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СОҢҒЫ 5 ЖЫЛДАҒЫ ОҚЫТУ АҚПАРАТЫ 

 

1) Ширванов Р.Б. «Азық қоспаларын араластырудың технологиялық процесін жетілдіру» 

біліктілікті арттыру курстары. БҚАТУ оларды. Жәңгір хан, 15-19 ақпан, 2016 ж 

2) Ширванов Р.Б. «Баламалы отынды қолдану» тақырыбындағы семинар. БҚАТУ оларды. 

Жәңгір хан, 10-15 наурыз, 2017 ж 

3) Ширванов Р.Б. «Ішкі жану қозғалтқышының теориялық негіздері» біліктілікті арттыру 

курстары. БҚАТУ оларды. Жәңгір хан, 11-16 наурыз, 2016 ж 

4) Ширванов Р.Б. Қазақстандық стандарттау және сертификаттау институты (KazInSt) 

«Техникалық реттеу, метрология және менеджмент жүйесі» курстары. Орал, 15-22.04.2016 ж 

5) Ширванов Р.Б. «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік» «Алим» оқу 

орталығындағы курстар. Орал, 22-29 қыркүйек 2017 ж 

6) Ширванов Р.Б. БҚО өнеркәсіптік қауіпсіздік департаментінде емтихан тапсырды, жұмыс 

орнында өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша емтихан тапсыру құқығымен тұрақты емтихан 

комиссиясының (PDEC) мүшесінің сертификатын алды. 

7) Ширванов Р.Б. «UralVent» ЖШС еңбекті қорғау бөлімінде 72 сағат көлемінде өндірістік 

оқыту. Орал, 16-27 желтоқсан 2019 ж 

8) Ширванов Р.Б. Азаматтық қорғаныс саласындағы қайта даярлау курстары. БҚО Төтенше 

жағдайлар департаменті. 2019 жылдың 17-19 шілдесі 

9) Ширванов Р.Б. «Техникалық реттеу, метрология және менеджмент жүйесі саласындағы 

жұмысшыларды даярлау және олардың біліктілігін арттыру» қашықтық курстары. Қазақстан 

стандарттау және сертификаттау институты (KazInSt). Астана, 5-7 тамыз 2020 ж 

10) Ширванов Р.Б. Самара мемлекеттік басқару университетінде «Машиналар мен 

жабдықтардың сенімділігі мен қауіпсіздігі» тақырыбында 72 сағат көлемінде біліктілікті арттыру 

курстары, 2-14 қараша, 2020 ж. 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 



 

Батыс Қазақстан инновациялық -технологиялық 

университеті  

Экология және биотехнология кафедрасының 

доценті 

 

Орал, Қазақстан  

2020 жылдың қыркүйегі - қазіргі 

уақытқа дейін 

Батыс Қазақстан аграрлық -техникалық 

Жәңгір хан университеті 

«Машиналар мен теміржол көлігінің жұмысы» 

кафедрасының доценті 

 

Орал, Қазақстан  

2011 жылдың қаңтары - 2020 жылдың 

қыркүйегі 

Батыс Қазақстан аграрлық -техникалық 

университет 

Политехникалық факультеттің деканы 

 

Орал, Қазақстан  

Қыркүйек 2009 - қаңтар 2011 ж 

Батыс Қазақстан аграрлық -техникалық 

Жәңгір хан университеті 

«Машиналар мен теміржол көліктерін пайдалану» 

кафедрасының меңгерушісі 

 

Орал, Қазақстан  

1996 ж. Ақпан - 2009 ж. Қыркүйек 

Батыс Қазақстан аграрлық -техникалық 

Атындағы университет 

«Машиналар мен теміржол көлігінің жұмысы» 

кафедрасының доценті 

 

Орал, Қазақстан  

1993 жылдың сәуірі - 1996 жылдың 

ақпаны 

Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы 

институт 

Еңбекті қорғау кафедрасының ассистенті, 

оқытушысы 

 

Орал, Қазақстан  

Қараша 1983 - қазан 2015 ж 

 

 

ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС СОҢҒЫ 5 ЖЫЛ 

 

1) Ширванов Р.Б., Азғалиев Ж.С.5В090100 - «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және 

көлікті пайдалану» және 5В071300 - «Көлік, көлік техникасы мен технологиясы» мамандықтарына 

арналған «Көлік түрлерінің өзара әрекеті» оқулығы і - РИО БҚАТУ Жәңгір хан, 2015 .-- 207 б. 

2) Ширванов Р.Б. 6М073100 - «БЖЗО» (ғылыми -педагогикалық бағыт) мамандығының 

магистранттары қорытынды мемлекеттік аттестаттау мен магистрлік диссертация жазуға 

әдістемелік нұсқаулар. - RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 2015 .-- 30 б. 

