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БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 
Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті. Жәңгір хан 
Орал қаласы 

 Диплом инженер қыркүйек 2002 -мамыр 2007 ж. 
Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті Орал қаласы 

 Диплом Қаржы қыркүйек 2008 -мамыр 2010 ж. 
 Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті. Жәңгір 

хан бойынша біліктілігі: техникалық ғылымдар магистрі Орал қаласы 
қыркүйек 2011-2013 маусым 

mailto:arai_raxmet@mail.ru


Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті. Жәңгір хан "Құрылыс"мамандығы 

бойынша, біліктілігі: техникалық ғылымдар магистрі 
қыркүйек 2011-2013 маусым 
Батыс Қазақстан инженерлік-гуманитарлық университетіОрал қ., ҚР 

 Курс бойынша Сертификат «Электронды ПОӘК"қаңтар, 2011 ж. 
Халықаралық цент "АPTECH"Орал қаласы 

"Курс бойынша СертификатAvtocad"2011 ж. 
Халықаралық цент "АPTECH"Орал қаласы 

"Курс бойынша Сертификат Ағылшын тілі"2014 ж. 
Еуразия академиясыОрал қ., ҚР 

 Сертификат бойынша онлайн семинару «Thomson Reuters Scientific&Scholarly 

Research»желтоқсан, 2015 

Қазіргі заманғы материалдар мен технологиялар, құрылыс, Орал қаласы АҚ "Батыс 

Қазақстан құрылыс материалдарының корпорациясы 04 - 18 маусым 2014 ж. "Батыс 

Қазақстан құрылыс материалдарының корпорациясы 

ЖШС "Калинапроектстрой" қыркүйек, 2016 ж, Орал қ. 

 Сертификат бойынша онлайн семинар "Жобалау ArchiCad» 
 Сертификат бойынша онлайн арттыру курстарында біліктілікті Арттыру 

"тақырыбында IT құзыреті жағдайында оқытушылардың қашықтықтан оқыту" 
 Сертификат тақырыбы "Технологиясы және ұйымдастыру строителного өндіру" 
 Сертификат "атты Оқимын үйрету қашықтықтан" 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

Батыс Қазақстан инженерлік - Орал қаласы, Қазақстан 

технологиялық университеті, 2007 жылғы қыркүйек. – тамыз 2010 ж.  оқытушы мұнай 

газ ісі және салалаық технологиялар 

Батыс Қазақстан инженерлік - Орал қаласы, Қазақстан гуманитарлық университеті " 

қыркүйек 2010ж. – тамыз 2011 ж. кафедрасының аға оқытушысы, мұнай-газ ісі және 

салалық технологиялар 

Батыс Қазақстан инженерлік - Орал қаласы, Қазақстан гуманитарлық университеті 

2011ж. қыркүйек – қыркүйек 2015 ж. кафедрасының аға оқытушысы, көлік, энергетика, 

құрылыс 

Батыс Қазақстан инновациялық - Орал қаласы, Қазақстан технологиялық 

университеті, қазан 2015 ж. 2018 - қазіргі уақытқа дейін Кафедрасының аға оқытушысы, 

магистр техника және технология 

Батыс Қазақстан инженерлік - Орал қаласы, Қазақстан технологиялық университеті 

қыркүйек 2020 ж. – тамыз 2021г. оқытушы мұнай ісі және салалық технологиялар 

Батыс Қазақстан инженерлік - Орал қаласы, Қазақстан технологиялық университеті 

қыркүйек 2021г. оқытушы мұнай ісі және салалық технологиялар қыркүйек-қазіргі 

уақытқа дейін 

 



ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ 

1. Рахметуллина "Физика-механикалық қасиеттері, керамикалық композициялар 

негізіндегі сарғыш топырақты саз топырақ температурасына күйдіру."Орал : Ғыл.-

практ. журнал "Ғылым және Білім", Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, №1 (30) - Орал: 

2013.С.69-71. 
2. Рахметуллина А. Б. - Бап «Ерекшеліктері, техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

