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Оқырманға
«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ғалымдарының
библиографиясы» сериясы бойынша оқырманға жол
тартқан бұл көрсеткіш техника ғылымдарының кандидаты,
қауымдастырылған
профессор
міндетін
атқарушы,
«Қорқыт Ата атындағы алтын медалі» иегері, еліміздің
жоғары білім беру жүйесін дамытуға қосқан табысты үлесі
және басқару мен менеджмент саласындағы өнімді
жұмысы үшін Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
білім саласының «Үздік менеджері» медалі иегері Ләйлә
Әжібайқызы Жүсіповаға арналған.
Библиографияда ғалымның ғылыми және жалпы
танымдық еңбектері, өмірі мен қызметін сипаттайтын
мәліметтер қамтылған.
Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен қазақ
және орыс тілдерінде орналасқан.

К читателю
Предлагаемый указатель в серии «Библиография
ученых КГУ имени Коркыт Ата» посвящен кандидату
технических наук, и.о. ассоциированного профессора,
обладателю Золотой медали имени Коркыт Ата,
обладателю медали «Лучший менеджер» в области
высшего и послевузовского образования за успешный
вклад в развитие системы высшего образования страны и
продуктивную работу в области управления и
менеджмента Лэйля Ажибаевна Жусуповой.
В библиографии содержатся научные труды,
сведения, характеризующие жизнь и деятельность ученого.
Указательный материал размещен в хронологическом
порядке на казахском и русском языках.

ТЕХНИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ КАНДИДАТЫ,
ҚАУЫМДАСТЫРЫЛҒАН ПРОФЕССОР МІНДЕТІН
АТҚАРУШЫ ЛӘЙЛӘ ӘЖІБАЙҚЫЗЫ ЖҮСІПОВАНЫҢ
ӨМІРІ МЕН ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ
Жүсіпова Ләйлә Әжібайқызы 1976 жылдың 18
желтоқсанда Қызылорда облысы, Сырдария ауданы,
Қоғалыкөл ауылында дүниеге келді.
1993 жылы Қоғалыкөл
ауылындағы №44 орта
мектебін бітірді.
1993 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
гуманитарлық университеті Жаратылыстану факультетінде
Химиялық технология мамандығы бойынша оқуға түсіп,
1997 жылы үздік дипломмен бітірді.
1997 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
гуманитарлық университетінің
«Химия» кафедрасына
оқытушы қызметіне алынды. 1997-2003 жж. Алматы
қаласындағы «Ә.Б. Бектұров атындағы Химия ғылымдары
институты» АҚ ізденуші ретінде ғылыми жұмыстармен
айналысқан.
2001-2002ж.ж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университетінің «Химиялық технология»
мамандығы магистратурасында білім алып, «Химиялық
технология» магистрі академиялық дәрежесін алған.
2003 жылдың 11 қарашасында «Ә.Б. Бектұров
атындағы Химия ғылымдары институты» АҚ жанындағы
техника
ғылымдарының
докторы,
профессор
Ө.Ж.Жүсіпбековтың
жетекшілігімен
Д 53.18.01
Диссертациялық
Кеңесінде
02.00.01-бейорганикалық
химия мамандығы бойынша химия ғылымдарының
кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін «Натрий-кальций
силикополифосфаттарының синтезі және оларды табиғи
суларды
сорбциялық
тазалау мен антикоррозиялық

