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Біліктілікті арттыру туралы мәліметтер 

 

 

Атырау Мұнай және Газ Институты                                                                                Атырау. қ 

 Инженер-Құрылысшысы дипломы                                   қыркүйек 2000ж – маусым 2005 ж. 

 

Жәнгірхан атындағы Батыс Қазақстан 

агро-техникалық университеті                                                                                               Орал.қ 

 Техника ғылымдарының магистрі дипломы                   қыркүйек 2015ж – маусым 2017 ж. 

 

Жәнгірхан атындағы Батыс Қазақстан 

 агро-техникалық университеті  
Сертификат по курсу «энергосберегающее строительство                                                      Орал.қ 

гражданских зданий и сооружений»                                                                       желтоқсан, 2013ж. 

 

 Жәнгірхан атындағы Батыс Қазақстан 

агро-техникалық университеті 

 Сертификат по курсу «нанотехнологии в строительстве»                                              Орал.қ 

Қараша, 2014ж. 

 

Жәнгірхан атындағы Батыс Қазақстан 

 агро-техникалық университеті  
«математическое моделирование  

mailto:oral.1977@mail.ru


технологических процессов»  Курс сертификаты                                                                   Орал.қ                                           

қараша,  2014ж. 

 

 

Пенза қаласында жас ғалымдардың X халықаралық конференциясы 

  «Республиканская студенческая научно-исследовательская работа» курс сертификаты   

                                                                                                                                             Нұр-Сұлтан, қ 

2019ж. 

 

Самара мемлекеттік сәулет-құрылыс университеті 

 Сертификат по курсу «исследование и улучшение инженерных систем в энергоэффективных 

жилых зданиях»                                                                                              

Самара,қ 

маусым,  2016ж 

 

«ZIAT» ғылыми -әдістемелік орталығы 

 Диплом «конкурс научных работ студентов  

и студентов 9-го республиканского конкурса молодых ученых» 

                                                                                                                                                    Астана, қ 

                                                                                                                                              қазан , 2018ж. 

 

ЖШС «Batys Story Ingineering»             

  «Современные технологии  

ремонтных и строительных работ в программах AutoCAD»  

курс сертификаты  

                                                                                                                                                         Орал, қ  

                                                                                                                                          қаңтар,  2019 ж. 

 

Тамбов мемлекеттік техникалық университеті 

     • «Подготовка научной квалификационной работы»  

біліктілікті арттыру туралы сертификат                                                                                    

                                                                                                                                Томбов, қ 

наурыз, 2019ж. 

 

«ZIAT» ғылыми -әдістемелік орталығы 

  «Республиканская студенческая 

      научно-исследовательская работа»  курс сертификаты  

  

                                                                                                                                             Нұр-Сұлтан, қ 

2019ж. 

 

Stem academia «IT- Center-Uralsk»    

  «инженерное дело»  курс сертификаты 

                                                                                                                                                         Орал, қ  

                                                                                                                                             қазан,  2019 ж. 

 

Самара мемлекеттік басқару университеті «Халықаралық нарық институты» 

 Сертификат по курсу «Инновационные методы в преподавании дысциплин»: 

«Водоснабжение и водоотведение гражданских и промышленных зданий» «Строительство, 

эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений»      

                                                                                                                                                                  

Орал, қ  



январь, 2020 ж. 

 

ЖШС «Уральскилионистрой»  

 «Архитектура» »  курс сертификаты        

Орал қ,  

февраль, 2020 ж. 

 

 

Nazarbayev Intellectual Schools 

  «Учусь учить дистанционно» »  курс сертификаты  

                                                                                                                                                         г. 

Уральск,  

                                                                                                                                         июль,  2020 г. 

 

Батыс Қазақстан инновациялық -технологиялық университеті 

 Тақырып бойынша біліктілікті арттыру курстарында онлайн оқу аяқталды   

« Повышение IT компетенции преподавателей в условиях дистанционного обучения» в 

обьеме 72 часов   

                                                                                                                                                         Орал, қ  

 

                                                                                                                                         август,  2020 г. 

«ZIAT» ғылыми -әдістемелік орталығы 

  «Республиканская студенческая 

      научно-исследовательская работа»  курс сертификаты  

                                                                                                                          г. Нұр-Сұлтан, 

сентябрь 2020 г. 

