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ОҚЫТУ АҚПАРАТЫ 

 

ЖШС «Energy Qyantum» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

Орал 

 2020 жылдың тамызы 

2020 жылдың 14 тамызынан 30 тамызына дейін «Сызба геометрия және инженерлік 

графика» тақырыбында қашықтықтан біліктілікті арттыру курсын аяқтады.« 72 сағат 

көлемінде және сертификат алды. 

 

Самара мемлекеттік басқару университеті «Халықаралық нарық институты» 

 2019 жылдың шілдесі 

2019 жылдың 10-26 шілде аралығында ол тағылымдама түрінде бағдарлама бойынша 

біліктілікті арттыру курсын аяқтады: «.Өнеркәсіптік кәсіпорындарды ішкі және ішкі 

электрмен жабдықтаудың электр желілері » 72 сағат көлемінде және сертификат алды. 

 

 «Интергаз Орталық Азия» АҚ «Инженерлік -техникалық орталығы» Орал 

 2019 жылдың ақпан айы 

2019 жылдың 11-22 ақпан аралығында 72 сағат көлемінде «Қазіргі заманғы 

энергиямен жабдықтау және магистральдық газ құбырларын дәнекерлеудің технологиялық 

регламенті» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсын аяқтады және сертификат 

алды. 

 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау 

органдары академиясы Орал 

 2018 жылдың маусым айы 

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары 

академиясы өткізетін «Көшбасшы харизмасы» тренингіне қатысқаны туралы сертификат 
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Narxoz университеті Алматы қаласы 

 2018 жылдың мамыр-маусым айлары 

2018 жылдың 29 мамыры мен 19 маусымы аралығында «Білім беруді 

ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдер мен оқыту әдістері» біліктілікті арттыру курсын 

72 сағат көлемінде аяқтап, сертификат алды. 

«Интергаз Орталық Азия» АҚ «Инженерлік -техникалық орталығы» Орал 

 2018 жылдың қаңтары 

2018 жылдың 15 қаңтарынан 19 қаңтарына дейін «Магистральды газ құбырларын 

дәнекерлеудің қазіргі заманғы энергиямен жабдықтау және технологиялық регламенттері» 

бағдарламасы бойынша дәнекерлеушілер мен дәнекерлеу мамандарын сертификаттау 

орталығының (ИТР) жұмысына 40 сағат көлемінде қатысты. және сертификат алды. 

IEK компаниялар тобы Орал 

 2016 жылдың қазаны 

IEK компаниялар тобының сертификаты: «Электрлік қорғаныс құралдарын шығаруға 

арналған IEK тобының өнімдері» 20 қазан 2016 ж. 

Web of Science платформалары Орал 

 2015 жылдың қыркүйек -желтоқсан айлары 

Сертификат, Онлайн семинарлар сериясы, Негізгі іздеу, EndNote Online -мен 

библиография, Автор мен зерттеуші ID іздеу, Журналға сілтеме есептерін қолдана отырып 

ғылыми журнал іздеу және талдау 

Оқу орталығы: «БАСТАУ», Орал  

 Қараша 2015 ж  

ЖШС «ALGORITHM» технопаркі  

Сертификат, «Компанияны тиімді басқару» тақырыбындағы дәріс курсы. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Орал қ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті 2015 ж. Қазан 

Қазақстан инновациялық университеті  

 және телекоммуникация жүйелері 

Web of Science платформалары Орал 

 2015 жылдың қыркүйек -желтоқсан айлары 

Сертификат, Онлайн семинарлар сериясы, Негізгі іздеу, EndNote Online -мен 

библиография, Автор мен зерттеуші ID іздеу, Журналға сілтеме есептерін қолдана отырып 

ғылыми журнал іздеу және талдау 

Оқу орталығы: «БАСТАУ», Орал  

 Қараша 2015 ж  

ЖШС «ALGORITHM» технопаркі  

Сертификат, «Компанияны тиімді басқару» тақырыбындағы дәріс курсы. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Орал қ 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті 2015 ж. Қазан 

Қазақстан инновациялық университеті 

 және телекоммуникация жүйелері 

«Ғылыми және ғылыми -техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландыру туралы» 

