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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

Повышения квалификации «Учусь учить дистанционно» в  Center of Excellence NIS,                                           

                                                                                                                                        30.07.2020  

 

Самарский университет государственного управления «Международный институт 

рынка» Удостоверение о повышении квалификации «Транспортная логистика и 

организация грузовой и коммерческой работы»72 часа 

август 2019 г. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахавтодор»  

Сертификат о повышении квалификации «Технико-экплуатационные характеристики 

автомобильных дорог» в обьеме 72 академических часов                                                                                                      

август 2019г 

 

IT CENTER STEM                                                                                                                      

Сертификат о повышении квалификации «Инженерное дело», 72 ч. 

01.08.2019-08.10.2019 

 

 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

Сертификат о повышении квалификации «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» в обьеме 72 академических часов                                                

октябрь 2019г 

 

mailto:aiioka@mail.ru


BOSCH Service 

Сертификат прошла производственную практику по курсу «Современная методика 

диагностирования, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта» в 

обьема 72 часа  

г. Уральск                                      

январь, 2019г 

Тамбовский государственный технический  университет  

Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет           
Сертификат о повышении квалификации «Подготовка научной квалификационной 

работы» в обьеме 36 академических часов                                                   

г. Уральск                                      

11-16 март, 2019 г 

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

Сертификат о повышении квалификации «Технология реализации витагенного обучения в 

образовании» в обьеме 72 академических часов                                                  апрель 2019г 

 

 

НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІ  

  Сертификат курс повышению квалификации «Инновационные методы обучения» 

в обьеме 36 академических часов  

г.Алмата  

Июнь, 2017г. 

 Сертификат курс повышению квалификации «Инновационные подходы и методики 

преподавания в организации образования» в обьеме 72 академических часов      

                                                                                                                              г.Алмата 

Июнь, 2018г. 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЛИНАпроектстрой» 

курс по программе «Проектирование в ArchiCAD»  

г.Уральск 

сентябрь, 2017г. 

ТОО «DistriTech»  

Сертификат научно-практический семинар  по теме: «Современные Лабораторные 

Решения в Промышленности и Науке» 

г.Уральск 

февраль, 2017г. 

 

ЕҢБЕК ӨТІЛІМІ 

 

Батыс-Қазақстан инновациялық-                                              Орал қаласы, Қазақстан 

технологиялық университеті                                         сентябрь 2016 ж.- қазіргі күнге 

дейін 

Техника және технология кафедрасының магистр, аға оқытушысы 

 

Батыс-Қазақстан инженерлік-                                                     Орал қаласы, Қазақстан 

гуманитарлық университеті                                         сентябрь 2014ж. –  сентябрь2015ж. 

Көлік, энергетика және құрылыс кафедрасының оқытушысы 

 

Батыс-Қазақстан инженерлік-                                                     Орал қаласы, Қазақстан 

гуманитарлық университеті                                         сентябрь 2013ж. –  сентябрь2014ж. 

Көлік, энергетика және құрылыс кафедрасының оқытушысы 

 



Батыс-Қазақстан инженерлік-                                                     Орал қаласы, Қазақстан 

гуманитарлық университеті                                         сентябрь 2012ж. –  сентябрь2013ж. 

Көлік, энергетика және құрылыс кафедрасының оқытушысы 

 

Батыс-Қазақстан инженерлік-                                                     Орал қаласы, Қазақстан 

гуманитарлық университеті                                         сентябрь 2011 ж. –  

сентябрь2012ж. 

Көлік, энергетика және құрылыс кафедрасының оқытушысы 

 

Батыс-Қазақстан инженерлік-                                                     Орал қаласы, Қазақстан 

гуманитарлық университеті                                         сентябрь 2010 ж. –  сентябрь2011 

ж. 

Мұнай газ ісі және салалалық технологиялар кафедрасының оқытушысы 

 

Батыс Қазақстан инженерлік-                                                     Орал қаласы, Қазақстан 

технологиялық университеті                                        сентябрь 2008 ж. –  сентябрь2009 

ж. 