 

  «THAT  HE (SHE) SUCCESFULLY FINISHED THE ENGLISH COURSE ON THE 

ELEMENTARY LEVEL» •Курс бойынша сертификат алдым            

г. Уральск,                                                                                                                                          

август,  2021 г. 

 

                                                      

Жұмыс тәжірибесі 

 

Атырау бизнес және құқық колледжі 

Преподователь                                                                                Қазахстан  Атырау,қаласы 

Ассистент кафедры «МТ и ЗУ»                                          қыркүйек 2007 ж. – тамыз 2008 ж                               

 

 

Батыс Қазақстан аграрлық -техникалық 

Жәңгір хан университеті                                                                              Қазахстан Орал. қ 

Ассистент кафедры «землоустроиства»                             қыркүйек 2008 ж. – тамыз 2009 ж. 

 

 

Батыс Қазақстан аграрлық -техникалық 

Жәңгір хан университеті                                               

Құрылыс кафедрасының оқытушысы және 

құрылыс материалдары»                                                                             Қазахстан Орал. қ 

                                                                                              қыркүйек 2013 ж. – маусым 2015ж.  

 

РУ-170/2 мекемесінде 



Құрылысшы инженер                                                                                   Қазахстан Орал. қ 

                                                                                             қыркүйек 2015 ж. – маусым 2018ж. 

 

Батыс Қазақстан инновациялық 

-технология университеті  

 «Техника и технология»  

кафедрасының аға оқытушысы,  т.ғ.м.                                                         Казахстан  Орал. қ      

                                                                                                қыркүйек 2018 г. – август 2020 ж.  

 

Батыс Қазақстан инновациялық 

-технология университеті  

 «Нефтегазовое дело и отраслевые технологии» 

кафедрасының аға оқытушыс т.ғ.м.                                                     

 

                                                                                                                        Казахстан  Орал. қ          

                                                                                     қыркүйек 2020 г. – маусым 2021ж  

 

Батыс Қазақстан инновациялық 

-технология университеті   

 «Строительство и архитектура»   
кафедрасының аға оқытушыс т.ғ.м.                                                    

 

                                                                                                                   г. Уральск, Казахстан        

                                                                                   қыркүйек 2021 г. – қазіргі уақытқа дейін 

 

 

 

Қазақстандық жарияланған басылымдар 

 

1. Умерешова С.Г. «Основы проектирования инженерных систем жилых зданий» Научнo-

практический журнал Западно-Казахстанского аграрно-технического университета 

имени Жангир хана «Наука и образование» Уральск,  № 1 (46) 2017г. 124-127с. 

2. Умерешова С.Г. УДК:728.1 «Энергосберегающие инженерные системы» «Вестник 

ЗКИТУ» научный журнал. Уральск,  -2018. №3. 31-33с. 

3. Умерешова С.Г. УДК:666.3 «Разработка технологических параметров производства 

эффективной стеновой керамика на основе местного «Вестник ЗКИТУ» научный 

журнал. Уральск,  -2018. №3. 28-31с. 

4. Умерешова С.Г. УДК 691.4 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ 

В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА» научный журнал. Уральск, -

2019г.  

 

Шетелдік  жарияланған басылымдар  

 

1. Умерешова С.Г. «Теория и практика повышения эффективности строительных 

материалов» X Международная конференция молодых ученых в Пензе  

М.О. Коровкина общее издание , ПГУАС, 2015. – 172 с. 

2. Умерешова С.Г. «Разработка технологий керамического кирпича на основе 

производственных отходов» 76-я научно- техническая конференция с международным 

участием «Традиции и инновации в строительстве и архитектуре» , г. Самара, 2019г. 

3. Умерешова С.Г. «Использование производственных отходов в производстве 

керамического кирпича» European Joumal of Technical and Natural Sciences  жорналы№ 

2// Vienna, Austria, 2019г. р. 8-11.  



