
АНЫҚТАМА 

СПРАВКА 

REFERENCE   

    Аукажиева 

Жанар Муратовна 

(тегі, аты, әкесінің аты / фамилия, имя, отчество/ Full Name) 

 

С (айы, жылы) (месяц, год) 

(month, year) 

2014 жылдан бастап 

с 2014 года 
since 2014 year 

бастап 

является 

is an 

Л.Н. Гумилев атындағы сәулет-құрылыс факультетінің 
«Геодезия және» кафедрасының доценті 

Доцент кафедры «Геодезия и картография» архитектурно-

строительного факультета ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Docent of the Department " Geodesy and cartography" of the faculty 

of architecture and construction of.L. N. Gumilyov ENU 

Туған кезі (күні, айы, 

жылы) 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

Date of birth (day, month, 

year) 

10 маусым 1976 жылы 

10 июня 1976 года 

10 June of 1976 year 

Туған жері 

Место рождения 

Place of Birth 

Алматы облысы, Жаркент қ. 

Алматинская область, г. Жаркент  

Almaty region, Zharkent 

Ұлты / Национальность/ 

Nationality 

қазақ 
казашка 

kazakh 

Білім/ 

Образование/ 

Education 

жоғары 
высшее 

higher 

Бітірген жылы 

Окончила (а) в 

Graduated in 

1998 ж. – К.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ 

1998 г. – КазНТУ им. К.И.Сатпаева 

1998 – KazNTU named after K.I. Satpayev 

Білімі бойынша 

мамандығы 

Специальность по 

образованию 

Specialty education 

Аэрофотогеодезия  

Аэрофотогеодезия 

Aerophotogeodesy 

Қандай шетел тілдерін 

немесе ТМД халықтарының 

тілдерін біледі 

Какими иностранными 

языками и языками 

народов СНГ владеет 

What foreign languages and 

languages of the peoples of the 

CIS owns 

Қазақ, орыс, неміс 

Казахский, 

русский, немецкий   
Kazakh, Russian, 

German 

Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Ученая степень, 

ученое звание 

Scientific degree 

Техника ғылымдарының 

кандидаты 

Кандидат технических 

наук 

Candidate of Technical 

Sciences 

Депутат па 

Является ли депутатом 

Is a deputy 

жоқ 

нет 

no 



Мемлекеттік наградалары, 

Құрметті атақтары бар ма 

/қандай, алған жылы/ 

Имеет ли государственные 

награды, почетные звания 

/какие, год награждения/ 

Does the state awards, 

honorary titles 
/ what, the year of award 

ХБАС Президиумының шешімімен 31.05.2012 жылы «Ғылымдағы 

еңбегі үшін» орденімен марапатталды. 

ҚазҰТУ Ғылыми кеңесінің шешімімен. 2014 жылы Қ.И.Сәтпаев «Үздік 

түлек» медалімен марапатталды. 

Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі - 25 қараша 

2011 ж 

Халықаралық экология және тіршілік қауіпсіздігі академиясының 

жарғысы негізінде Ресей Федерациясының академиясы корреспондент 

мүшесі. 

Решением Президиума МАНЭБ награждена орденом «За заслуги в 

науке» от 31.05.2012г. 

Решением ученного совета КазНТУ им. К. И. Сатпаева 2014 году 

награждена медалью «Үздік түлек». 

Академик Международной Академии Информатизации - 25ноября 

2011г. 

На основании Устава Международной Академии Наук Экологии и 

Безопасности Жизнедеятельности избрана член корр. Академии 

Российской Федерации. 

By the decision of the Presidium of the IASB was awarded the Order "For 

Merit in Science" dated 05/31/2012. 

By the decision of the Scientific Council of KazNTU. K.I. Satpayev in 2014 

was awarded the «Үzdik tүlek» medal. 

Academician of the International Academy of Informatization - November 25, 

2011 

On the basis of the Charter of the International Academy of Ecology and Life 

Safety, a member of corr. Academy of the Russian Federation. 

Келген / Кеткен 

айы және жылы 

Месяц и год 

вступления / ухода 

Month and year 
entry / departure 

 

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

WORK IN THE PAST 

2000 2012 

Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТУ «Маркшейдерлік іс және геодезия» 

кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы, доценті 

КазНТУ им. К.И. Сатпаева преподаватель, старший преподаватель, 
доцент  кафедры «Маркшейдерское дело и геодезия» 
KazNTU named after K.I. Satpayev lecturer, senior lecturer, docent of the 

department "Mine surveying and geodesy" 

2012 2014 

С.Сейфуллин ат. ҚазАТУ АҚ - Жерге орналастыру факультетінің 

«Геодезия» кафедрасының меңгерушісі  

АО КазАТУ им. С.Сейфуллина – заведующий кафедры «Геодезия» 

Землеустроительного факультета 

JSC KazATU named after S.Seifullin - Head of the Department "Geodesy" of 

the Land Management Department 

2014 2015 

Л.Н. Гумилев ат. ЕҰУ «Геодезия және картография» кафедрасының 

доценті  

ЕНУ им. Л.Н. Гумилева доцент кафедры «Геодезия и картография 

ENU named after L.N. Gumilyov Docent of the Department of Geodesy and 

Cartography 

2015 по н/в 

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Сәулет-құрылыс факультеті «Геодезия және 

картография» кафедрасының меңгерушісі  

Заведующий кафедры «Геодезия и картография» Архитектурно-

строительного  факультета ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Head of the Department "Geodesy and Cartography" of the Faculty of 

Architecture and Civil Engineering of ENU named after L.N. Gumilyov 
 