сертификат 

Thomson Reuters онлайн семинар сериясы Орал 

ғылыми зерттеулер үшін қазан 2014 ж 

Журналға сілтеме жасау есептерін қолдана отырып, ғылыми журналдардың 

сертификатын іздеу және талдау 

 

Халықаралық ғылым мен білім орталығы... Мәскеу 

  Наурыз 2014 ж 

«ХХ Халықаралық ғылыми -практикалық конференция ғылыми дискуссия: 

техникалық ғылымдардың сұрақтары»  

Жел қондырғысында желдің кинетикалық энергиясы мен номиналды қуатын қолдану 

дәрежесін анықтауға арналған сертификат әдісі 



 

«Батыс Қазақстан тарату компаниясы» АҚ Орал 

 Маусым 2014 ж 

Сертификат, 10,35 кВ электр желілерінде қайта жабу қондырғыларын енгізу  

 

«ARTESN» халықаралық ғылыми -білім беру орталығы 

 

Біліктілікті арттыру жөніндегі оқу орталығы, Орал қ  

 Қараша 2013 ж 

ЖШС «ЮланИл»  

 «Инновациялық жобаларды басқару» тақырыбында семинар -тренингтің 

сертификаты  

Еуразия академиясы, Орал, ҚР  
 2012 жылдың қазаны 

 Баға сертификаты »Thomson Reuters ғылыми және ғылыми зерттеулері« 

 

Саратов мемлекеттік аграрлық университеті Вавилов Саратов, Ресей, шілде 

2011 ж 

 PhD диссертациясын қорғау 

Мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидатының дипломы 05.20.03. 

 

Батыс Қазақстан инженерлік -технологиялық университеті, Орал қ 

 Электр инженері дипломы 2004 ж. Қыркүйек - 2006 ж. Шілде 

 

Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институты, Орал қ 

 Инженер -механик дипломы 1975 ж. Қыркүйек - 1980 ж. Тамыз 

 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 

Орал, Қазақстан 

Техника және технология кафедрасының 

доценті 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 

Орал, Қазақстан 

2021 қыркүйек - қазіргі уақыт 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 