Транспорт, энергетика және стандарттау кафедрасының оқытушысы 

 

Батыс Қазақстан инженерлік-                                                     Орал қаласы, Қазақстан 

технологиялық университеті                                        сентябрь 2007 ж. – сентябрь 2008 

ж. 

Транспорт, энергетика және стандарттау кафедрасының оқытушысы 

 

Батыс Қазақстан инженерлік-                                                     Орал қаласы, Қазақстан 

технологиялық университеті                                        сентябрь 2006 ж. –  сентябрь2007 

ж. 

Транспорт, энергетика және стандарттау кафедрасының оқытушысы 

 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ МАҚАЛАЛАР 

 

1. Кажияхметова А.А. Обзор конструкций шнековых дозаторов с различными способами 

регулирования выдачи Вестник ЗКИТУ  № 2 . Уральск,  2018. 55-58б. 

2. Кажияхметова А.А. «Кормоочистительное устройство» АО «Национальный центр 

научно-технической информации» Информационный листок.  

3. Кажияхметова А.А. «Сравнение типов сошников.(диск, лапа или долото)» АО 

«Национальный центр научно-технической информации» Информационный листок.  

4. Кажияхметова А.А. «Теоретические исследования технологического процесса работы 

комбинированного сошника сеялки-культиватора» АО «Национальный центр научно-

технической информации» Информационный листок. 

5. Кажияхметова А.А. «Құрама отауыш табандардың тартылу кедергісін талдау», Ғылым 

және білім, РГП ЗКАТУ имени Жангирхана, г.Уральск 2014, 113-119б. 

6. Кажияхметова А.А. «Математическая модель  тягового сопротивления и обоснование 

конструктивных параметров комбинированной культиваторной лапы», Сборник материалов 

международный научно-практической конференции «Таймановские чтение-2014», 2014 

65с. 

7. Кажияхметова А.А. «Қазақстан республикасының дүниежүзілік сауда ұйымына өтуі» 

«Батыс Қазақстанда халық шаруашылығын дамытудың экономикалық аспектілері»./ 

Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, БҚИТУ. –Орал, 2007. 343-345 б. 



8. Кажияхметова А.А. «Қарашығанақ газ конденсатын іштен жанатын  двигательдердің 

отыны ретінде пайдалану мүмкіндіктерін зерттеу» «Наука и качественное образование– 

залог нового экономического подьема Казахстана»./ БҚИТУ. –Орал, 2010. 210-215б. 

9. Кажияхметова А.А. «Қолданылған мотор майларын залалсыздандыруды іздестіру  

мүмкіндіктері» «Наука и качественное образование– залог нового экономического подьема 

Казахстана»/БҚИТУ. –Орал, 2010.65-70б. 

 

 

 

ШЕТЕЛДІК БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ МАҚАЛАЛАР 

 

1. Кажияхметова А.А. Затраты мощности шнекового дозатора Современная наука: теория, 

методология, практика: Материалы 2-й всероссийской (национальной) научно-

практической конференции, 28-29 мая 2020 г. / ФГБОУ ВО "Тамбовский 

государственный технический университет". – Тамбов, Изд-во ИП Чеснокова А,В., 2020. 

– 238 с. 

2. Кажияхметова А.А. Экспериментальные исследования затрат мощности шнекового 

дозатора Современная наука: теория, методология, практика: Материалы 2-й 

всероссийской (национальной) научно-практической конференции, 28-29 мая 2020 г. / 

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный технический университет". – Тамбов, Изд-во 

ИП Чеснокова А,В., 2020. – 241 с. 

3. 11.Кажияхметова А.А., Моделирование процесса смешивания в шнеково смесителе с 

активным каналом обратного хода для получения экологически безопасных смесей//А. 

А. Кажияхметова, А. И. Завражнов , С. М. Ведищев , А. В. Прохоров , М. Е. Выгузов: II 

Международная научно-практическая конференция; Цифровизация 

агропромышленного комплекса- Тамбов, Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ» ., 

2020. – 320с. 

4. Кажияхметова А.А. Бункерные кормораздатчики для свиней Современная наука: 

теория, методология, практика: Материалы 2-й всероссийской (национальной) научно-

практической конференции, 28-29 мая 2020 г. / ФГБОУ ВО "Тамбовский 

государственный технический университет". – Тамбов, Изд-во ИП Чеснокова А,В., 2020. 

