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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

 

Жәңгір хан Батыс-Казахстан аграрлық-техникалық университеті, Орал қаласы 

              қыркүйек 2008 -мамыр  2012 г. 

 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» бакалавр 

дипломы 

Жәңгір хан Батыс-Казахстан аграрлық-техникалық университеті, Орал қаласы 

              қыркүйек 2012-мамыр  2014 г.   

 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» магистр дипломы 

 

 «АPTECH»  халықаралық орталығы                      Орал қ. 

 Сертификат по курсу  «Англиский язык» 2015 ж. 

 

 Евразия академиясы ҚР желтоқсан, 2015 ж.         Орал қ. 

 

«Thomson Reuters Scientific&Scholarly Research» онлайн семинары бойынша сертификат 

 

ТОО «Калинапроектстрой» сентябрь, 2016 ж.           Орал қ. 

 

«Проектирование в ArchiCad» онлайн семинары бойынша сертификат 

 БҚИТУ наурыз 2016, ж. Орал қ. 

 «Thomson Reuters Scientific & Scholarly Research» онлайн семинары бойынша сертификат 

 ЖШС «Batys Stroy Ingineering» қаңтар 2019, ж. Орал қ 

mailto:nurlan_b-90@mail.ru


«Современные технологии ремонтных и строительных работ в программах AutoCAD» атты 

біліктілікті арттыру курсы өткені туралы сертификат 

 IT CENTER STEM  қазан 2019, Орал қ. 

 «Инженерное дело» атты біліктілікті арттыру курсы өткені туралы сертификат 

 

ЕҢБЕК ӨТІЛІМІ 

 

Батыс-Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті  

Орал қ., Қазақстан 

  қыркүйек 2014 ж. – қаңтар 2020 ж. 
 преподаватель кафедры преподаватель кафедры техники и технолгии 

 

 

Батыс-Қазақстан инженерлік- -                                                      Орал қ., Қазақстан 

технологиялық университеті                                 тамыз 2015 ж.- қазіргі күнге дейін 

 

техника және технологиялар кафедрасының аға оқытушысы, магистрі 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ МАҚАЛАЛАР 

1.«Технология легкого пористого теплоизоляционного материала в  

сырьевой системе лессовидный суглинок-бентонит» атты мақала Батыс Қазақстан 

инженерлік-технологиялық университеті АРТЕСН халықаралық ғылыми-білім 

орталығы,«Қазақстан білім қоғамы жолында» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының материалдары 2013- б.193-195. 

2. «Физико механические свойства керамической композиции на основе лесовидных 

суглинков в зависимости от температуры обжига» аттымақалам Алматы қ. «Ізденіс» 

журналына басылып шықты. 2016. – б.222-225. 

3.«Исследование возможности получения стеновой керамики полусухого прессования с 

использованием опоки»  атты халықаралық конференциясы «Поднятие уровня в рамках 

ЕАЭО» / ЗКИТУ. – Уральск, 2017. – б. 143-147. 

4. «Разработка технологических параметров производства эффективной стеновой керамики на 

основе местного сырья» / Вестник ЗКИТУ №3. -Уральск, 2018.- б.28-31.  

5. «Энергосберегающие инженерные сети» / Вестник ЗКИТУ №3. -Уральск, 2018.- б.31-35. 

 

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ МАҚАЛАЛАР 

 

1. «Механоактивированная композиционная добавка для разработки ресурсо-

иэнергосберегающей технологий стеновой керамики на основе лессовидных суглинков», 

Пенза қаласы, Пенза мемлекеттік сәулет және құрылыс университеті». «Теория и практика 

повышения эффективности строительных материалов» атты VIIIхалықаралық жас ғалымдар 

конференциясы.101-105 б. 

2. «Использование производственных отходов в производстве керамического кирпича»// 

European Journal of   Technical and Natural Sciences No2//Vienna, Austria, 2019. 

3. «Разработка технологий керамического кирпича на основе производственных отходов» 76-

шы халықаралық ғылыми конференция жинағы «Традиции и инновации в строительстве и 

архитектуре», Самара қ., 2019. 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 



 

1. 6В07302 – Құрылыс (мамандандырылуы – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс 

технологиясы) мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін қорытынды мемлекеттік 

аттестаттауға арналған  әдістемелік нұсқау. Басылымдық РББ БҚИТУ: Орал, 2016, 31 бет. 

2. 6В07302 – Құрылыс (мамандандырылуы – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс 

технологиясы) мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін практиканың жалпы 

бағдарламасы бойынша (студенттердің дипломалды,өндірістік және оқу практикасын 

ұйымдастыру және жоспарлауға арналған әдістемелік нұсқаулық) әдістемелік нұсқау. 

Басылымдық РББ БҚИТУ: Орал, 2016, 25 бет. 

3. 6В07302 «Құрылыс» (мамандандырылуы – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс 

технологиясы) мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін дипломдық жобаны орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау Басылымдық РББ БҚИТУ: Орал, 2017, 37 бет  

4. 6В07302 «Құрылыс» мамандығының студенттеріне «Примеры расчета каменных и 

армокаменных конструкций» атты «Құрылыс конструкциясы» пәнінен оқу құралы, Центр 

информации и печати «PrintGroup», Уральск, 2019,72 ст. 

ОҚЫЛАТЫН ПӘНДЕР 

 

№ Пәндер атауы Мамандық 

1 Геотехника 1 6В07302 «Құрылыс» 

2 Құрылыс материалдары 6В07302 «Құрылыс» 

3 Құрылыс өндірісінің технологиясы 1 6В07302 «Құрылыс» 

4 Құрылыс өндірісінің технологиясы 2 6В07302 «Құрылыс» 

5 Бетон технологиясы  6В07302 «Құрылыс» 

6 Керамика технологиясы 6В07302 «Құрылыс» 

7 Ғимараттар мен имараттардың тұтас құймалы 

құрылымдарын тұрғызу 
6В07302 «Құрылыс» 

 


