
 

Инженерлік-гуманитарлық факультеті 

Кафедра техника және технология 

ПЕДАГОГ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ 

 
 

Тегі Оверченко  

Аты Геннадий  

Әкесінің Иванович 

туған Күні 18.01.1948 ж.  

туған Жері, Барнаул Қаласы, Алтай өлкесі, РФ 

Жалпы еңбек өтілі  -  55 жыл 

Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі -50 жыл 

осы мекемедегі Өтілі - 2 

Ғылыми дәрежесі техника ғылымдарының кандидаты,  

Ұялы телефон 8 705 40 49 739 

Email GENNA48@mail.ru 

 

 

 

                                                  ОҚЫТУ АҚПАРАТЫ 

1 1 АНО БАРЫСЫНДА Университеті "МИР". "Методика преподавания 

спецдисциплин бағалау және игеру нәтижелерін оқыту" 17.05-22.05.2021 ж. 36 часов 
2 АНО БАРЫСЫНДА Университеті "МИР" қашықтан оқыту нысаны бойынша 72 сағат 

көлемінде "тақырыбы бойынша Техникалық қызмет көрсету және жөндеу көлік 

техникасының сенімділігі" кезеңі 2.11 – 14.11. 2020ж.  
3 Сызба геометрия және инженерлік графика" қашықтан оқыту нысаны бойынша 72 

сағат 14-30 тамыз 2020 ж. 
4 New technologies and mechanization of technological processes in animal husbandry. 24.11-

6.12. 2014г.  AGRARIAN – TECHICAL UNIVERSITY 

5 Қолдану үшін мұнай өнімдерін ауыл шаруашылығы машиналары. Көлемінде 72. 

12.12.2012 ж. 
  

 



 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ  

1. . Кеңшарының Инженер-механигі 

"Көшім" 
Бат.Қаз.облысы, Зеленов ауданы, 

1971 1975 ж.  

2. Кафедрасының аспиранты 

"машиналарды Жөндеу" 
Челябинск. Челябинск 

механикаландыру және 

электрлендіру институты/ш 

1975 – 1978 ж.  

3. Инженер-зерттеуші кезінде салалық 

зертханалар, кафедралар "машиналарды 

Жөндеу" 

Челябинск. Челябинск 

механикаландыру және 

электрлендіру институты/ш 

С 1.01. 1978 – 20.08.1978 ж. 

4. Аға оқытушы, доцент, REMTP 

кафедрасы, кафедра меңгерушісі, ЭМ 

және ОТ 

Орал. Бат.Қаз. АШИ 

 1978 ЖЫЛДАН 1990. 

 

5. Кафедрасының доценті ЭМ және ОТ Батыс-Қазақстан аграрлық-

техникалық университеті. Жәңгір 

хан атындағы бқату. 1990-2020 ж. 

6. «Техника және технология» 

кафедрасының доценті 

Орал қаласы, Батыс Қазақстан 

инновациялық - технологиялық 

университеті  

с 01.09.2020 ж. - қазіргі уақытта 

 

 

БАСЫЛЫМДАРДА мақалалар 

кезеңде 2016 – 2021 ж. 

 
1.  Техникалық қызмет көрсететін посттардың 

санын есептеу әдістемесін жетілдіру 

 21 ғасырдағы ғылым мен инновацияның 

дамуындағы жастардың рөлі. ЭКСПО 

2017.2016 арналған студенттер мен 

магистранттардың республикалық 

ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары 

2.  Шығатын газдардың құрамына әсер ететін 

келесі факторларды зерттеу. 

Қазақ хандығының 550 жылдығы мен Ұлы 

Отан соғысындағы жеңістің 70 

жылдығына арналған «Қазіргі әлемдегі 

жастар мен ғылым» студенттер мен 

магистранттардың республикалық 

ғылыми-практикалық конференциясының 

материалдары. Наурыз 2015 ж.-359-363 бб 

3.  Автокөлікті басқарудағы ақауларды табу 

әдістемесі. 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». Орал: БҚАТУ, No3 

2016 ж. 

