Шегенбаева Райхан Кумисбековна

Білімі: жоғары, инженер-электрик
Ғылыми дәрежесі:
Ғылыми атағы: Қызметі: «Электр энергетикасы және өміртіршілік қауіпсіздігі» кафедрасының аға
оқытушысы, техника ғылымдарының магистрі
Жалпы еңбек өтілі: 26 жыл.
Педагогикалық жұмыс өтілі: 17 жыл.
Марапаттары:
Біліктілік көтеруі:
1. Кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін басқару кезіндегі ұйымдастырушылық, құқықтық,
қаржылық және энергия үнемдеу аспектілері. «Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту
мен дамытудың Қазақстандық орталығы» АҚ, Қызылорда қаласы. 2016жылдың 26-30 қыркүйек
аралығында
2. «Исследование устойчивости склона на основе анализа предельно-напряженного состояния
грунтов», «Основания и фундаменты» Кызылординский государственный университет имени
Коркыт Ата совместно с Университет Осако и с Евразийский национальный университет имени
Л.Н.Гумилева С 16-19 апреля 2018 года;
3. Основные навыки работы с информационной платформой Web of Science: поиск научной
информации и подбор журнала для публикации. Основные навыки работы с инструментов
EndNote: работа с оформлением статей и отчетов. Официальный представитель компании Clarivate
Analytics в Казахстане и Центрально-Азиатском регионе Инеш Кенжина 19 ноября 2018 года;
4. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігінің өзекті мәселелері. Ресей Федерациясы, ОңтүстікОрал мемлекеттік аграрлық университеті. 2019 жылдың 7-8 қараша аралығында;
5. Разработка технологических параметров и применение газобетона на основе местного
некондиционного сырья Кызылординской области. Россия, Самарский государственный
технический университет. 2-6 декабря 2019 года;
6. «Білім берудің цифрлық трансформациясы» тақырыбында жазғы онлайын мектеп бағдарламасы
бойынша (цифрлық ерікті) өткізілген біліктілікті арттыру курсы. Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда университеті. 17.08.-19.08.2020ж;
7. «Жоғары білім берудегі инновациялық және сандық мүмкіндіктер» тақырыбында қысқы мектеп
бағдарламасы бойынша өткізілген біліктілікті арттыру курсы. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
университеті. 08.01.-18.01.2021ж ;
8. «Өнеркәсіптік кәсіпорындарды электрмен жабдықтау». Алматы энергетика және байланыс
университеті. 22.02.2021-05.03.2021.

Сабақ
жүргізетін
пәндері:
Электр
жабдықтары
және
жарықтандыру,
Электротехнологиялық қондырғылар және жүйелер, Электрқауіпсіздігі, Электротехника
негіздері, Электроника, Электротехникалық материалдар және бұйымдар.

Оқытушының жарияланымдары:
1. О поровой структуре ячеистых бетонов на основе барханных песков. Материалы
ХIV международной научной практичной конфере-нции «Наука и инновация», 0715 октября, 2018г. Польша;
2. Изучение возможности производства и применения газозолобетона в
Кызылординской области. Материалы ХV международной научной практичной
конферен-ции «Наука и цивилизация», 22-30 января, 2019г. Великобритания
3. Комплексное освоение золоотвала г. Кызылорда в производстве строительных
материалов с улучшенными свойствами. Казахская головная архитектурностроительная академия, Вестник – научный журнал, 204б. Алматы 2019г №2(72).
Регистрационный номер № 1438-Ж
4. Газдыбетонды дайындауға арналған шикізат құрамы. Пайдалы модельге патент алу
үшін берілген өтінім. № 45082.

