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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

 

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

«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 

 

Қазақстан инновациялық технологиялық университеті 

Орал қ., Қазақстан, қыркүйек 2015 ж. – қаңтар 2017 ж. 

 жалпы техникалық пәндер кафедрысының оқытушысы, магистрі 

 

Батыс-Қазақстан инженерлік- технологиялық университеті                                                        

Орал қ., Қазақстан, тамыз 2017 ж.- қазіргі күнге дейін 

техника және технологиялар кафедрасының аға оқытушысы, магистрі 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ МАҚАЛАЛАР 

эффективной стеновой керамики на основе местного сырья» / Вестник ЗКИТУ №3. -Уральск, 

2018.- б.28-31.  

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

 

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ МАҚАЛАЛАР 



 

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

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

2. «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» мамандығының студенттеріне «Құрылыс материалдары» пәнінен 

зертханалық жұмысты  орындауға арналған әдістемелік нұсқау (қазақ тілінде) басып 

шығардым. 

2. 6В07302 «Құрылыс» мамандығының студенттеріне «Құрылыс машиналары және 

жабдықтары» пәнінен курстық жұмыстарды  орындауға арналған әдістемелік нұсқау (қазақ 

тілінде) басып шығардым. 

3. 6В07302 «Құрылыс» мамандығының студенттеріне «Құрылыс материалдары» пәнінен 

зертханалық жұмысты  орындауға арналған әдістемелік нұсқауды (қазақ тілінде) қайта 

жаңғыртып шығардым. 

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

армокаменных конструкций» атты «Құрылыс конструкциясы» пәнінен оқу құралын 

шығардым. 

ОҚЫЛАТЫН ПӘНДЕР 

 

№ Пәндер атауы Мамандық 

1.  Ғимаратты жаңғырту технологиясы 5В072900 «Құрылыс» 

2.  Құрылыс өндірісінің технологиясы 2 6В07302 «Құрылыс» 
3.  Құрылыс материалдар өндірісіс технологиясы 6В07302 «Құрылыс» 
4.  Құрылыс өндірісінің ұйымдастырылуымен 

технологиясы 

6В07302 «Құрылыс» 

5.  Құрылыс машиналар және жабдықтары 5В072900 «Құрылыс» 
 