4.  Шығатын газ компоненттерінің 

параметрлеріне негізделген өнімділікті 

қамтамасыз ету 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». Орал: БҚАТУ, No3 

2016 ж. 

5.  Автобустардың жұмысқа жарамдылығын 

қамтамасыз ету процесінде техникалық 

қызмет көрсетудің маңызы 

  Ю.А.Гагарин атындағы Саратов 

мемлекеттік техникалық университетінде 

2015 жылдың 17 сәуірінде өткен 

«Автомобиль көлігі мен қозғалыс 



қауіпсіздігін ұйымдастырудың өзекті 

мәселелері» атты халықаралық ғылыми -

практикалық конференция материалдары. 

Саратов: СМТУ. 2015 ж. 

6.  Қалалық жолдар желісінде шиналардың 

жүру нормасын түзету. 

Университет: техникалық ғылымдар: 

ғылыми журнал.-№3 (48). М., «MCNO» 

баспасы, 2018 ж. 

7.  Автокөліктерге қызмет көрсету 

кәсіпорындарындағы қорларды басқару 

Қ.Жұбанов атындағы АРМУ 

«Техникалық кадрларды даярлау мен 

дайындаудағы инновациялар» 

халықаралық ғылыми -практикалық 

конференциясы, Ақтөбе 2016 ж. 

8.       Автобустың рульі мен тежегішіне 

жоспарлы қызмет көрсету 

Жұбанов атындағы АРМУ «Техникалық 

кадрларды даярлау мен дайындаудағы 

инновациялар» халықаралық ғылыми -

практикалық конференциясы, Ақтөбе 

2016 ж..  

9.  Жолаушылар автобустарының сенімділігі 

бойынша зерттеулер. 

«ХХІ ғасырдағы ғылым мен 

инновацияның дамуындағы жастардың 

рөлі» ЭКСПО-2017 көрмесіне арналған 

студенттер мен магистранттардың екінші 

республикалық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары. 

10.  Тұрмыстық қалдықтарды тасымалдауға 

және шығаруға арналған көліктік -

логистикалық схема. 

«ХХІ ғасырдағы ғылым мен 

инновацияның дамуындағы жастардың 

рөлі» ЭКСПО-2017 көрмесіне арналған 

студенттер мен аспиранттардың екінші 

республикалық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары. 

11.  Шиналардың протекторларының тозуы 

туралы ақпаратқа сүйене отырып, 

автокөліктердің жұмыс қабілеттілігін 

қолдау стратегиясын әзірлеу. 

Қазақстан Республикасының астанасы - 

Астана қаласының 20 жылдығына 

арналған «ХХІ ғасырдағы ғылым мен 

инновацияның дамуындағы жастардың 

рөлі» атты студенттер мен 

магистранттардың үшінші республикалық 

ғылыми -практикалық 

конференциясының материалдары Батыс 

Қазақстан аграрлық-техникалық 

университетінің 55 жылдығы., 28-29 

наурыз, Орал. 2018 ж. 

12.  «Автобус шиналарының ресурсын түзету» «Ғылым модернизация дәуірінде» 

Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдарының жинағы 

Қазақстан Республикасы, Шымкент, 2017 

ж.-96-100 б. 

13.  Автосервис кәсіпорындарында қосалқы 

бөлшектермен қамтамасыз ету мәселелері » 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». Орал No4 (45) Орал, 

2016 ж 

14.  Техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

кезінде қосалқы бөлшектердің нақты 

шығынын зерттеу. 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». Орал No2 (47) Орал, 

2017 ж 



15.  Автокөлік шиналарының беріктігіне әсер 

ететін факторларды зерттеу 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». Орал No2 (47) Орал, 

2017 ж 

16.  Сенімділік критерийі бойынша автобус 

агрегаттарының ағымдағы жөндеуін реттеу 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». Орал No4 (49) Орал, 

2017 ж 

17.  Қатты қалдықтарды автокөлікпен 

шығаруға арналған терминалдық кешенді 

қолдану 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». Орал No4 (49) Орал, 