3) Ширванов Р.Б. 6М073100 - «БЖЗО» мамандығының магистранттары қорытынды 

мемлекеттік аттестаттау және магистрлік диссертация жазу бойынша әдістемелік нұсқаулар 

(профильдік бағыт). - RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 2015 .-- 32 б. 

4) Ширванов Р.Б., Ефремов Ю.Н. 6М090100 - «Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру 

және көлікті пайдалану» (ғылыми -педагогикалық бағыт) мамандығының магистранттары 

қорытынды мемлекеттік аттестаттауға және магистрлік диссертация жазуға әдістемелік нұсқаулар. 

- RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 2015, 28 б. 

5) Ширванов Р.Б., Оверченко Г.И. 6М071300 - «Көлік, көлік техникасы мен технологиялары» 

(ғылыми -педагогикалық бағыт) мамандығының магистранттары қорытынды мемлекеттік 

аттестаттау мен магистрлік диссертация жазуға әдістемелік нұсқаулар. - RIO WKATU олар. 

Жәңгір хан, 2015 .-- 26 б. 

6) Ширванов Р.Б., Азғалиев Ж.С. 5В073100- «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны 

қорғау» мамандығының студенттеріне арналған өндірістік практиканың кешенді бағдарламасы. - 

RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 2015 .-- 27 б. 

7) Ширванов Р.Б., Азғалиев Ж.С. Праккалардық кешенді бауларламасы 5В073100 - 

«Қоршаған ортан Қорғау өмір тіршілігінің кауіпсіздігі» - RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 2015 .-- 

28 б. 



8) Ширванов Р.Б., Молчанов Е.А., Кузнецов Г.А., Куптлеуов Т.С. Барлық мамандық 

студенттеріне арналған «Еңбекті қорғау» пәні бойынша оқулық. - RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 

2015 .-- 149 б. 

9) Ширванов Р.Б. Өндірістік қауіпсіздікті техникалық реттеудің қазіргі аспектілері ». 

6М073100 - «Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» мамандығына арналған оқулық. 

- RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 2016 .-- 118 б. 

10) Ширванов Р.Б. Техника мен техника қауіпсіздігі. 5В073100 - «Тіршілік қауіпсіздігі және 

қоршаған ортаны қорғау» мамандығына арналған оқулық. - RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 2016 .-

- 104 б. 

11) Ширванов Р.Б. 5В071300 - «Көлік, көлік техникасы мен технологиясы» және 5В090100 - 

«Тасымалдауды, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру» мамандықтарының 

студенттеріне арналған «Көліктің қазіргі жағдайы және көлік технологиясының дамуын болжау» 

пәні бойынша оқу құралы. - RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 2016 .-- 100 б. (тең авторлар Ефремов 

Ю.Н., Оверченко Г.И.). 

12) Ширванов Р.Б., Азғалиев Ж.С. 6M073100 - «Қоршақан ортаны Қорғау өмір тіршілігінің 

кауіпсіздігі» - RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 2016 .-- 32 б. 

13) Ширванов Р.Б., Кузнецов Г.А., Азғалиев Ж.С. 6M073100 - «Қоршақан ортаны Қорғау өмір 

тіршілігінің кауіпсіздігі» - RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 2016 .-- 32 б. 

14) Ширванов Р.Б. Өндірістік қауіпсіздікті техникалық реттеудің қазіргі аспектілері: оқу 

құралы. - Алматы, Альманах, 2019 .-- 119 б. (ISBN 978-601-7590-15-7). 

15) Ширванов Р.Б. Көліктің қазіргі жағдайы және көлік технологиясының дамуын болжау: оқу 

құралы. - Алматы, Альманах, 2019 .-- 93 б. (ISBN 978-601-7590-41-3)(тең авторлар Ефремов Ю.Н., 

Оверченко Г.И.). 

16) Ширванов Р.Б., Ибраев А.С. Өнеркәсіптік техникалық кәдімгі техниканың ретанаудының 

заманауи аспектілері: оқу ралы. - RIO WKATU олар. Жәңгір хан, 2020.- 112 б.(ISBN 978-601-319-

220-8). 

17) Ширванов Р.Б. «Қауіпсіздік және еңбекті қорғау» оқу -әдістемелік құралы. - РИО ЗКИТУ, 

2021.- 114 б. (ISBN 978-601-080810-2). 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖАРИЯЛАР Соңғы 5 ЖЫЛДАҒЫ БАСЫЛЫМДАР 

 

1) Ширванов Р.Б., Хайрова Н.Б. Жұмыс орнындағы еңбек жағдайының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мәселесі бойынша... -Ғылыми-практикалық. Жәңгір хан атындағы БҚАТУ 

журналы - «Ғылым және білім», №1 (42). - Орал, РИО БҚАТУ,2016 жыл.- 141-148 б. 