 

 

Оқу әдістемелік жұмыстары 

1. Уразова С.С., Умерешова С.Г., 5В072900 по специальности «Строительство»  

«Водоснабжение и водоотведение гражданских промышленных зданий» 
МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ предназначено для практической работы - Уральск 

2015г- 32с (на русским языке) 

2. Умерешова С.Г.,Беккалиев Н.М., Тауышев О.У., 5В072900 по специальности 

«Строительство»  Сборник лекций по «технологии керамики» на русском языке 

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ предназначено для практической работы - Уральск 

2015г- 32с (на русским язык) 

3. Умерешова С.Г., Беккалиев Н.М., Тауышев О.У., 5В072900 по специальности 

«Строительство»  «Водоснабжение и водоотведение гражданских промышленных 

зданий» МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ предназначено для практической работы - 

Уральск 2019г- 38с (на казахском языке) 

4. Умерешова С.Г., Биниязов А.М., Беккалиев Н.М., Тауышев О.У. 6В07301 –– 

ПРАКТИКАНЫҢ ӨТПЕЛІ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША  «Сәулет» мамандығына 

арналған ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ– Орал: –БҚИТУ, 2019. – 24 б. 

5. Умерешова С.Г., Биниязов А.М., Беккалиев Н.М., Тауышев О.У. МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО СКВОЗНОЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИК   для специальности 

(образовательной программы) 6В07301– Архитектура. – Уральск: - ЗКИТУ, 2019. – 30 

с. 

6. Умерешова С.Г., Биниязов А.М., Беккалиев Н.М., Тауышев О.У. Практиканың жалпы 

бағдарламасы бойынша 5В072900 (6В07302)- «Құрылыс» мамандығының (білім беру 

бағдарламасы) білім алушыларға арналған  ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ. – Орал: –

БҚИТУ, 2019. – 26 б. 

7. Умерешова С.Г., Биниязов А.М., Беккалиев Н.М., Тауышев О.У. МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО СКВОЗНОЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИК  

для специальности (образовательной программы) 5В072900 (6В07302)– 

Строительство. – Уральск: - ЗКИТУ, 2019. – 31 с. 

8. Умерешова С.Г., Биниязов А.М., Беккалиев Н.М., Тауышев О.У. Методические 

указания по итоговой государственной аттестации для студентов специальности  

5В072900 (6В07302) – «Строительство». – Уральск: - ЗКИТУ, 2019. – 66 с. 

9. Умерешова С.Г., Биниязов А.М., Беккалиев Н.М., Тауышев О.У.  5В072900 (6В07302) 

«Құрылыс» мамандығы бойынша қорытынды мемлекеттік аттестаттауға әдістемелік 

нұсқау- Орал қаласы БҚИТУ. 2019.-66 б. 

10. Умерешова С.Г., Мақсотова А.Б., 6В07301-Сәулет мамандығы бойынша бакалавриат 

студенттеріне арналған «Сәулет пәнінен» дәрістер кешенін.- Орал, -БҚИТУ.-2021.-66 

бет. шығардым. 



11.  Умерешова С.Г., Мақсотова А.Б.,  6В07302-«Құрылыс» мамандығы студенттеріне 

«Құрылыс құрылымдары 1» пәнінің «Сығылуға жұмыс істейтін құрылыс 

құрылымдары» бөлімі бойынша практикалық тапсырмаларды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқау.-Орал, БҚИТУ.-2021-34 бет шығардым. 

12. ISBN 978-601-7062-64-4   Умерешова С.Г. 6В07302-Құрылыс мамандығы бойынша 

оқитын студенттерге арналған «Примеры расчета каменных и армокаменных 

конструкций» пәні бойынша «Строительные конструкции» оқу құралы Уральск, 

2019г.-72бет.  

13. ISBN 987-601-08-1124-9 6В07302-Құрылыс мамандығы бойынша оқитын студенттерге 

арналған «Құрылыс материалдары» пәнінен зертханалық жұмыс жасауға арналған 

әдістемелік нұсқаулық, көлемі 80 бет. 

 

Сабақ беретін пәндері 

 

№ Пәндер атауы Мамандық 

1 Сәулет 6В07301 - Сәулет 

2 Ғимараттар мен имараттарды салу технологиясы  6В07301 - Сәулет 

3 
Тұтас құймалы ғимараттар мен имараттарды 

тұрғызу  
6В07302-Құрылыс 

4 
Құрылыс өндірілісінің ұйымдастырылуы мен 

технологиясы 
6В07302-Құрылыс 

5 
Ғимараттар мен имараттарды тұрғызу,пайдалану 

және жаңғырту  
6В07302-Құрылыс 

6 Құрылыс конструкциясы 1 6В07302-Құрылыс 

7 Ғимараттар мен имараттарды салу технологиясы 6В07302-Құрылыс 

 

 


