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БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

 

1. 2021 жылғы 17 мамырдан 22 мамыр аралығында 36 сағат көлемінде "Арнайы пәндерді 

оқыту әдістемесі және білім алушылардың оқу нәтижелерін игеруін бағалау" біліктілігін 

арттыру туралы сертификат. Тіркеу нөмірі № 2021-199 

2. 2020 жылдың 5-16 қазан аралығында 72 сағаттық "Автомобильдер мен технологиялық 

жабдықтарды пайдалану және жөндеу" біліктілікті арттыру курстарын аяқтады. Тіркеу 

нөмірі № 100835518 

3. 2016 жылдың 14-16 наурыз аралығында 6 сағаттық «Іштен жану қозғалтқыштарының 

теориялық негізі» біліктілікті арттыру курсын өтті. 2016 жылдың 16 наурызында берілді. 

Тіркеу номері 2780 

4. 2016 жылдың 15-19 ақпан аралығында 15 сағаттық «Құрғақ шашыраңқы азық 

қоспаларын араластырудың технологиялық үрдісін жетілдіру» біліктілікті арттыру курсын  

өтті және біліктілік емтиханын тапсырды. 2016 жыджың 19 ақпанында берілді. Тіркеу 

нөмері 2087.  
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ОҚЫТЫЛАТЫН ПӘНДЕР 

 

 № Пән атауы Мамандық 

1 Біртұтас көлік жүйесі 6В07101 - «Көлік, көліктік техника және 

технологиялар» 

2 Машина бөлшектері 6В07101 - «Көлік, көліктік техника және 

технологиялар» 

3 Көлік техникасының динамикасы 6В07101 - «Көлік, көліктік техника және 

технологиялар» 

4 Көлік техникасының сенімділігі 6В07101 - «Көлік, көліктік техника және 

технологиялар» 

5 Автокөлік құралдары 6В07101 - «Көлік, көліктік техника және 

технологиялар» 

6 Жол қозғалысының ережелері 6В07101 - «Көлік, көліктік техника және 

технологиялар» 

7 Жылу техникасы 6В07101 - «Көлік, көліктік техника және 

технологиялар» 

 

 

 

 

 
 


