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БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (соңғы бес жылда) 

1. БҚАТУ-дың "құрғақ үгілмелі жем қоспаларын араластырудың технологиялық процесін жетілдіру" 

біліктілігін арттыру курстарында оқыту. Жәңгір ханның сертификаты №2108 с15-19 Ақпан 2016 . 

2. "Іштен жану қозғалтқышының теориялық негіздері."БҚАТУ им. Жәңгір ханның сертификаты №2303 с14-

16 наурыз 2016 .  

3. "Мал шаруашылығын механикаландырудың ақылды технологиялары мен құралдары" біліктілікті арттыру 

курстарында оқыту. Жәңгір ханның куәлігі №3125 с16-18 қараша 2017ж.  

4. БҚАТУ-нің "арнайы пәндерді оқытуда цифрлық дағдыларды қалыптастыру" біліктілікті арттыру 

курстарында оқыды. Жәңгір ханның куәлігі №4934 04-06 маусым 2020ж.  

5. БҚАТУ-дың "Бизнес-жоспарлау" біліктілікті арттыру курстарында оқыды. Жәңгір ханның куәлігі № 5426 

09-11 желтоқсан 2020ж. 

6. 11.01-23.01 аралығында "Пойма Май Комбинаты" ЖШС-нің "Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеудің 

заманауи техникасы мен технологиялары" біліктілігін арттыру курстарында №210106 сертификат алды. 

2021 ж. 72 сағат көлемінде  

7. 15.04-30.04 куәлік "ФГБОУ ВО" ТГТУ "стандартын жүзеге асыру жағдайында білім алушылардың 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыру" біліктілікті арттыру курстарында оқыды. 2021 ж. 72 сағат 

көлемінде 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 
Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институты "Ауыл 

шаруашылығы машиналары"кафедрасының оқытушысы 
Орал қ., Қазақстан 1978 ж. 1 қыркүйек - 

1982 ж 

Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институты "Ауыл 

шаруашылығы машиналары"кафедрасының аға оқытушысы 
Орал қ., Қазақстан 1 қыркүйек 1982-

1994ж. 

"МИЧ" ЖШС директоры Орал қ., Қазақстан 1994 жылғы шілде-

1999 жылғы желтоқсан "МИЧ" ЖШС 

"өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру 

және қайта өңдеу"өндірістік қызметі 
Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті "Автомобиль 

көлігі" кафедрасының аға оқытушысы 
Орал қ., Қазақстан 1 тамыз 2000 ж. 

қыркүйек 2004 ж. 

mailto:mvh1952@mail.ru


Атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 

университеті. Жәңгір хан "Аграрлық техника және 

технология" кафедрасының аға оқытушысы 

Орал қ., Қазақстан 2004 ж. 1 тамыз-2021 

ж. 31 тамыз 

Инженерлік-гуманитарлық факультеті (факультет 

атауы) Техника және технология кафедрасы (кафедра атауы) 
Орал қ., Қазақстан 1 қыркүйек 2021 ж. 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

1.Ауыл шаруашылығын механикаландыру факультетінде дипломдық жобаны ресімдеу бойынша әдістемелік 

нұсқау (1509 мамандығы бойынша) Зап.Қаз СХИ Орал 1988ж 

2.Астықты тазалауға және сұрыптауға арналған машиналар "ауыл шаруашылығы машиналары"пәні 

бойынша курстық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік құрал РМҚК Батыс Қазақстан университеті. 

Жәңгір хан, Орал, 2004ж. 46 б.  

3.Топырақ өңдеу және отырғызу машиналары. "Ауыл шаруашылығы машиналары" пәні бойынша курстық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік құрал РМҚК Батыс Қазақстан университеті. Жәңгір хан, Орал, 

2004ж. 47 б.  