Орал, Қазақстан 

Техника және технология кафедрасының 

доценті 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 

Орал, Қазақстан 

2021 жылдың наурызы - 2021 жылдың 

тамызы 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 

Орал, Қазақстан 

Техника және технология кафедрасының 

меңгерушісі 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 

Орал, Қазақстан 

2020 жылдың қыркүйегі - 2021 жылдың 

ақпаны 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 

Орал, Қазақстан 

Мұнайгаз ісі және өнеркәсіптік 

технологиялар кафедрасының доценті 

 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 

Орал, Қазақстан 

2018 жылдың қыркүйегі - 2020 жылдың 

тамызы 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 

Орал, Қазақстан 

Техника және технология кафедрасының 

доценті 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 

Орал, Қазақстан 

2016 жылдың қыркүйегі - 2017 жылдың 

тамызы 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 

Батыс Қазақстан инновациясы 

Технология университеті 



Орал, Қазақстан 

Көлік, энергетика және құрылыс 

кафедрасының доценті 

Орал, Қазақстан 

2015 жылдың қыркүйегі - 2016 жылдың 

тамызы 

Батыс Қазақстан инженерлік -гуманитарлық 

университеті 

Орал, Қазақстан 

Көлік, энергетика және құрылыс 

кафедрасының доценті 

Батыс Қазақстан инженерлік -гуманитарлық 

университеті 

Орал, Қазақстан 

2015 жылдың қыркүйегі - 2016 жылдың 

тамызы 

Батыс Қазақстан инженерлік -гуманитарлық 

университеті 

Орал, Қазақстан 

Көлік, энергетика және құрылыс 

кафедрасының аға оқытушысы 

Батыс Қазақстан инженерлік -гуманитарлық 

университеті 

Орал, Қазақстан 

Қыркүйек 2008 - тамыз 2015 ж 

Батыс Қазақстан инженерлік -гуманитарлық 

университеті 

Орал, Қазақстан 

Көлік, энергетика және құрылыс 

кафедрасының оқытушысы 

Батыс Қазақстан инженерлік -гуманитарлық 

университеті 

Орал, Қазақстан 

2006 жылдың қыркүйегі - 2007 жылдың 

тамызы 

Батыс Қазақстан аграрлық -техникалық 

Жәңгір хан университеті Орал, Қазақстан 

Өндірістік оқыту шебері, мұғалім 

«Энергетика» кафедрасы 

Батыс Қазақстан аграрлық -техникалық 

Жәңгір хан университеті Орал, Қазақстан 

Қыркүйек 2000 - тамыз 2006 ж 

Құрылысты механикаландыру басқармасы, 

Орал, Қазақстан 

ТжКБ инженері 

Құрылысты механикаландыру басқармасы, 

Орал, Қазақстан 

1994 ж. Желтоқсан - 1998 ж 

«Корма» ғылыми -өндірістік жүйесі 

Орал, Қазақстан 

Аға инженер 

«Корма» ғылыми -өндірістік жүйесі 

Орал, Қазақстан 

1988 ж. Қараша - 1994 ж. Желтоқсан 

Облагропром 

Орал, Қазақстан 

Жетекші маман 

Облагропром 

Орал, Қазақстан 

1986 ж. Желтоқсан - 1988 ж 

Аймақтық ауыл шаруашылығы техникасы 

Орал, Қазақстан 

инженер 

Аймақтық ауыл шаруашылығы техникасы 

Орал, Қазақстан 

Қараша 1981 ж - 1985 жылдың желтоқсан 

айы 

№2555 Орал колоннасы 

Орал, Қазақстан 

механик 

№2555 Орал колоннасы 

Орал, Қазақстан 

Желтоқсан 1980 - қазан 1981 ж 

Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы 

институты 

Орал, Қазақстан 

Оқушы 

Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы 

институты 

Орал, Қазақстан 

1975 жылдың қыркүйегі - 1980 

жылдың тамызы 

Орал құрылыс -монтаж жабдығы 

зауыты 

Орал, Қазақстан 

Тернер 

Орал құрылыс -монтаж жабдығы 

зауыты 

Орал, Қазақстан 

1974 жылдың қыркүйегі - 1975 

жылдың тамызы 
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2. Захаров В.П. бірлескен авторлар, өнертапқыштың «Азық тарату мен қалдықтарды 
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Республикасы Әділет министрлігі өнертабысқа сертификаты 

3. Захаров В.П. қосалқы авторлар, КАМАЗ-ЕВРО дизельді қозғалтқыштарының 
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инженер-технолог. un-t. Орал.2009 жыл... S. 216-221 

4. Захаров В.П. бірлескен авторлар, Иінді білік мойынтіректерінің сенімділігін 

зерттеу. ғылыми. Жаттығу. Конф. 9-11 маусым2010 жыл... Батыс Қазақстан инженер-

технолог. un-t. Орал.2010 жыл... С. 86-89 

5. Захаров В.П. бірлескен авторлар, КАМАЗ қозғалтқыштарының иінді білік 

мойынтіректерінің сенімділігіне әсері. int. ғылыми. Жаттығу. Конф. 9-11 маусым2010 жыл... 

Батыс Қазақстан инженер-технолог. un-t. Орал.2010 жыл... S. 90-94 

6. Захаров В.П. бірлескен авторлар,КамАЗ-Евро энергоблоктарының сенімділігін 

талдауМатериалдар int. ғылыми және практикалық конф. Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Ғылым және сапалы білім - Қазақстанның 

индустрияландыру дамуының негізі» / БҚИТУ - Орал, 2011 ж. 123-126 б 

7. Захаров В.П. қосалқы авторлар, Камаз-Еуро қозғалтқыштарының техникалық 

жағдайына сәйкес пайдалану және жөндеу циклінің құрылымын жетілдіру «Ғылым мен 

білім-Қазақстан дамуының негізгі векторы» Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары, БҚИГУ, Орал, 28-30 мамыр 2012 ж. 

8. Захаров В.П. бірлескен авторлар, КамАЗ - ЕВРО мәжбүрлі қозғалтқыштарын 
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