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БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1."Болашақтың тағамдық технологиялары: ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өндірмен өңдеудегі инновациялар"72 сағат көлемінде, Саратов қаласы,  

13 наурыз,2020ж.біліктілікті арттыру туралы куәлік. Тіркеу нөмірі № 167. 

2."Қашықтан  оқыту технологиясының әдістемелік негіздері" 72 сағат көлемінде, 

Орал қаласы. Сертификат № 4609. 



3. "Ауыл шаруашылық  және жеміс дақылдарының тұқым өндісі мен нарықтағы 

орны" 72 сағат көлемінде, Орал қаласы, 12 қазан 2019ж.Сертификат№ 4317. 

4. "Білім берудегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" федералды 

мемлекеттік бюджеттік жоғары білім беру мекемесі, 72 сағат, Тамбов қаласы, 25 қазан 

2019 ж. біліктілікті арттыру туралы куәлік.Тіркеу нөмірі №06-8.01. /004111. 

5. "Нан  және макарон өндірісінің технологиясы" 72 сағат көлемінде, Орал қ., 7 

маусым 2019жыл, Сертификат№.113. 

6. "Ресей Федерациясы Президентінің жанындағы Мемлекеттік қызметтің Ресей халық 

шаруашылығы академиясының "ФМБЖБ ЖБ " Тамақ және қайта өңдеу өнеркәсібінің 

иновациялық технологиялары " 72 сағат көлемінде, Тольяти қаласы, 14 маусым 2019ж. 

Сертификат № 0039928№ 

7. "Ұннан жасалған кондитерлік өнімдер технологиясы" 72 сағат көлемінде, Орал 

қаласы, 17 мамыр 2019 жыл, Сертификат №011. 

8. "Азық-түлік қауіпсіздігі жүйесі. Азық-түлік қауіпсіздігі жүйесін басқару " 72 сағат 

көлемінде. Астана қаласы, 25 қаңтар 2019жыл, Сертификат №342. 

9. "Жоғары мектепте оқыту әдістемесі" 72 сағат көлемінде,Алматы қаласы, 4 желтоқсан 

2018ж.Сертификат №158. 

10. " Топырық биотасы", Орал қаласы., 02 Қараша 2018ж., Сертификат №3739. 

9. "Педагогикалық өлшеулер теориясы әдіснамасының негіздері" 72 сағат 

көлемінде,Орал қаласы.,  2018ж, №00059. 

10."Ағылшын тілі деңгейі: Elementary level" 72 сағат көлемінде, Орал қ., 22февраль 

2018ж, Сертификат № 3352; 

11. "Азық-түлік қауіпсіздігі және ет, ет өнімдері, астық өңдеу технологиясы мен 

техникасы және технологиясы" 72 сағат көлемінде, Орал қ., 2018ж, Сертификат №3455. 

12."Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы" көлемі 36 сағат, 2017 жылғы 26 желтоқсан, 

тағылымдама туралы Сертификат № 01787. 

13."Педагогикалық эксперимент жүргізу әдістемесі" 72 сағат көлемінде, Орал қ., 30 

желтоқсан 2016ж.Сертификат № 2678. 

14. "Самара мемлекеттік және муниципалды басқару академиясы" ФМБЖБ ЖБ  

«Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың заманауи технологиялары». 2015 жылғы 

30 қараша 144 сағат. Біліктілікті арттыру туралы куәлік.Тіркеу нөмірі № 03/5632 

. 

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

Жалпы еңбек өтілі-39 жыл. Ғылыми-педагогикалық өтілі-19 жыл. 

. 

 

Батыс Қазақстан инновациялық - технологиялық 

университеті 

Техника және технология кафедрасының доценті 

Орал қаласы., Қазақстан 

2020 жылғы сәуір - қазіргі уақытқа 

дейін 

Жәнгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық- 

техникалық университеті 

"Тағам және қайта өңдеу өндірісінің 

технологиясы" кафедрасының аға оқытушысы 

Орал қаласы., Қазақстан 

қыркүйек 2016ж. - сәуір 2020ж.. 

"Қазақстан инновациялық және 

телекоммуникациялық жүйелер университеті"ҰҚУ 

"Экология және тіршілік қауіпсіздігі" 

кафедрасының меңгерушісі 

Орал қаласы., Қазақстан 

қыркүйек 2015ж. - қыркүйек 

2016ж.. 

Батыс Қазақстан инженерлік – гуманитарлық 

университеті. 

"Экология және биотехнология"кафедрасының 

доценті. 

Орал қаласы., Қазақстан 

сәуір 2014ж. - қыркүйек 2015ж.. 

Батыс Қазақстан инженерлік – гуманитарлық Орал қаласы., Қазақстан 



университеті. 

"Көлік, энергетика және құрылыс" кафедрасының 

доценті 

 

қыркүйек 2011ж. - сәуір 2014ж.. 

Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық 

университеті. 

"Көлік, энергетика және құрылыс" кафедрасының 

оқытушысы 

Орал қаласы., Қазақстан 

қыркүйек 2004ж.- қыркүйек 2011ж. 

Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық 

университеті 

политехникалық институтының арнайы пәндер 

оқытушысы 

Орал қаласы., Қазақстан 

тамыз2002ж.- қыркүйек 2004 ж.  

Орал Сыра алкогольсіз зауыты 

Инженер-метролог 

Орал қ., Қазақстан 

Тамыз 2002ж.-ақпан 1989 ж. 

Орал "Металист"зауыты 

техник-технолог 

Маусым 1988ж. - ақпан 1989ж. 

. 