4. "Ауыл шаруашылық өндірісін механика" және 050806-" Агроинженер " мамандығы бойынша диплом 

алдындағы практикаға және дипломдық жобаны орындауға арналған оқу-әдістемелік құрал. РМҚК Батыс 

Қазақстан университеті. Жәңгір хан, Орал, 2005ж. 34 б. 

5.Дипломалды практиканы ұйымдастыру және дипломдық жобаны орындау бойынша оқу-әдістемелік 

құрал.. РМҚК Батыс Қазақстан университеті. Жәңгір хан, Орал, 2005ж. 34 б. 

6. 11.01-23.01 аралығында "Пойма Май Комбинаты" ЖШС-нің "Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеудің 

заманауи техникасы мен технологиялары" біліктілігін арттыру курстарында №210106 сертификат алды. 

2021 ж. 72 сағат көлемінде 7. 15.04-30.04 куәлік "ФГБОУ ВО" ТГТУ "стандартын жүзеге асыру жағдайында 

білім алушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру" біліктілікті арттыру курстарында оқыды. 

2021 ж. 72 сағат көлеміндеРМҚК Батыс Қазақстан университеті. Жәңгір хан, Орал, 2005ж. 39 б. 

 6.Жеке жүк ағындарын көлік түрлеріне бөлу және есептеу. 5В090100 Тасымалдауды және жол қозғалысын 

ұйымдастыру "мамандығы бойынша " Көлік логистикасы" пәнінен құрыстық жұмысты орындауға арналған 

оқу-әдістемелік нұсқаулық "Жәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық- 

7. "Агротехнологиялық машиналар: 1-ші бөлім" пәні бойынша 5В080600 - "Аграрлық техника және 

технология" мамандығының студенттері үшін зерттеу жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулықтар "Жәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті" РМК 2013 8. 

"Астық жинайтын комбайнның диагностикасы" 5В080600"Агроинженерия Орал қаласы 2009печ" 

мамандығы бойынша"Ауыл шаруашылығы машиналары" пәнін оқыту бойынша оқу-әдістемелік құрал 

(СӨЖ)."Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті" РМҚК 090009 Орал 

қаласы , Жәңгір хан,51 

9. 5В080600-Агроинженерия мамандығының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал Орал қ. 2009 

пеш."Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті" РМҚК 090009 Орал қаласы 

, Жәңгір хан,51  

10. "Келтірілген шығындарды минимум бойынша әртүрлі траспорт түрлерімен жүк ағындарын бөлу және 

есептеу" 5В090100 "тасымалдау және жол қозғалысын ұйымдастыру" мамандығы бойынша "Көлік 

логистикасы"пәні бойынша курстық жұмысты орындау бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар Орал қ. 2011 

пеш."Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті" РМҚК 090009 Орал қаласы 

, Жәңгір хан,51  

11. "Топырақ өңдеу машиналары "Орал қ." Ауыл шаруашылығы машиналары " пәні бойынша курстық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 2012 Печ."Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан 

аграрлық-техникалық университеті" РМҚК 090009 Орал қаласы , Жәңгір хан,51  



12. "Агротехнологиялық машиналар 1 бөлім"пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулар 5В080600-"Аграрлық техника және технология" мамандығының студенттері үшін 

Орал қ. 2013 Печ."Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті" РМҚК 090009 

Орал қаласы , Жәңгір хан,51  

13. 5В080600-"Аграрлық техника және технология" мамандығының курстық жұмысын "агроөнеркәсіптік 

кешеніндегі қайта өңдеу кәсіпорындарының технологиялық процестерін жобалау негіздері" пәнінен 

орындауға арналған әдістемелік нұсқау(1 бөлім)" Орал қ. 2015 пеш."Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан 

аграрлық-техникалық университеті" РМҚК 090009 Орал қаласы , Жәңгір хан,51 

14. "Тракторлар мен автомобильдердің электр жабдықтары" Пәні бойынша зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар 5В080600 - "Аграрлық техника және технология" мамандығының 

