

Білім беру 

бағдарламалары: «Мұнай 

инженериясы» 

 

«Мұнай инженериясы» 

секциясы 

Елигбаева 

Гульжахан 

Жакпаровна 

(Секция Төрағасы) 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Мұнай инжерениясы» 

кафедрасының меңгерушісі, химия 

ғылымдарының докторы, профессор  

8-7026949714 

g.yeligbayeva@satbayev.university 

 

Сыздыков Аскар 

Хамзаевич 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

Қ. Тұрысов атындағы ГМГІ 

институтының директоры, 

8-7771115252 

a.syzdykov@satbayev.university 

Бекбауов Бакберген 

Ермекбаевич 

КМГ Инжиниринг Жетекші ғылыми қызметкер, доктор 

PhD 

8-7019979322 

B.Bekbauov@niikmg.kz  

Исмаилов 

Абдулахат 

Абдукаримович 

ҚБТУ «Энергетика және мұнай-газ 

индустриясы» факультетінің деканы 

техника ғылымдарының кандидаты 

8-7012042158 

a.ismailov@kbtu.kz  
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Кабдушев Арман 

Арстангалиевич 

М.Дулати 

атындағы Тараз 

мемлекеттік 

университеті 

«Мұнай-газ ісі» кафедрасының 

меңгерушісі, PhD докторы 

87474109509 

arman-kz@mail.ru 

Гамаева Лаура LLT Fluor 

Kazakhstan, 

Адами ресурстар басқармасының 

басшысы 

8-701 978 8508 

laura.gammayeva@fluor.com  

Куатов Руслан 

Туржанович 

«Тенгизшевройл» 

ЖШС 

Қазақстанның Еңбек Ері 8-701 744 98 05 

kuat@tengizchevroil.com  

Молдабаева 

Гульназ 

Жаксылыковна 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Мұнай инженериясы» 

кафедрасының қауымдастырылған 

профессоры, техника 

ғылымдарының докторы 

87021975555 

g.moldabayeva@satbayev.universit

y 

Баймухаметов 

Мурат Абышевич 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Мұнай инженериясы» 

кафедрасының сениор-лекторы, 

техника ғылымдарының кандидаты 

87013698981 

m.baimukhametov@satbayev.unive

rsity 

Имансакипова 

Нургуль Бекетовна 

«Қ.И. Сәтбаев 

атындағы 

ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 

«Мұнай инженериясы» 

кафедрасының сениор-лекторы, PhD 

докторы 

8-7071815713 

n.imansakipova@satbayev.universit

y 
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