
02.00.00- Химия мамандығы бойынша 
кауымдастырылган профессор ғылыми атағына үміткер туралы

АНЫҚТАМА

1 Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Кабдрахманова Сана Канатбековна
2 Ғылыми дәреже (ғылым 

кайдидаты, ғылым докторы, 
философия докторы (РҺБ), бейіні 
бойынша доктор) немесе 
философия докторы (РҺВ) 
академиялық дэрежесі, профилі 
бойынша докторы немесе 

' философия докторы (РҺБ) 
дәрежесі, профилі бойынша 
докторы, марапатталған күні

Техника ғылымдарының кандидаты (ҒКА № 
0000044, 2008 жылғы 25 қыркүйектегі № 10 
хаттама)

3 Ғылыми атағы, марапатталған күні -

4 Қүрметті атағы, марапатталған күні -

5 Қызметі (қызметке тағайындалған 
күні жэне бұйрық нөмірі)

- Сәрсен Аманжолов атындағы Ш ығыс Қазақстан 
университеті химия кафедрасының аға 
оқытушысы, Бүйры қ№  122-К 25.09.2020ж. 
Инновациялық даму және коммерциализация 
департаментінің директоры Бұйрық № 224-К 
13.11.2020ж.

6 Ғылыми, ғылыми жэне 
педагогикалық қызметтегі жүмыс 
тэжірибесі

Барылығы 26 жыл, оның ішінде: 
лауазымдарда:
- С.Аманжолов атындағы Ш ығыс Қазақстан 
университетінің бейорганикалық жэне 
аналитикалық химия кафедрасының оқытушысы - 
8 жыл (1996-2004); - С.Аманжолов атындағы 
Шығыс Қазақстан университетінің химия 
кафедрасының аға оқытушысы - 7 жыл (2004- 
2011);
- С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
университетінің ҒЗЖ  ұйымдастыру бөлімінің 
бастығының м.а. - 1 жыл (2011-2012);
- С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
Университетінің Ұжымдық қолданыстағы ұлттық 
ғылыми зертханасының (ҰҚҰҒЗ) \П\І8-кеңесшісі - 
2 жыл (2012-2014жж.);
- С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
университетінің ЯМР спектрометр зертханасының 
меңгерушісі (¥ Қ ¥ Ғ З ) - 2,5 жыл (2014-2017);
- С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
университетінің ¥ Қ ¥ Ғ З  жетекшісі -  1 ай (2014- 
2017 жж.)
- Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми- 
техникалық университетінің инженерлік бейінді 
зертханасының жетекші ғылыми қызметкері - 1 
жыл (2017-2018 жж.);
- Қ.Сэтбаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми- 
техникалық университетінің инженерлік бейін
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зертханасының бас ғылыми қызметкері - 3 жыл 
(2018-2020);
- 2020 жылдың қарашасынан бастап Сарсен 
Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан 
университетінің инновациялық даму және 
коммерциализация департаментінің директоры.

7 Диссертация қорғағаннан кейінгі / 
қауымдастырылған профессор 
(доцент) академиялық атағын 
алғаннан кейінгі ғылыми 
мақалалардың саны

Барлығы -  31 ғылыми еңбек, оның ішінде 
оның ішінде уәкілетті орган ұсынған 
басылымдарда -1 6  (оның ішінде 11 патент); 
Іоигпаі Сііаііоп Керогіз Ьу СІагіуаіеАпаІуіісз 
журналына сэйкес 2-ші жэне 3-ші квартилдерге 
енгізілген және / немесе Зсориз мэліметтер 
базасында СііеЗсоге процентилі кем дегенде 3 5 - 4  
болатын ғылыми журналдарда.

8 Соңғы 5 жылда жарияланған 
монографиялардың, оқулықтардың, 
оқу (оқу-әдістемелік) оқу 
құралдарының саны

4, оның ішінде 2 монография, СКС Ргезз 
баспасынан шыққан монографиядағы 1 тарау жэне 
1 оқулық

9 Оның жетекшілігімен диссертация 
қорғаған және академиялық 
дэрежесі бар адамдар (ғылым 
кандидаты, ғылым докторы, 
философия докторы (РЫЭ), 
мамандандыру докторы) немесе 
философия докторы (РҺО) 
академиялық дэрежесі, 
мамандандыру докторы немесе 
философия докторы дәрежесі 
(РҺО), докторы профиль

10 Оның жетекшілігімен дайындалған 
республикалық, халықаралық, 
шетелдік байқаулардың, 
көрмелердің, фестивальдардың, 
сыйлықтардың, олимпиадалардың 
лауреаттары, жүлдегерлері.