студенттері үшін Орал қ. 2015 пеш."Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 

университеті" РМҚК 090009 Орал қаласы , Жәңгір хан,51 1 

15. Орал қ.5В080600-"Аграрлық техника және технология" мамандығына арналған "Өсімдік шаруашылығы 

және мал шаруашылығы өнімдерін өңдеуге арналған технологиялық машиналар" (1 бөлім) пәні бойынша"ұн 

тарту зауытының жобасы" тақырыбындағы курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық 

2016 Печ."Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті" РМҚК 090009 Орал 

қаласы , Жәңгір хан,51 

16.Политехникалық факультетінің 5В080600- «Аграрлық техника және технология» 

мамандығының 3 курс студенттеріне арналған М.32.2. «Мал шаруашылығы өнімдері 

жабдықтарының теориясы және есептелуі» модулінің «Мал шаруашылығы өнімдері 

жабдықтарының теориясы және есептелуі» пәні бойынша курстық жұмысты орындауға 

әдістемелік нұсқаулар. Жәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық 

университеті 2016 г. 

ҒЫЛЫМИ ЖАРИЯЛАНЫМДАР 

1."Сортаң топырақты өңдеуге арналған заманауи машиналар мен құралдарға шолу және талдау."Ауыл 

шаруашылығында су ресурстарын пайдаланудың тиімділігін арттыру. I бөлім Новочеркасск-1989 ж.  

2. "Өнімділігі төмен топырақты өңдеуге арналған топырақ өңдеу құралдарын зерттеу нәтижелері."Жұмыс 

органдарын және топырақ өңдеу және себу машиналарының құрылымдық схемаларын жетілдіру. Челябинск 

қаласы, 1991 ж.  

3. "Сортаң топырақты өңдеуге арналған құралдарды далалық сынау нәтижелері."Жоғары оқу орындары 

арасындағы жас ғалымдар мен мамандар конференциясының тезистері. Орал қ., 1991 4. "Топырақ 

құрылымын жақсарту мақсатында соқаның үйінді бетінің конструкцияларын жетілдіру" БТ профессор-

оқытушылар құрамының баяндамаларының тезистері.Қаз.1992 жылғы ғылыми-зерттеу жұмыстарының 

қорытындысы бойынша СХИ  

5. "Сусыз жұмыс органы шыбықтарының қозғалысының кинематикасы" Бт профессор-оқытушылар 

құрамының ХХVII ғылыми-практикалық конференциясының тезистері.Қаз.СХИ. Орал, 1993. 

6."Соқа корпусы" авторлық куәлігі № 1637676, 30.01.89 ж.  

7" топырақ өңдеу құралының жұмыс органы " Батыс Қазақстан ЦНТИ ДРГП ақпараттық парағы, 2001 ж.  

8."Соқа корпусы" Батыс Қазақстан ЦНТИ ДРГП ақпараттық парағы, 2001 ж.  

9 " топырақ өңдейтін жабдық шыбықтарының қозғалыс кинематикасы."Конф. арналға. БҚМУ-дың 70 

жылдығы, Орал 2002 ж.  



10. "Негіздеме-белсенді және пассивті жұмыс органдарының жер жыртқышсыз орналасуы."Конф. арналға. 

БҚМУ-дың 40 жылдығы, Орал 2003 ж. Жәңгір хан, Орал, 2004ж. 46 б. 