2) Ширванов Р.Б., Карчагина А.У., Койшыгулова М.Е. Қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды 

қадағалау мен бақылаудың қазіргі жүйесі... -Республикалық ғылыми-практикалық материалдар. 

арналған студенттер мен магистранттардың конференциясы. ЭКСПО -2017 «ХХІ ғасырдағы 

ғылым мен инновацияның дамуындағы жастардың рөлі» - Орал, РИО БҚАТУ,2016 жыл.- 388-395 

б. 

3) Ширванов Р.Б., Нургалиев А.М., Куптлеуова С.Т., Каракенжиев Т.Н. Сақтандыру 

кәсіпорын қызметкерлерінің әлеуметтік кепілдіктерінің тиімді тетігі ретінде.... -Республикалық 

ғылыми-практикалық материалдар. арналған студенттер мен магистранттардың конференциясы. 

ЭКСПО -2017 «ХХІ ғасырдағы ғылым мен инновацияның дамуындағы жастардың рөлі» - Орал, 

РИО БҚАТУ,2016 жыл.- 379-385 б. 

4) Ширванов Р.Б., Карчагина А.У. «ТНК КАЗХРОМ» филиалы «АЗФ» АҚ объектілерінде жер 

үсті және жер асты суларының экологиялық мониторингінің нәтижелері... -Ғылыми-практикалық. 

Жәңгір хан БҚАТУ журналы - «Ғылым және білім», No2 (43). - Орал, РИО БҚАТУ,2016 жыл.-160-

167 б. 

5) Ширванов Р.Б., Нұрғалиев А.М. Жұмыс ортасының сапасының жалпыланған 

критерийлерін бағалау (ағылшын тілінде)... -Ғылыми-практикалық. Жәңгір хан БҚАТУ журналы - 

«Ғылым және білім», No2 (43). - Орал, РИО БҚАТУ,2016 жыл.- 167-174 б. 

6) Ширванов Р.Б., Петренко К.В. Машина жасау кәсіпорындарының металл өңдеу 

цехтарының өндірістік ортасының қауіпті және зиянды факторлары. - ғылыми және практикалық 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ журналы - «Ғылым және білім», №1 (50). - Орал, РИО БҚАТУ,2018 

жыл.- 185-193 б. 

7) Ширванов Р.Б., Рамазанова А.Б. Магистралды газ құбырларындағы өнеркәсіптік 

қауіпсіздік деңгейінің жағдайы және оны жетілдіру жолдары туралы. - ғылыми-практикалық. 



Жәңгір хан атындағы БҚАТУ журналы - «Ғылым және білім», №1 (50). - Орал, РИО БҚАТУ,2018 

жыл.- 197-205 б. 

8) Ширванов Р.Б. Дәнекерлеу кезіндегі еңбек қауіпсіздігін жақсартудың негізгі аспектілері. - 

үшінші республиканың материалдары. ғылыми-практикалық конф. студенттер мен магистранттар 

«ХХІ ғасырдағы ғылым мен инновацияның дамуындағы жастардың рөлі». - Орал.: РИО 

БҚАТУ,2018 жыл.- 542-549 б. (тең авторы Мендығалиев Т.А.). 

9) Ширванов Р.Б. Кәсіпорынның өнеркәсіптік қауіпсіздік деңгейін бағалау әдістемесін 

жетілдіру аспектілері. - ғылыми-практикалық. WKATU журналы оларды. Жәңгір хан - «Ғылым 

және білім», No2 (51). - Орал, РИО БҚАТУ,2018 жыл... -162-170 бб. (тең авторы Қайыров А.Ж.). 

10) Ширванов Р.Б. Машина жұмысына тікелей пайдалану шығындарын бағалау мәселесі 

бойынша. - ғылыми-практикалық. WKATU журналы оларды. Жәңгір хан - Ғылымжүнебілім, No3 

(52). - Орал, РИО БҚАТУ,2018 жыл... - С. 248-256. 

11) Ширванов Р.Б. Жұмыс орындарын еңбек жағдайлары бойынша аттестаттау. - ғылыми және 

практикалық WKATU журналы оларды. Жәңгір хан - Ғылымжүнебілім, No4 (53). - Орал, РИО 

БҚАТУ,2018 жыл... -293-300 б. (қосалқы авторы Абаева А.А.). 

12) Ширванов Р.Б. Теміржолқұлығызметкерлерініңеңбегі... - ғылыми-практикалық. WKATU 

журналы оларды. Жәңгір хан - Ғылымжүне білім, №1 (54). - Орал, РИО БҚАТУ, 2019- 358-365 бб. 

(Бірлескен автор Тукашева З.Н.). 

13) Ширванов Р.Б. Құрылыс саласындағы жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 
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