– 245 с. 

5. Кажияхметова А.А. Исследование коэффициента лобового сопротивления лопатки 

Научно-производственный периодический журнал «Наука в центральной России» 

ФГБНУ ВНИИТиН г. Тамбов, 2019. 65-70б.  

6. Кажияхметова А.А. Анализ шнековых дозаторов Современные проблемы освоения 

новой техники, технологий, организации технического сервиса в АПК : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф. «Белагро-2019» (Минск, 6–7 июня 2019 г.) / редкол.: Н. Н. 

Романюк [и др.]. – Минск : БГАТУ, 2019. – 540 с. – ISBN 978-985-519-989-3. 

7. Кажияхметова А.А. Аналитическое исследование оптимальной частоты вращения 

комбинированных рабочих органов смесителя Научно-производственный 

периодический журнал «Наука в центральной России» ФГБНУ ВНИИТиН г. Тамбов, 

2019. 65-70б. 

8. Кажияхметова А.А. Анализ малогабаритных комбикормовых агрегатов 

Импортозамещающие технологии и оборудование для глубокой комплексной 

переработки сельскохозяйственного сырья [Электронный ресурс] : материалы I Всерос. 



конф. с междунар. участием / под общ. ред. Ю. В. Родионова ; ФГБОУ ВО «ТГТУ». – 

Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019.  

9. Кажияхметова А.А. Обоснование рациональной схемы ходовой части мобильного 

кормораздатчика Приоритетные направления научно-технологического развития 

агропромышленного комплекса россии 

Материалы Национальной научно-практической конференции. 2019 Издательство: 

Рязанский государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева 

(Рязань). - С. 119-123 

10. Кажияхметова А.А. Шнековый дозатор с реулированием нормы выдачи в зоне 

выгрузного окна Совершенствование системы подготовки и дополнительного 

профессионального образования кадров для агропромышленного комплекса: Материалы 

национальной научно-практической конференции 14 декабря 2017 года. – Рязань: 

Издательство Рязанского государственного агротехнологического университета, 2017. – 

Часть 2. – 350-354 б. 

11. Кажияхметова А.А. Исследование физико-механических свойств кормов 

Совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального 

образования кадров для агропромышленного комплекса: Материалы национальной 

научно-практической конференции 14 декабря 2017 года. – Рязань: Издательство 

Рязанского государственного агротехнологического университета, 2017. – Часть 2. – 350-

355б. 

 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

 

1. Кажияхметова А.А., Турлыбаев К.Т. Учебное пособие по дисциплине транспортная 

логистика для студентов специальности 6В11301 – Организация перевозок, движения и 

эксплуатации транспорта, 6В07101-Транспорт, транспортная техника и технологии. – 

Уральск: - ЗКИТУ, 2021. – 27 с. 

2. Кажияхметова А.А., Сарсенбаева Л.Х.,Киясова Г.М. 6В11301 – Көлікті пайдалану және 

жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығының студенттеріне  

дипломдық жобаны орындауға арналған ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ. – Орал: – БҚИТУ, 

2020. – 27 б. (қазақ және орыс тілдерінде) 

3. Кажияхметова А.А., Сарсенбаева Л.Х., Киясова Г.М. 6В07101 - «Көлік, көлік техникасы 

және технологиялары» мамандығының студенттеріне  дипломдық жобаны орындауға 
арналған ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ. – Орал: – БҚИТУ, 2020.      – 30 б. (қазақ және орыс 

тілдерінде) 

4. Кажияхметова А.А., Сарсенбаева Л.Х., Турлыбаев Х.Т. көлемі 90 беттік «Көлік 

техникасын техникалық пайдалану» пәнінен дәрістер жинағы (ISBN) 2019ж. 

5. Кажияхметова А.А., Сарсенбаева Л.Х Әдістемелік нұсқау 5В090100 – «Көлік, көлік 

техникасы және технологиялары»  мамандығы студенттеріне арналған қорытынды 

мемлекеттік аттестация бойынша Орал,2019 

6. Кажияхметова А.А.,Турлыбаев Х.Т., М.А. Мулдашев., Сарсенбаева Л.Х. 