дайындық
технологиясында пайдалану тақырыбында
кандидаттық диссертациясын ойдағыдай қорғаған.
1997 жылдан бастап «Химия» кафедрасының
оқытушысы, «Химия және консервілеу технологиясы»
кафедрасының
аға оқытушысы,
«Жаратылыстану»
факультетінің деканы орынбасары, «Оқу процесін
жоспарлау және ұйымдастыру» бөлімінің бас әдіскері,
«Оқу үдерісін ұйымдастыру және бақылау» бөлімінің
бастығы, «Оқу процесін тіркеуші офисі» бастығы м.а.
қызметтерін атқарған.
Қазіргі таңда Қорқыт Ата атындағы Қызылорда
мемлекеттік университеті «Экология және химиялық
технологиялар» кафедрасының меңгерушісі.
ҚР және алыс, жақын шетелдің жетекші ЖОО,
ғылыми ұйымдары мен мекемелерінде біліктілікті арттыру
курстарынан өтіп, үнемі тәжірибе жинақтап отырады.
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ базасында ҚР БҒМ
Ғылым
комитетінің
гранттық
қаржыландыруымен
жүргізілетін ғылыми жобаларға жауапты орындаушы
ретінде қатысып келеді.
Шетелдік
жоғары
импакт-факторлы
және
Қазақстанның ғылыми басылымдарында 32 мақала,
халықаралық және республикалық конференциялардың 23
материалы мен тезисі, 6 ҚР инновациялық, өнертабыс
және пайдалы модельдерге патенті, ЖОО студенттеріне
арналған 5 оқу құралы, 3 монографияның авторы.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, и.о.
АССОЦИИРОВАННОГО ПРОФЕССОРА ЛЭЙЛЯ
АЖИБАЕВНА ЖУСУПОВОЙ
Жусупова Лэйля Ажибаевна родилась 18 декабря
1976 года в ауле Когалыкол Сырдаринского района
Кызылординской области.
В 1993 году окончил среднюю школу №44 аула
Когалыкол.
В 1993 году поступил и в 1997 году окончил с
отличием факультет Естествознания Кызылординского
государственного университета им. Коркыт Ата по
специальности Химическая технология.
В 1997 году была принята на должность
преподавателя кафедры «Химия» Кызылординского
гуманитарного университета имени Коркыт Ата.
1997-2003 гг. занималась научной работой в качестве
соискателя АО «Институт химических наук им. А.Б.
Бектурова» г. Алматы.
В 2001-2002 годы училась и окончила магистратуру
КГУ им. Коркыт Ата по специальности Химическая
технология.
В 11 ноября 2003 года в Диссертационном совете
Д53.18.01 при АО Институт химических наук им. А.Б.
Бектурова под руководством доктора технических наук,
профессора,
У.Ж.Джусипбекова
по
специальности
02.00.01-неорганическая
химия
успешно
защитила
кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук по теме «Синтез
силикополифосфатов натрия-кальция и их использование в
технологии сорбционной очистки.
С 1997 года работает преподавателем кафедры
«Химия», старшим преподавателем кафедры «Химия и

технология консервирования», заместителем декана
факультета «Естествознание», главным методистом отдела
«Планирование и организация учебного процесса»,
начальником отдела «Организация и контроль учебного
процесса», и. о. начальника Офиса регистратора учебного
процесса.
В настоящее время заведующая кафедры «Экология и
химические технологии» КГУ им. Коркыт Ата.
Проходила курсы повышения квалификации в
ведущих вузах, научных учреждениях и предприятиях РК,
ближнего и дальнего зарубежья.
Выступает в качестве ответственного исполнителя в
научных проектах выполняемых за счет грантового
финансирования Комитета науки МОН РК в КГУ им.
Коркыт Ата.
Автор научных и научно-методических работ в виде
32 статей в зарубежных изданиях с высоким импактфактором и в научных изданиях Казахстана, 23 материалов
и тезисов докладов в международных и республиканских
конференциях, 6 инновационных патентов, патентов на
изобретение и патентов на полезную модель, 6 учебных
пособий для студентов высших учебных заведений и 3
монографий.

МАРАПАТТАРЫ
 Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университетінің 75 жылдық мерекелік медалінің иегері.
 Қорқыт Ата атындағы Алтын медаль иегері.
 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
саласының «Үздік менеджері» медалі иегері.

НАГРАДЫ
 Обладатель звания медаль в честь 75-летия
Кызылординского государственного университета им.
Коркыт Ата.
 Обладатель Золотой медали имени Коркыт Ата.
 Обладатель медали «Лучший менеджер» в области
высшего и послевузовского образования".
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