автомобильдерді шетелдік өндірістің» қед жинақта Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция "Современные интеграционные приоритеты науки: от 

исследований до инноваций" 50-жылдығына арналған Батыс-Қазақстан аграрлық-

техникалық университеті Жәңгір хан атындағы кезеңінде 30 мамыр-1 маусым 

2013ж. (Орал: БҚАТУ, оларға. Жәңгір хан атындағы бқату, 2-Том. 2013. – С. 222-225). 
3. //"Технологиясы беттік керамика негізінде жергілікті погодаевского суглинка" жастар 

Шығармашылығы – қазақстанның инновациялық дамуына" коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы" Д. Серікбаев атындағы 166-170бет 

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМЫ 

1. Монтаев С. А., Адилова Н.Б., Рахметуллина А. Б. Шикізат композиция жүйесінде 

лессовидный саздақ-бентонитовая глина алу үшін қабырға керамика. Теория және практика 

тиімділігін арттыру құрылыс материалдары Материалдар халықарал. ғыл-практ. конф. - 

.Пенза: 2012. С. 119-123. 

2. Монтаев С. А., Адилова Н.Б., Рахметуллина А. Б. Арттыру физикалық-

механикалық қасиеттері керамикалық композициялар негізінде кондициялық 

емес саздың" Материалдар халықарал. ғыл-практ. конф. - : 2015. С. 85-88. 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 
 

1. Шығарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар зертханалық жұмыс бойынша пәні" 

құрылыс материалдары "мамандығының студенттері үшін 5В072900" Құрылыс " (қазақ 

тілінде). 

2.Шығарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау өзіндік жұмыстың Негіздері" пәні 

бойынша құрылыс ісі "мамандығының студенттеріне арналған 5В072900" Құрылыс " (қазақ 

тілінде). 

3.Шығарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар өздік жұмыстары бойынша пәні" 

құрылыс материалдары "мамандығының студенттері үшін 5В072900" Құрылыс " (қазақ 

тілінде). 

4. Шығарды арналған әдістемелік нұсқаулар мемлекеттік қорытынды аттестаттау бойынша 

оқитын студенттер 5В072900 "Құрылыс" мамандығы (орыс тілінде). 

5.Шығарды әдістемелік нұсқаулар дипломдық жоба бойынша оқитын студенттер үшін 

мамандығы 5В072900" Құрылыс " (қазақ тілінде). 

6. Жалпы практика бағдарламасы бойынша оқитын студенттер үшін 5В072900 "құрылыс" 

мамандығы Шығарды әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде). 



7. Жинағы бойынша өздік жұмыстарын пәні бойынша "құрылыс ісінің Негіздері" пәнінен 

5В072900 "құрылыс" Шығарды әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде). 

8. Үшін дипломдық жұмыстарды орындау бойынша оқитын студенттерге арналған 

5В072900-құрылыс мамандығы үшін әдістемелік нұсқау. 

9. Орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар және диплом жобасын қорғау үшін студенттер 

5В072900 – Құрылыс мамандығы 

10.Кешенді дәрістер пәні бойынша "Сәулет" мамандығының бакалавриат мамандығы 

бойынша 6В07301-архитектура.- Орал, - ЗКИТУ.-2021.-66 С. 

11. Орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар практикалық тапсырмаларды тарауы 

бойынша" Құрылыс конструкциялары, жұмыс істейтін қысу "пәннің" Құрылыс 

конструкциялары-1 "мамандығының студенттері үшін 6В07302 - "Құрылыс".- Орал, 

ЗКИТУ.- 2021-34 стр. 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

№ Пәннің атауы Мамандығы 

1.  Геодезия 6В07302 

2.  Технологиясы құрылыс өндірісі 1 6В07302 

3.  Технологиясы құрылыс өндірісі 2 6В07302 

4.  Геотехника 6В07302 

5.  Құрылыс ісінің негіздері 6В07302 

6.  Сәулет 6В07301 

7.  Жаңа құрылыс технологиясы 6В07302 

 


