
 

Жыл сайынғы "Сәтбаев оқулары – 2020" Халықаралық конференциясының бағыттары мен бөлімдері 

Бағыт Бөлім атауы Төраға Хатшы 

Геология, 

геофизика, мұнай-

газ және тау-кен 

ісі 

 

«ҚР Геологиялық барлаудағы ғылыми 

зерттеулер мен инновациялар- 

Минералдық-шикізат базасын тиімді 

толықтыру кілті»  

Студенттерге, магистранттарға, докторанттарға 

Байбатша Әділхан Бекділдаұлы 

ГТПҚКІжБ кафед. профессор, г.м.-ғ.д., 

каб. 314 БОҒ, ішкі нөм: 7056, тел: 87479750811, 

e-mail: a.baibatsha@satbayev.university 

 Омарова Гульнар Магаувьяновна 

ГТПҚКІжБ кафед. PhD докторы, лектор, 

каб. 427БОҒ, ішкі.нөм:7148, тел: 87772393907, 
e-mail:  g.omarova@satbayev.university 

«Мұнай-газ геологиясы, гидрогеология 

және инженерлік геология» 
Узбекгалиев Ризахан Халелович 

МжГГ кафедрасының сениор-лекторы, г.м.-ғ.д 

каб .409 БОҒ тел: 87017333301, 

 e-mail: r.uzbekgaliyev@satbayev.university  

Даулетхан Гулайым Жолболдықызы 

Геология инст, ГНиГ каф. бас маманы 

каб. 277, ішкі.нөм. 2915760 тел: 87472427247,  

e-mail: gdauletkan@mail.ru 

«Мұнай мен газды бұрғылау, өндіру, жинау 

және тасымалдау үдерістеріндегі 

инновациялық технологиялар» 

Молдабаева Гульназ Жаксылыковна 

т.ғ.д., ассоц.профессор,  

каб.811МҒ тел: +77021975555  
e-mail: g.moldabayeva@satbayev.university  

Молдаганапова Айгул Галымбековна  

Мұнай инженерия каф. тьютері, каб. 701МҒ, 

ішкі.нөм. 7158, тел: 87077779409 

 e-mail: a.moldaganapova@satbayev.university  

«Мұнай - газ және кен Геофизикасы - ҚР 

Минералдық - шикізат базасын 

толықтырудың тиімді құралы» 

Абетов Ауэз Егембердыевич 
профессор, г.м.-ғ.д.,  
ҚР минералдық ресурстар академиясының 

корреспондент-мүшесі  каб. 527 БОҒ   

ішкі.нөм. 7157, тел: 8-705-277-11-99,  

e-mail: A.Abetov@satbayev.university 

Асирбек Назерке Асирбеккызы 
магистрант, инженер, каб.527 БОҒ 

ішкі.нөм. 7157, тел: 8-776-208-45-15,  

e-mail: n.assirbek@satbayev.university 

       

 

«Зияткерлік жүйелер және сандық 

технологиялар-қатты пайдалы қазбаларды 

өндіру бойынша кәсіпорындардың бәсекеге 

қабілеттілігінің негізі» 

Молдабаев Серик Курашович  

т.ғ.д., профессор,  

каб. 215 ТМҒ, тел: +77017885911 

e-mail: s.moldabayev@satbayev.university    

Айдарбекова Гульнар Бектасовна 

инженер  

каб.211ТМҒ, тел: 7189, +7 705 241 45 30,  

e-mail: g.aidarbekova@satbayev.university  

Металлургиялық 

инженерияның 

өзекті міндеттері, 

Қазақстан 

Республикасында 

геотехнологияны 

дамыту 

келекшектері 

«Пайдалы қазбаларды байытуда және 

металлургияда технологияларды заманауи 

дамыту» 

 

Шаутенов Мэлс Рахимович 

к.т.н., профессор кафедры МжКБМ,  

408ТТҒ, ішкі.нөм.7068, тел: 87014108177,   

e-mail: m.shautenov@satbayev.university 

 