Автомобильдер құрылысы: жоғары оқу орнында зертханалық жұмыс орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау / - Орал:- БҚИТУ, 2019.- 90б. 

7. Практиканың жалпы бағдарламасы бойынша 5В071300 (6В07101) – «Көлік, көлік 

техникасы және технологиялары»  мамандығы (білім беру бағдарламасы) білім 

алушыларға арналған әдістемелік нұсқау - Орал: БҚИТУ, 2019. – 21 бет. 

8.   Методические указания по сквозной программе практик (методические 

рекомендации по организации и проведению, учебной, производственной и 

преддипломной практик студентов) для специальности (образовательной программы) 



5В071300 (6В07100) – Транспорт, транспортная техника и технологии  Уральск: - 

ЗКИТУ, 2019. – 31 с. 

9. Практика бағдарламасы бойынша әдістемелік нұсқаулар Практиканың жалпы 

бағдарламасы бойынша 5В090100 (6В11301) – «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы 

мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы (білім беру бағдарламасы) білім 

алушыларға арналған ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ. – Орал: БҚИТУ, 2019. – 43 бет. 

10. Методические указания по сквозной программе практик (методические 

рекомендации по организации и проведению, учебной, производственной и 

преддипломной практик студентов) для специальности (образовательной программы) 

5В090100 (6В11301) – Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта-

Уральск: - ЗКИТУ, 2019. – 30 с. 

11. Методические указания по итоговой государственной аттестации для студентов по 

специальности 5В090100 – Организация перевозок, движения и эксплуатации 

транспорта Уральск, 2019г. 

12. Методические указания по итоговой государственной аттестации для студентов по 

специальности 5В071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии Уральск, 

2019г. 

13. Әдістемелік нұсқау 5В090100 – «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы студенттеріне арналған қорытынды 

мемлекеттік аттестация бойынша Орал,2019ж.   

14. Кажияхметова А.А, Тұрлыбаев Х.Т.,Сарсенбаева Л.Х Тасымалдауды ұйымдастыру 

және қозғалысты басқару: жоғары оқу орнына арналған оқу құралы / құраст..- Орал:- 

БҚИТУ, 2019.- 90б. 

15. Кажияхметова А.А, Мулдашев М.А., Турлыбаев Х.Т., Биниязов А.М., Жоспардан 

тыс оқу-әдістемелік құралы шығарылды. ББК 39.3 Учебно-методическое указание для 

выполнения  лабораторных работ по дисциплине «Устройство автомобилей»/ - Уральск: 

-ЗКИТУ, 2019.- 48с. 

16. Кажияхметова А.А., Биниязов А.М. Практиканың жалпы бағдарламасы бойынша 

5В071300 - Көлік, көлік техникасы және технологиялары мамандығының студенттеріне 

арналған  әдістемелік нұсқау. Орал: –БҚИТУ, 2016. – 30 б 

17. 5В090100 – «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру» мамандығы студенттеріне арналған қорытынды мемлекеттік аттестация 

бойынша әдістемелік нұсқау.-Орал:-БҚИТУ,2018.-31б. 

18. 5В071300 – «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандығы студенттеріне 

арналған қорытынды мемлекеттік аттестация бойынша әдістемелік нұсқау.-Орал:-

БҚИТУ,2018.-31б. 

19.  Кажияхметова А.А., Биниязов А.М. 5В090100 – «Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы бойынша оқитын студенттер 

үшін қорытынды мемлекеттік аттестаттауға арналған әдістемелік нұсқау. Орал: –

БҚИТУ, 2016. – 30 б. 

20.  Кажияхметова А.А., Биниязов А.М. Методические указания по итоговой 

государственной аттестации для студентов специальности:  5В090100 – Организация 

перевозок, движения и эксплуатации транспорта Уральск: - ЗКИТУ, 2016. – 25 с. 

21. Кажияхметова А.А., Биниязов А.М. Практиканың жалпы бағдарламасы бойынша       

5В090100 – Көлікті пайдалану   және жүк қозғалысы мен тасымалдау ұйымдастыру 

мамандығының студенттеріне арналған  әдістемелік нұсқау. Орал: –БҚИТУ, 2016. – 30 

б. 

