
Анықтама
қауымдастырылган профессор (доцент) ғылыми атағын ізденуші туралы 

03.02.00-Экология мамандығы бойынша

1 Тегі, Аты, Әкесінің аты Дакиева Кульзипа Жусуповна

2 Ғылыми (академиялық) 
дәрежесі, берілген күні

биология ғылымдарының кандидаты 
(27.10.1995 ж. №4 хаттама)

3 Ғылыми атағы, берілген күні
4 Қүрметті атағы, берілген күні
5 Лауазым (лауазымға 

тағайындау туралы бүйрыктың 
күні мен нөмірі)

"Экология жэне география" кафедрасының 
доценті»
(2.09. 2014ж№346-К)

6 Ғылыми, ғылыми- 
педагогикалық қызметтегі 
еңбек өтілі

Барлығы-10,5 жыл, оның ішінде осы 
лауазымда-7 жыл

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

Барлыгы - 23 ғылыми мақала, Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің Білім және гылым саласында 
сапаны қамтамасыз ету комитеті басылымында 
-  15, Clarivate Analytics компаниясының Journal 
Citation Reports деректері бойынша I, II жэне 
III квартильге кіретін ғылыми басылымдарда -  
1 дана, Scopus деректер базасына кіретін, Cite 
Score процентиль көрсеткіші 35 болатын 
гылыми журналында 1 дана баспаға шыккан.

8 Соңғы 5 жылда басылып 
иіықкан монографиялар, 
оқулықтар, жеке-дара жазылған 
оқу (оқу-эдістемелік) 
қүралдарының саны

соңгы 5 жылда 1 монография жарык көрді

9 Оның жетекшілігімен 
диссертация қорғаған жэне 
ғылыми дэрежесі (ғылым 
кандидаты, ғылым докторы, 
философия докторы (PhD), 
бейіні бойынша доктор) немесе 
философия докторы (PhD), 
бейіні бойынша доктор 
дәрежесі бар тұлғалар

10 Оның жетекшілігімен 
дайындалған лауреаттар, 
республикалық, халықаралык, 
шетелдік конкурстардың, 
көрмелердің, фестивальдардың, 
сыйлықтардың,
олимпиадалардың жүлдегерлері

Оралбекова Гульжан, Рахметулина Назым 
"Экология" мамандығының 3 курс студенттері 
2016 ж. "Ғылым шарайнасы" ғастан, 
'^ІАТ"ғылыми-әдістемелік орталығы 
студенттерінің VII Республикалык ғылыми 
жүмыстар байқауында 1 орын алды. 
Нүржанқызы Ботагөз, Жанабаева Алтынай 
"Экология" мамандығының 4 курс студенттері 
"Жас зияткер" VIII Республикалык студенттер 
ғылыми жүмыстарының байқауында 1 орын 
алды, Астана, "7ІАТ"гылыми-әдістемелік



орталығы. 2017 ж.
Назарханова Аяла, Мукашева Саяжан арнайы 4 
курс студенттері. "Экология" VIII Респ-да 2 
орын алды.Астана қаласы, "ZIAT" гылыми- 
әдістемелік орталығы, "Жас ғалым"студенттер 
арасында ғылыми жүмыстар байқауын 
үйымдастыру. 2018 ж.
Қамбарова Назерке студент. 3 курс арнайы. 
"Экология "II дәрежелі дипломмен," ТМД-ның 
үздік студенті "төсбелгісімен марапатталды 
жэне" ТМД-ның үздік студенті "кітабына 
енгізілді, Астана каласы," ZIAT " ғылыми- 
эдістемелік орталығы, 2018ж
Еркежан Тоқтасын студ. 3 курс арнайы. 
"Экология" Респ. "білім - өркепіеҮ ұлттық 
инновациялык зерттеулер орталығының 
үйымдастыруымен "Жылдың үздік студенті" 
төс медалімен жэне грамотамен марапатталды 
жэне "Жас қыран" кітабына енгізілді, 2018ж
Бауржанова Анель Бауржановна 3 курс арнайы 
маман. "Білім - өркениети" Үлттык 
инновациялык зерттеулер орталығы 
үйымдастырған республикалық байкауда 
"Үздік студент 2018" төсбелгісімен, 
дипломмен , алгыс хатпен марапатталды жэне 
2018 жылы "Жас қыран" кітабына енгізілді.

11 Оның басшылығымен 
дайындалған Дүниежүзілік 
универсиадалардың, Азия жэне 
Азия чемпионаттарының, 
Еуропа, элем жэне Олимпиада 
ойындарының чемпиондары 
немесе жүлдегерлері

12 Қосымша ақпарат 1.100-ден астам ғылыми және әдістемелік 
еңбектердің авторы, оның ішінде 3 
монография, 15 оқу қүралы, Web of Science 
жэне Scopus дерекқорына кіретін шетелдік 
басылымдарда 3 жүмыс, 1 патент, 1 авторлық 
құқық
2.Медаль Ы.Алтынсарин №0726 13.03.2020 ж
3. Диплом "Үздік педагог-2020" Қазақстан 
педагогтары қауымдастығы
4.Дипломдар: VII Республикалық "Ғ ылым 
шарайнасы" 2016ж., VIII Республикалык 
"Ғылым шарайнасы"2017ж., VIII 
Республикалык "Жас галым".конкурс 2018ж 
б.Ғрамоталар: Өскемен калалык білім 
басқармасының бастығы Ж.Айтпаева, ШҚ ММ 
ректоры.С. Аманжолова Төлеген М.А., ШҚМУ 
жаратылыстану ғылымдары жэне 
технологиялар факультетінің деканы.С. 
Аманжолов Д. Ерболатүлы, Өскемен қаласы



экімдігінің "УИ экобиоорталығының" 
директоры А. П. Цыганов қатысты.
6. Өскемен қаласы "Дарын" облыстық өңірлік 
орталығы жанындағы окушылар арасындағы 
пэндік олимпиадалардың қазылар алқасының 
мүшесі 2017-2019жж жэне Өскемен қаласы 
экімдігінің "УИ экобиоцентра" жанындағы 
оқушылар арасындағы ғылыми жобалар 
конкурстарының қазылар алқасының мүшесі 
2016-2020жж
7.6в05202 жэне 7м05202 Экология, 2014- 
2020жж мамандығы бойынша гылыми жэне 
гылыми-педагогикалық кадрларды даярлау

Жаратылыстану ғылымдары 
және технологиялар факультетінің 

деканы М.Н. Мадияров

М.Н. Мадияровтыц цолтаңбасын растаймыц

"С. Аманжолов атындағы 
ШҚУ "КЕАҚ ғылыми хатшысы

2020 жылғы "25 " желтоқсан

у/дул
А. С. Есқалиев