Алтмышбаева Әлия Жетгенбайқызы, 

магистр технических наук, 

 МПЖжАМТ кафед. ассистенті, каб. 309ТМҒ,  

ішкі нөм. 7165, тел: 8-708-912-15-36, 

e-mail: a.altmyshbayeva@satbayev.university  

«Инновациялық техника және алдын ала 

техникалық қызмет көрсету және 

жабдықтарды жөндеу технологиялары» 

Крупник Леонид Андреевич  
т.ғ.д., ТМжЖ кафед. профессор-зерттеушісі  

215 ТМҒ, ішкі нөм: 7322, тел: 8-7017885911  
e-mail: leonkr38@mail.ru 

 

Мырзакулов Максат Кендебаевич  
техника ғылым. магистрі,  

ТМжЖ кафед. тьюторі, каб. 702 МҒ,  

ішкі нөм:71-59, тел:+7 705 308 51 29  

e-mail:  m.myrzakulov@satbayev.university   

«Фундаменталды ғылымдар-жоғары 

технологиялар генерациясы мен 

трансфертінің теориялық және 

эксперименттік базасы ретінде» 

Мустафин Алмаз Тлемисович  

PhD, т.ғ.к., профессоры  

тел: +77771784023, каб. 1035БОҒ  

e-mail:  a.mustafin@satbayev.university 

Адилов Шерзод Рустамович 

тьютор  

тел: +77057616541, каб. 1035БОҒ 

 e-mail:  sh.adilov@satbayev.university 
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«Материалтанудағы және 

нанотехнологиядағы келешектер мен 

инновациялар» 

Гриценко Леся Владимировна  

PhD, ассоц., профессор. 

каб.1035БОҒ тел: +77771992112,  

e-mail: l.gritsenko@satbayev.university  

Лесбаев Айдос Бахытжанович 
PhD, лектор 

каб. 1035БОҒ тел: +77476642153,  

e-mail: a.lesbayev@satbayev.university  

«Көлік саласын дамытудың инновациялық 

технологиясы» 

 

 

Буршукова Гульзия Адилбековна  
PhD докторы, ТТ каф. сеньор-лекторы,  

каб.307 ИМҚ, ішкі нөм: 7183 тел: 87012559144,  
e-mail: g.burshukova@satbayev.university  

Баженов Виталий Николаевич 
 ТТ каф. инженері, каб.307 ИМҚ, 

 ішкі нөм:7183 тел: 87771507680,  

e-mail: v.bazhenov@satbayev.university  

Сәулет және 

құрылыс 

саласындағы 

заманауи 

мәселелер мен 

келешектер 

BIM технологиясын қолданатын заманауи 

дизайн 

Турганбаев Алтай Полатханович  

магистр, лектор 

каб. 306 КОҒ,  тел: 87078280828  

e-mail: a.turganbayev@satbayev.university 

Джетписбаева Айнур Женисбеккызы 

магистр, тьютор, 

каб. 306 КОҒ, тел: 87784888648 

e-mail: a.jetpisbayeva@satbayev.university 

Ғимараттар мен құрылыстарды есептеу 

және жобалау технологиясы 
Кашкинбаев Исмагул Заирович 

т.ғ.д., профессор 

каб.109 КОҒ тел. +77075609841 

e-mail: i.kashkinbayev@satbayev.university 

Қалидоллина Айымгүл Талғатқызы 

магистр, ассистент, 

каб. 306 КОҒ, тел.: 87769157660  

e-mail: a.kalidollina@satbayev.university 

Табиғи және техногендік шикізат 

негізіндегі құрылыс материалдарының 

технологиясы 

Жугинисов Маратбек Турабаевич 

т.ғ.д., профессоры 

каб. 109 КОҒ тел: +77770902294 

e-mail: m.zhuginissov@satbayev.university 

Байсерікова Дана Ерғалиқызы  

магистр, ассистент, 

каб. 306 КОҒ, тел: 87078608185  

e-mail: d.baiserikova@satbayev.university 

Сәулет, дизайн және өнер – XXI ғасырдың 

мәдениет стратегиясының жобасы 
Балыкбаев Байжан Тулеуханұлы 

сәулет кандидаты, ассоц.профессор 

тел: +7 777 204 74 88,  

e-mail: b.balykbayev@satbayev.university 

Цай Константин Вилларионович  

магистр, докторант 

тел: +7 707 372 6789, +7 775 636 9156 

e-mail: rejinald@mail.ru  

Инженерлік жүйелердегі өзекті мәселелер 

 

