БЕКЖАНОВ СЕРІК ЖОЛДАХМЕТҰЛЫ
E-mail

ser.bekzhanov@mail.ru

Тел. (моб.)

+7 (701) 592-55-16 (WhatsApp); +7 (777) 174-55-66

Мекен-жайы

Қызылорда қаласы, Ә.Марғұлан көшесі, 10

Туған жылы

01.03.1974 ж.

Білімі

Жоғары
1991-1996 ж.ж. Ы.Жақаев атындағы Қызылорда политехникалық институты,
мамандығы «Ауылшаруашылық өндірісін механикаландыру»
Жоғары оқу орнынан кейін
 2011-2013 ж.ж., Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, «Аграрлық
техника және технологиялар» мамандығы бойынша магистратура;
 2013-2016 ж.ж., Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, «Агрономия»
мамандығы бойынша докторантура.
Ғылыми атағы
Доктор РhD, «Агрономия» бойынша
Кәсіби тәжірибесі
 12.06.1997-01.10.1997 ж.ж. – Ы.Жақаев атындағы Қызылорда политехникалық институты
«Ауылшаруашылық және мелиоративтік машиналар» кафедрасының аға лаборанты;
 01.10.1997-25.03.1998 ж.ж. – Ы.Жақаев атындағы Қызылорда политехникалық институты
«Ауылшаруашылық және мелиоративтік машиналар» кафедрасының оқытушысы;
 25.03.1998-31.08.2011 ж.ж. – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
«Ауылшаруашылық және мелиоративтік машиналар» кафедрасының оқытушысы, аға
оқытушысы;
 17.01.2017-02.03.2020 ж.ж. – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
«Агробиологиялық және қолданбалы зерттеулер» ғылыми орталығының директоры;
 02.03.2020-31.08.2021 ж.ж. «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ
«Аграрлық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы;
 01.09.2021 жылдан бастап – Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КеАҚ
«Аграрлық технологиялар» кафедрасының меңгерушісі.
Ғылыми жарияланымдары
50-ге жуық мақала, оның ішінде: Scopus – 1, – 20.
 Патент «Жатка-хедер рисозерноуборочного комбайна ЖКХ-5», 2003 ж.
 Селекциялық жетістікке авторлық куәлік «Қант құмайы Кешен», 2016 ж.
Біліктілікті жоғарлату
 Ғылыми тағылымдама: В.П. Горячкин атындағы Мәскеу мемлекеттік агроинженерлік
университеті, 19-30 қараша, 2013 ж.
 Ғылыми тағылымдама: И.Т. Трубилин Кубань мемлекеттік аграрлық университеті,
02-28 сәуір, 2016 ж.
Семинар-тренингтер
 Семинар: «Ресурсы Clarivate Analytics для научных исследований» Қызылорда қ., Қорқыт Ата
атындағы ҚМУ, 19 қараша,2019 ж.
 Семинар: «Топырақ өңдеудің инновациялық технологиялары (72 сағ. көлемінде). Қызылорда
қ., Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, 4-22 қараша, 2019 ж.
 Семинар-тренинг: «Оқытудың цифрлық трансформациясы». Қызылорда қ., Қорқыт Ата
атындағы ҚМУ, 17-19 тамыз, 2020 ж.
 Семинар-тренинг: «Қызылорда облысында тұзданған және тозған суармалы жерлерді
қалпына келтіру және ауылшаруашылық дақылдарын өсірудің озық тәжірибесін тарату».
20 желтоқсан, 2020 ж.
 Халықаралық қысқы мектеп «Auezov University-2022» «Новые тенденции развития
земельного и водного кадастра». Шымкент қ.,. Южно-Казахстанский университет имени
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті; қаңтар, 2022 ж.

Ғылыми жобаларға қатысуы
1. Бағдарлама: Қызылорда облысының 019 облыстық бюджеттік бағдарламасы бойынша 2019
жылға арналған агроөнеркәсіптік кешен саласындағы инновациялық жоба.
Тапсырыс беруші: Қызылорда облысының ауылшаруашылығы басқармасы
Тақырыбы: «Қызылорда облысының күріш жүйелерінің мелиоративтік жағдайын ауыспалы
егіске қант құмайын (фитомелиорант-дақыл) енгізу арқылы жақсарту»
Қызметі: аға ғылыми қызметкер.
2. Бағдарлама: Қызылорда облысының 019 облыстық бюджеттік бағдарламасы бойынша 2019
жылға арналған агроөнеркәсіптік кешен саласындағы инновациялық жоба.
Тапсырыс беруші: Қызылорда облысының ауылшаруашылығы басқармасы
Тақырыбы: «Внедрение экологических методов оздоровления для повышения
продуктивности и качества семян риса»
Қызметі: аға ғылыми қызметкер.
Дағдылары
 Эксперименттерді дайындау және жоспарлау, алынған мәліметтерді сандық талдау. Ғылыми
мақалалар жазу;
 Ауылшаруашылығы саласында ғылыми еңбектерге сараптама жүргізу;
 Ауылшаруашылық техникалары мен тракторлардың тәжірибелік үлгілерін өндірістік
сынақтан өткізу (МемСТ, ОСТ, РД сәйкес).
Тілдерді меңгеру
Қазақ тілі; орыс тілі (еркін), ағылшын (сөздікпен).
Компьютерлік білімі

ОС MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Интернет.
 Отбасылық жағдайы

Тұрмыс құрған, төрт бала тәрбиелеп отыр.