2017 ж  

18.  Қатты қалдықтарды автокөлікпен 

шығаруға арналған терминалдық кешенді 

қолдану. 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». Орал No4 (49) Орал, 

2017 ж 

19.  Қозғалысты басқарудың пайдаланылған 

газдың уыттылығына әсері. 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». № 2, 2018 ж 

20.  Шығатын газдардың шығарындыларының 

көлемі бойынша қозғалысты басқару 

деңгейін бағалау 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». № 4, 2018 ж 

21.  Дизельді қозғалтқыштың отын 

жабдықтарын диагностикалау үшін 

пайдаланылған газдарды қолдану 

мүмкіндігін зерттеу 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». № 4, 2018 ж 

22.  Маршруттардың күрделілігін ескере 

отырып, қалалық автобустардың жұмыс 

тиімділігін арттыру 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». № 2, 2019 ж 

23.  Автобус бағыттарының көліктік және 

пайдалану сипаттамаларын зерттеу 

нәтижелері. 

«Ғылым және білім» ғылыми-

практикалық журналы No 3,2019. 

24.  Құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру 

кезінде логистикалық принциптерді 

қолдану 

«Ғылым және білім» ғылыми-

практикалық журналы No4, 2019 ж. 



25.  Жаяу жүргіншілер қауіпсіздігі мәселелері БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». № 1, 2020 ж 

26.  Көше бөлігінен өту кезінде жаяу 

жүргіншілер қозғалысының 

ұйымдастырылуын бағалау (ағылшын 

тілінде) 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». № 2, 2020 ж 

27.  Автокөліктердің қауіпсіздік жүйелерінің 

сенімділігін басқару 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». № 2, 2020 ж 

28.  Автобус жүргізушілерінің жұмысын 

зерттеу 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». № 3, 2020 ж 

29.  Автокөліктердің қауіпсіздік жүйелерінің 

сенімділігін басқару 

БҚАТУ ғылыми -практикалық журналы 

«Ғылым және білім». № 3, 2020 ж 

30.  Көшелердің жүру бөлігін кесіп өту кезінде 

жаяу жүргіншілер қозғалысының 

ұйымдастырылуын бағалау 

Ғылыми-практикалық "ғылым және 

білім"журналы. №4, 2020ж 

 

31.  Жаяу жүргіншілер қауіпсіздігі 

мәселелері 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

30 жылдығына арналған студенттер мен 

магистранттардың "ғылым мен білімдегі 

жастардың әлеуеті: көзқарастар, 

бағдарлар, перспективалар" XXI 

халықаралық ғылыми 

конференциясының материалдары. Орал, 

БҚИТУ, 2021ж. 

32.  "АӨК-дегі техникалық сервис" пәні 

бойынша зертханалық жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. 

 

РИО БҚАТУ – Орал 2015 

33.  Автомобильдерге техникалық қызмет 

көрсетудің заманауи технологиялары. 

Магистранттарға арналған арнайы оқу 

құралы. 6М071300, 6М090100 

Рио БҚАТУ-Орал 2015. 

 

34.  Оқу құралы «Көліктің қазіргі жағдайы 

және көлік технологиясының дамуын 

болжау»  

РИО БҚАТУ - Орал 2016 ж. 

35.  Автомобильдердің жұмысын қамтамасыз 

ету (оқулық) 

Автомобильдердің жұмысын қамтамасыз 

ету (оқулық) ISBN 978-601-08-1165-2 

Орал қаласы. Батыс Қазақстан 

инновациялық -технологиялық 

университеті, 2021.165 б. 

 

 

 

 

 

 

 



ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

 

1 
Көлік техникасын техникалық 

пайдалану негіздері 

6В07101 "Көлік, көлік техникасы 

және технологиялары" 

2 

Автоиобильдеріне техникалық 

қызмет көрсетуді ұйымдастыру 

және технологиясы 

6В11301 "Тасымалдауды, 

қозғалысты ұйымдастыру және 

көлікті пайдалану" 

3 
Көлік құралдарын өндіру және 

жөндеу негіздері 

6В07101 "Көлік, көлік техникасы 

және технологиялары" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