- Ақатан К. жэне Қайыркелді Қуандық, «Химия» 
мамандығының студенттері, 2012 жылғы 
Республикалық студенттердің ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының байқауында I орын;
- Кожебаев Адылет - Оралхан Бөкей атындағы 
Ыо44 қазақ орта мектебінің 11-сынып оқушысы 
(Өскемен) Халықаралық ғылыми жобалар 
байқауында 2 орын, сертификат № 2015-445 
(Оңтүстік Корея, 2015);
- сертификат №  2015-445 (Оңтүстік Корея, 2015 
ж.);
- Кожебаев Адылет - Қазақ орта мектебінің 11 - 
сынып оқушысы - Оралхан Бөкей атындағы № 44 
лицей (Өскемен) Республикалық ғылыми жобалар 
сайысында 3 орын, сертификат №  ІІІ-008 (Алматы, 
2015ж.);
- Адалбек Рауан жэне Кабиева Әйгерім - Жамбыл 
атындағы облыстық мамандандырылған мектеп- 
интернатының оқушылары - Республикалық 
ғылыми жобалар сайысында 3 орын, сертификат 
№ ІІІ-071 (Алматы, 2015ж.);
- Нұқсанұлы Ж ақсылық - Жамбыл атындағы 
облыстық мамандандырылған мектеп-
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интернатының оқушысы - Республикалық ғылыми 
жобалар сайысында 3 орын (Алматы, 2016ж.);
- Мұхан Айжан - Ж амбыл атындағы облыстық 
мамандандырылған мектеп-интернатының 
оқушысы - Республикалық ғылыми жобалар 
сайысында 1 орын (Алматы, 2017ж.);

11 Дүниежүзілік Универсиада, Азия 
чемпионаттары мен Азия 
ойындарының чемпиондары 
немесе жүлдегерлері, оның 
жетекшілігімен дайындалган 
Еуропа, Әлем және Олимпиада 
ойындарының чемпионы немесе 
жүлдегері

12 Қосымша ақпарат - Индекс Хирша \ҮеЬ оі' Зсіепсе -  2 мэліметтер 
базасында.
- Ш ҚМУ ректорының «Зертхананың дамуына 
жэне магистранттардың, студенттердің жэне 
мектеп оқушыларының ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын табысты басқаруына қосқан үлесі 
үшін» А лгы с хат ы , 2013 ж.

- Өскемен қаласы экімінің «Жоғары білім беру 
жүйесіндегі мінсіз қызметі, ғылыми- 
педагогикалық қызметті дамытуға қосқан үлесі, 
қоғамдық өмірге белсенді қатысқаны үшін, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай» А лгы с хат ы  
2016 ж.;
- Қ.И.Сэтбаев атындағы ҚазҰТЗУ ректорының 
«Жоғары білім беру саласында білікті мамандар 
мен ғылыми кадрларды дайындауға қосқан зор 
үлесі үшін» Қ үрм ет  грамот асы , 2017 ж .;

«Ньютон - әл-Фараби» Қазақстан-Британ 
бағдарламасы негізін қалаған грант иегері, 2016 ж 
Жобалар жетекшісі:
- «Полихлорланған бифенилдерді редуктивті 
хлорсыздандыруға арналған гельмен 
иммобилизденген және полимерден қорғалған 
металл нанобөлшектері негізінде жаңа 
каталитикалық жүйелерді жасау» ҚР БТМ ҒК 2611 
/Г Ф З, 2013-2015 жж.

Сәрсен Аманжолов атындағы  
Шығыс Қазақстан университеті 
химия кафедрасының меңгеруш

Б.Ш аихованың қолы н растай.

Сэрсен Аманжолов атында 
Шығыс Қазақстан универс 
Ғылыми хатшысы
24 қараша 2020 ж. г , П «Т* ,

Б. Ш аихова

А. Ескалиев