  

Унаспеков Берікбай Әкебайұлы 

т.ғ.д., профессор 

каб. 210 КОҒ, тел: 87016195111 

e-mail: b.unaspekov@satbayev.university 

Досхожаев Акылжан Саматович 

г-м ғ.к., ассистент профессор 

каб. 210 КОҒ, тел: 87079435515 

e-mail: a.doskhozhayev@satbayev.university 

Өнеркәсіптік 

автоматтандыру 

және өркениет 

«Робототехника және мехатроника» Бақтыбаев Мұрат Қырғызбаевич  

ф.-м.ғ.к., асс.профессор 

тел:  87 777 292 52 44, ішкі нөм: 7359. 

e-mail: m.baktybayev@satbayev.university  

Базарбай Лашын 

магистр, ассистент , ішкі нөм: 7184 

тел: 8776 735 55 85, 87077611909 

e-mail: l.bazarbay@satbayev.university  

«Өнеркәсіптік инженерия және аддитивті 

өндіріс» 

Исаметова Мадина Есдаулетовна 

 к.т.н., қауымдас. профессор, каб. 205 МЖИ,  

320-41-68, ішкі нөм: 71-68, тел: 87753219424,  

e-mail: m.issametova@satbayev.university  

Дуйсенгали Акбота Мухтаровна  

магистр, тьютор, 205 МЖИ, 320-41-68,  

ішкі нөм: 71-68, тел: 87478649857, 

 e-mail: a.duisengali@satbayev.university  

«Автоматтандыру және роботтандыру» Байбатшаев Мухит Шабданович  

д.т.н., доцент, каб.707 БОҒ,  

Лукманова Жанар Сапарбековна 

 магистр, ассистент, каб.707 БОҒ,  
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жұм т: 292-99-52; тел: +77017400831,  

e-mail: m.baibatshayev@satbayev.universit  

 жұм т: 292-99-52; тел: +7 701 212 0616  

e-mail: zh.lukmanova@satbayev.university  

«Энергия тиімді және ресурс үнемдеуші 

жүйелер мен технологиялар» 

Хидолда Еркин  

канд. техн. ғылым, қауымдас. профессор 

каб.171 ТМҒ, ішкі нөм: 7466, тел: 8-7021120211 

 e-mail: e.khidoda@satbayev.university  

Балгаев Нуржан Ергенович 

PhD, ассистент-профессор, каб. 50 ТМҒ, 

ішкі нөм: 73-93, тел: 8-777-381-92-47  

e-mail: n.balgayev@satbayev.university 

«Телекоммуникациялық және ғарыштық 

технологиялар» 

Таштай Ерлан  

т.ғ.к., профессор, каб. 159 ТМҒ 

ішкі нөм: 70-78, тел: 8-701-788-97-99  
e-mail: y.tashtay@satbayev.university  

 Төлен Гулжайна Бақытжанқызы 

 к.ғ.қ. лектор, жұм.т: 292-74-95  

тел: 8-7472462406  
e-mail: g.tolen@satbayev.university  

Кибернетика және 

ақпараттық 

технологиялар 

«Кибернетика және ақпараттық 

технологиялар» 
Шукаев Дулат Нурмашевич 
д.т.ғ., КАӨжС кафед. профессоры  

тел: 87772304969 

e-mail: d.shukayev@satbayev.university 

Баймагамбетова Динара Жалеловна 

БИ кафед. тьютері 

тел: 87055870216 

e-mail: d.baimagambetova@satbayev.university  

Химиялық және 

биологиялық 

технологиялар 

«Органикалық синтез, Мұнай химиясы 

және мұнай өңдеудің заманауи 

технологиялары мен материалдары» 