11.«Топырақты үгітудің сапасын жақсарту мақсатында топырақ өңдейтін құралдарға 

талдау жасау» 

Бөкей хандығының қару-жарақ палатасының құрылғанына 180 жыл толуына арналған 

«Батыс Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуы: тарихы мен қазіргі 

жағдайы» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары 

12. Патент № 77897 "астық үйіндісін бөлуді жақсартуға арналған құрылғы" Қазақстан Республикасы Әділет 

министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы комитеті 09.02.2011 тіркеу № 26987  

13. Патент№82676 "соқа корпусы" Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік 

құқығы комитеті 03.06.2013 тіркеу № 28410  

14. Патент № 89413 " ЖОМ " Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы 

комитеті 18.11.2014 тіркеу № 30296  

15. Патент № 89744 " ЖОМ " Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы 

комитеті 18.11.2014 тіркеу № 30401 

16. «Активті-пассивті қопсытқыш элементтері бар түренді соқа»  Жәңгір хан атындағы Батыс 

Қазақстан аграрлық техникалық университетінің 50 жылдығына арналған"ғылымның заманауи 

интеграциялық басымдықтары: зерттеулерден инновацияларға дейін" атты Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция материалдары 156-159 б.  

17. "Соқаның қопсытатын элементтері. БҚО жағдайында қопсытатын элементтері бар далалық 

зерттеулердің нәтижелері. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің 50 

жылдығына арналған"ғылымның заманауи интеграциялық басымдықтары: зерттеулерден инновацияларға 

дейін" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 181-184 Б. 2014 ж.  

18. "Астық үйіндісін бөлу сапасын жақсарту" салауатты өмір салтын реформалау және оқушылардың дұрыс 

тамақтануын ұйымдастыру жөніндегі халықаралық конференция " 25-26 қыркүйек 2014 ж.  

19. "Дала сынақтарының нәтижелері және соқаның пассивті-белсенді қопсытатын элементтері бар топырақ 

өңдеу құралын қолданудың тиімділігі" Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарын 

жинау 

20. Тайман оқулары 2014 халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдарын жинау, 5 

желтоқсан 2014 ж. 

 21."Соқалы соқаның пассивті - белсенді түрінің қопсыту элементтері" Батыс Қазақстан ЦНТИ ДРГП 

ақпараттық парағы, 2015 ж.  

22. "Заманауи ғылыми зерттеулер мен инновациялар "конференциясының" соқаның пассивті-белсенді 

қопсыту элементтері бар топырақ өңдеу құралының тиімділігі", 24 желтоқсан 2015 ж.  

23. "Соқаның пассивті - белсенді түрінің үш деңгейлі қопсыту элементтері" DRGP Батыс Қазақстан TSNTI 

ақпараттық парағы, 2016 ж.  

24. Инновациялық патент №30296 ҚР ҮАК А )! С7 /20" ЖОББМ " № 30296 ҚР инновациялық патенті 25. 

Инновациялық патент №30401 ҚР МПК А )! С7 /20" ЖОББМ " № 30401 ҚР инновациялық патенті  XXI 

ғасырдың ғылымы мен білімі: тәжірибесі мен болашағы  

26. XXI ғасырдың ғылымы мен білімі: тәжірибесі мен болашағы  



27. ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім: тәжірибе мен перспективалар  

28. "Астық үйіндісін бөлуді жақсартуға арналған құрылғы" № 1 ақпарат парағы -2017 ӘОЖ 631,35 МРНТИ 

55.57.37  

29. "Астық жинайтын комбайнның астық үйіндісін бөлуді зерттеу "Саратов, РФ халықаралық қатысумен 

өткен І Ұлттық ғылыми-практикалық конференция 23-24 қаңтар 2019 ж. - б. 562-566.  

30. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның" соқаның пассивті-белсенді түрінің үш деңгейлі 

қопсыту элементтері" "АӨК инновациялық дамуының мәселелері мен перспективалары "16 жылғы 2020 

қазанда ФМБНУ ВНИИТиН" Бүкілресейлік ауыл шаруашылығында техника мен мұнай өнімдерін пайдалану 

ғылыми-зерттеу институты " ФМБНУ. 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

 

№ Пәннің атауы Мамандығы 

1 Теориялық механика СТР; АХР;ОП; НД; ЭЛ; 

2 Жылу техникасы негіздері және 

ІЖҚ теориясы 

ОП 

3 Материалдардың кедергісі СТР; ОП;НД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