22. Кажияхметова А.А., Биниязов А.М. Методические указания по сквозной программе 

практики  (методические рекомендации по организации и проведению учебной, 

производственной практик студентов) для специальности 5В090100 – организация 

перевозок, движения и эксплуатация транспорта. Уральск: - ЗКИТУ, 2016. – 25 с. 



23. Кажияхметова А.А., Биниязов А.М. 5В090100 «Көлікті пайдалану, жүк қозғалысы 

мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығының студенттеріне дипломдық жобаны 

орындауға арналған әдістемелік  нұсқау. Орал: –БҚИТУ, 2016. – 26 б. 

24. Кажияхметова А.А., Биниязов А.М. Методические указания по выполнению и защите 

дипломного проекта для студентов специальности  5В090100 – Организация перевозок, 

движения и эксплуатации транспорта. Уральск: ЗКИТУ, 2016. -28 с. 

25. Кажияхметова А.А., Биниязов А.М.  Методические указания по итоговой 

государственной аттестации для студентов специальности 5В071300 – транспорт, 

транспортная техника и технологии. Уральск: - ЗКИТУ, 2016.– 22 с. 

26. Кажияхметова А.А., Биниязов А.М.  5В071300 – «Көлік, көліктік техника және 

технологиялар» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін қорытынды  

мемлекеттік аттестаттауға арналған әдістемелік нұсқау. Орал: –БҚИТУ, 2016. – 24 б. 

27. Кажияхметова А.А., Биниязов А.М. Методические указания по выполнению и 

защите дипломного проекта для студентов специальности  5В071300 – Транспорт, 

транспортная техника и технологии уральск: ЗКИТУ, 2016. -32 с. 

28. Кажияхметова А.А., Биниязов А.М. 5В071300- Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары             мамандығының студенттеріне дипломдық жобаны орындауға 

арналған әдістемелік  нұсқау. Орал: –БҚИТУ, 2016. – 30 б. 

29. Кажияхметова А.А., Тулепбергенова Л.С.  5В071800- Электрэнергетикасы 

мамандығы бойынша оқитын  студенттер үшін қорытынды мемлекеттік аттестаттауға   

арналған әдістемелік нұсқау. Орал:БКИТУ,2013.28 бет 
30. Кажияхметова А.А.  050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау 

мамандығы үшін дипломдық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Орал: 

БКИТУ, 2010. 21 бет 

31. Кажияхметова А.А., Тулепбергенова Л.С.   5В071800- Электрэнергетикасы 

мамандығы бойынша оқитын  студенттер үшін үшін дипломдық жұмысты орындауға 

арналған әдістемелік нұсқау. Орал: БКИТУ, 2010. 21 бет 

32. Кажияхметова А.А.  050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау 

мамандығы үшін мемлекеттік қорытынды аттестаттауға әдістемелік нұсқау. 

Орал:БКИТУ,2009.28 бет 
33. Кажияхметова А.А. 050732 – Стандарттау, метрология және сертификаттау 

мамандығы бойынша кешенді практикаға арналған әдістемелік нұсқаулар. Орал: 

БҚИТУ, 2009. 20 бет 

34. Кажияхметова А.А. Тулепбергенова Л.С.   5В071800- Электрэнергетикасы 

мамандығы бойынша кешенді практикаға арналған әдістемелік нұсқаулар. Орал: 

БҚИТУ, 2009. 20 бет 
 

 

ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР 

 
№ Пәндер атауы Мамандық 

 

1.  Жүк және коммерциялық жұмыстарды 

ұйымдастыру 

6В07101-Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары 

2.  
Автомобиль көлігіндегі қозғалыс қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

6В11301-Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 



3.  

Көлік логистикасы 

6В11301-Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 

4.  

Жолаушыларды автомобильмен тасымалдау 

6В11301-Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 

5.  
Біртұтас көлік жүйесі 

6В07101-Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары 

6.  Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты 

басқару 

6В07101-Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары 

7.  
Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және 

механизациясы 

6В11301-Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 

 

 

 

 
 