Наурызова Сауле зинагиевна 

PhD, ассист. профессор, каб. 1011 БОҒ  

тел: 8-701-150-88-46 

e-mail: s.nauryzova@satbayev.university  

Ахметова Айгуль 

инженер, каб. 1018 БОҒ  

тел: 8-747-462-06-81 

e-mail: a.akhmetova@satbayev.university  

 

«Бейорганикалық химия және химиялық 

технологияның өзекті мәселелері» 
Мустахимов Бекежан Каныбекович 

к.т.н. ассоц.профессор 

каб.139 МТҒ, тел: 8-707-352-40-60,  

e-mail: b.mustakhimov@satbayev.university   

Абилова Мария 

инженер, каб.1005 БОҒ, 

ішкі нөм:7194, тел: 8-707-325-53-74,  

e-mail: m.abilova@satbayev.university  

«Өнеркәсіптік экология және тіршілік 

қауіпсіздігі» 
Шевцова Владлена Степановна 

қауымд. профессор, к.б.н  

каб.2247 ТМҒ, тел: 8-747-811-10-87,  

e-mail: v.shevtsova@satbayev.university  

Сарсенбаев Сабыржан Оразбекович 
инженер,  каб.161 ТМҒ 

ішкі нөм: 7187, тел: 8-708-593-76-44,   

e-mail: s.sarsenbayev@satbayev.university  

«Биология және биотехнологияның өзекті 

мәселелері» 
Джамалова Гуля Абаевна 

к.с.х.н.. қауымд.профессор, 

тел: 8-775-505-07-01 

e-mail: g.jamalova@satbayev.university  

Сериков Темирлан Айдарович 

ассистент, каб. 219 ТМҒ 

тел: 8-708-903-06-88,  

e-mail: s_tima@bk.ru 

Бизнес және 

басқару 

«Жобалар арқылы бизнесті дамытуды 

басқару» 

 

Цеховой Алексей Филиппович 

техника ғылымдарының докторы, профессор,  

каб. 414 БОҒ, тел: +7 777 217 7928,  

e-mail: a.tsekhovoy@satbayev.university  

Азиева Зулпат Сериковна 

экономика ғылымдар магистрі, докторант, 

каб. 408 БОҒ, тел: +7 701 717 1112 

Турганбаев Батырхан Русланулы 
магистрант, каб. 414 БОҒ  

тел: +7 702 754 3510,  

e-mail: b.turganbayev@stud.satbayev.university  
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Гуманитарлық 

және тілдік 

пәндердегі сана 

және сандық 

бұрылыс 

 

 

Инженерлік білім беру жүйесінде тілдерді 

оқытудың және білімді бағалаудың 

рейтингтік жүйесі:  

жетістіктері, мәселелері, келешегі. 

Жаксыликова Куляй Баймендинова 

п.ғ.к., профессор  

каб.610 БОҒ тел: +7 708 776 98 69,  

e-mail: k.zhaxylikova@satbayev.university 

Аманов Амиркул 

қазақ т ж/е орыс т кафедра. ассистенті,  

610 БОҒ, ішкі нөм.7270, тел. +77718730677  
e-mail: amirkul.amanov@satbayev.university  

Поэма дала: Ұлы Абайдын мерейтоыйна 

орай 
Рустем Камшат Молданқызы 

 PhD, қоғамдық пәндер кафед. сеньиор-лекторы 

каб.812 БОҒ, ішкі нөм. 7195, тел. +77075153146  

k.rustem@satbayev.university  

Байтасова Гульжан Қамалбекқызы 

педагогика ғылымдарының магистрі, 

қоғамдық пәндер каф. тьюторы, каб. 812 БОҒ, 

ішкі нөм.7195, тел: +77757216696 

g.baitassova@satbayev.university  

Техникалық жоғары оқу орындарында 

ағылшын тілін оқытудың 

артықшылықтары мен мәселелері 

Смирнова Людмила Арсеньевна 
ф. ғ. к., ағылшын тілі каф. профессоры,  

каб. 604 БОҒ, ішкі нөм. 7380,  

e-mail: l.smirnova@satbayev.university  

Ершиманова Динара Орынбасаровна 
магистр, ағылшын тілі кафед. лекторы,  
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