2019/2020 жылдары патенттер мен авторлық куәліктерді алған ПОҚ тізімі/
Перечень ППС, получивших патенты и авторские свидетельства в 2019/2020 г./ List
of teaching staff who received patents and copyright certificates in 2019/2020

№

Аты-жөні, ғылыми
дәрежесі, атағы/
Ф.И.О., ученое звание,
должность

Авторлық құқық
объектісінің атауы
(патент, авторлық куәлік)/
Наименование объекта
авторского права (патент,
авторское свидетельство)

Авторлық
куәліктің
патент №/
№ патента
авторского
свидетельства

Патент /
авторлық
куәліктің
берілген күні/
Дата выдачи
патента
/авторского
свидетельства

2019 жыл/2019 год
1

2

3

Ф.ғ.д., доцент Қалыбаева
Қ.С.
П.ғ.д., доцент
Дәулетбекова Ж.Т.
П.ғ.к., доцент
оқытушы Нұрғали С.
П.ғ.к., аға оқытушы
Алибаева М.С.

Мирзоев К.И.,
Жумабекова А.К.,
Абдрахманова К.Х.

Арзиев Р. У.
Бисенбаева М. К.
Касенова С. А.

4

5

ПравообладательСапаргалиева Б.О.
(соавторы:Кожамжарова
Д.П., Молдабеков Ш.М.,
Жантасов К.Т.,
Наукенова А.С.)

Авторлық құқық куәлігі.
2019 жылғы «24» мамыр
Сөз – өнер. Сөз шеберлігін
үйренгісі келетін білім
алушыларға арналған оқу
құралы

Свидетельство о внесении
сведений в
государственный реестр
прав на объекты,
охраняемые авторским
правом - на
коллективную
монографию
«Переводоведение в
Казахстане и странах
зарубежного Востока»
Авторлық құқық белгісі:
әдеби
туынды.
Қазақ
тілінде оқытатын орта
білім беру ұйымдарының
қазақ тілі және әдебиеті
мұғалімдері үшін «»5-9
сыныптардағы
«Қазақ
тілі»
және
«Қазақ
әдебиеті»
пәндері
бойынша
педагог
кадрлардың
біліктілігін
арттыру курсының білім
беру бағдарламасы
Международное авторское
произведение
Название: Аcquisition a fire
explosion
suppression
composition
using
of
electro-thermal phosphorus

№ 3592

24.12. 2019

№6813

04.12.2019

№ 6441

14.11.2019

№ 4105

2019 жылғы
«19» маусым

№ ЕС-01002539

04.11.2019

slag and phosphogypsum/
Получение
пожаровзрывоподавляющего
состава
на
основе
электротермофосфорного
шлака и фосфогипса

6

1

2

3

4

Международное авторское
произведение
Название: Calculation of
concentration
limits
of
flame propagation of airsuspended dusts under the
Правообладательinfluence
of
certain
Сапаргалиева Б.О.
extinguishing
powders\
№ ЕС-01(соавторы: Наукенова
Расчет
002540
А.С., Алипова Б.Н.,
концентрационных
Шапалов Ш.К.)
пределов распространения
пламени аэровзвешенных
пылей при воздействии
определенных
огнетушащих порошков
находятся в издании
2020 жыл/2020 год
«Көркем білім берудегі
Ф.ғ.к.,
ұлттық сана мен мәдени
қауымдастырылған
құндылықтардың
№ 12800
профессор
Жиренов
өркендеуі»
Ғылыми
С.А.
туынды
«Көркемөнерден
білім
Ф.ғ.к.,
алуға
арналған
қауымдастырылған
терминологиялық сөздік
№ 12856
профессор
Жиренов (қазақ, орыс, ағылшын,
С.А.
түрік
тілдерінде)»
Құрамдас туынды
Ф.ғ.к., аға оқытушы Қазақ тілінің тіркесімдер № 12642
Амирбекова А.Б.
сөздігі
(кирилл
және
Авторлық бірлестікте:
латын графикаларында)
Манкеева
Ж.,
Момынова Б., Хабиева
А. Және т.б.
Магистр-аға оқытушы Қазақ тілінде оқытатын
Қылышбекова Н.У.,
орта
білім
беру
РһD,
аға
оқытушы ұйымдарының қазақ тілі
Бисенбаева М.К.
мен
әдебиеті
пәні
педагогтері
үшін
«Programme
for №13832
International
Student
«Assessment
PISA»
халықаралық зерттеулері
аясында
оқушылардың
функционалдық
оқу

04.11.2019

23 қазан 2020

27 қазан 2020

16 қазан 2020

10
желтоқсан
2020

5

Мирзоев К.И.,
Ананьева С.В.
Абдрахманова К.Х.

Ломова Е.А., к.ф.н.,
доцент

6

сауаттылығын
арттырудағы қазақ тілі
мен
әдебиеті
пәні
мұғалімдерінің
кәсіби
құзіреттіліктерін дамыту»
педагогтердің біліктілігін
арттыру курсының білім
беру бағдарламасы
(авторлық куәлік)
Свидетельство о внесении
сведений в
госуларственный реестр
прав на объекты,
охраняемые авторским
правом - на
коллективную
монографию «Духовные
ценности как основа
фундамента культуры
народов»
Авторское свидетельство.
Концепт нарратива прозы
А.Куприна. Учебное пособие
Авторское свидетельство.
Типология
нарратива
русской
классической
прозы
ХIХ
столетия.
Монография

№ 12992

03.11.2020

№13412

20 ноября 2020
года

№13619

2 декабря 2020
года