 5.Қосымша мәліметтер 

 

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

 

1. Г.м. Жазықбаева, ж. р Асанғалиева, 6м073500-"тамақ қауіпсіздігі", 6М072800–"қайта 

өңдеу өндірісінің технологиясы", 5В072700–"Азық–түлік өнімдерінің технологиясы", 

5В072800 - "Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы" мамандықтарының магистранттары 

мен студенттеріне арналған"қайта өңдеу кәсіпорындарының технологиялық жабдықтары". 

Орал: БҚАТУ, 2017. 

2. Кубашева Ж.К., Сарсенбаева Л. х., Жазықбаева г. м. 5В071300 – "Көлік, көлік 

техникасы және технологиялары" мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін 

мемлекеттік аттестаттауға арналған әдістемелік нұсқаулық. БҚИТУ, 2013. 

3. 5В071300-"Көлік, көлік техникасы және технологиялары"мамандығына қорытынды 

мемлекеттік аттестаттау бойынша әдістемелік нұсқау. БҚИТУ, 2013.  

4. Кубашева Ж.К.,Сарсенбаева Л.Х., Жазыкбаева Г.М. 5В090100 – «Көлікті пайдалану 

және жүк  қозғалысы мен тасымалдау ұйымдастыру» мамандығығы бойынша оқитын 

студенттер үшін қорытынды мемлекеттік аттестаттауға арналған әдістемелік нұсқау. 

ЗКИТУ, 2013. 

5. Ж.К. Кубашева,Л. х. Сәрсенбаева, Г.М. Жазықбаева 5В090100-Көлікті пайдалану және 

жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығы бойынша қорытынды 

мемлекеттік аттестаттаудың әдістемелік нұсқаулары. БҚИТУ, 2013. 

6. Кубашева Ж.К.,Сарсенбаева Л.Х., Жазыкбаева Г.М. 5В071300 – «Көлік, көлік 

техникасы және технологиялары» мамандығының студенттеріне арналған әдістемелік 

нұсқау. ЗКИТУ, 2013. 

7. Ж.К. Кубашева,Л. х. Сәрсенбаева, К. Т. Тұрлыбаев, г. м. Жазықбаева 5В071300-"Көлік, 

көлік техникасы және технологиялары"мамандығы үшін дипломдық жобаны орындау 

және қорғау бойынша әдістемелік нұсқау. БҚИТУ, 2013. 

8. Кубашева Ж.К.,Сарсенбаева Л.Х., Жазыкбаева Г.М. 5В090100 – «Көлікті пайдалану 

және жүк  қозғалысы мен тасымалдау ұйымдастыру» мамандығының студенттеріне 

дипломдық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқау. ЗКИТУ, 2013. 

9. Ж.к. Кубашева,г. м. Сарсенбаева Л.Х., Жазыкбаева Г.М. Практиканның жалпы 

бағдарламасы бойынша 5В090100 – "Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 



тасымалдау ұйымдастыру"мамандығының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулық. 

БҚИТУ, 2013. 

10.5В090100-"Тасымалдауды,қозғалысты ұйымдастыру және көлікті 

пайдалану"мамандығы үшін толассыз тәжірибе бойынша әдістемелік нұсқау. БҚИТУ, 

2013. 

 

11.Кубашева Ж.К.,Сарсенбаева Л.Х. Жазыкбаева Г.М., Практиканың жалпы бағдарламасы 

бойынша  5В071300– «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 

мамандығының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. ЗКИТУ, 2013. 

12.Кубашева Ж.К.,Сарсенбаева Л.Х. Жазыкбаева Г.М., Практиканың жалпы бағдарламасы 

бойынша  5В071300– «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» 

мамандығының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау. ЗКИТУ, 2013 

13. Жазықбаева г.м., арнайы мамандар үшін толассыз тәжірибе бойынша әдістемелік 

нұсқау. 5В071300 - "Көлік, көлік техникасы және технологиялары", БҚИТУ, 2013. 

14. Г. м. Жазықбаева, практикалық тапсырмаларды орындауға арналған әдістемелік 

нұсқаулар 

"көлік техникасын өндіру және жөндеу технологиясының негіздері" пәні бойынша: 

050713-"Көлік, көлік техникасы және технологиялары"мамандығы үшін. БҚИТУ, 2013. 

15. Жазықбаева Г.М., 050713-Көлік, көлік техникасы және технологиясы мамандығы 

бойынша "автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру" пәні бойынша 

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. БҚИТУ, 2011. 

16. Жазықбаева Г.М., 050713- "Көлік, көлік техникасы және технологиялары" мамандығы 

бойынша"автомобиль құрылысы"пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға 

арналған әдістемелік нұсқаулар. БҚИТУ, 2011. 

17. Жазықбаева г.м., Тұрлыбаев к. т. мамандық студенттеріне арналған "көлік техникасын 

техникалық пайдалану негіздері" пәні бойынша курстық жұмысты орындау бойынша 

әдістемелік нұсқау: 5В090100 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру. БҚИТУ, 2010. 

18. Үмбетов Б.х., Жазықбаева г. м., 5В071300-"Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары"мамандығы үшін толассыз практика бойынша әдістемелік нұсқау. 

БҚИТУ, 2010. 

19.Жазықбаева Ж. М., Лукпанова А. Н.,Сарсенбаева Л. Х., Әдістемелік нұсқау бойынша 

мамандық бойынша дипломдық жобаны орындау және қорғау: 050901-Тасымалдауды, 

қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану. БҚИТУ, 2010. 

20. Ихсанов К. А., Үмбетов Б. Х., Ж. М. Жазықбаева.. 050713-Көлік, көлік техникасы және 

технологиясы мамандығы бойынша қорытынды мемлекеттік аттестаттау бойынша 

әдістемелік нұсқау. БҚИТУ, 2010. 

21. ИхсановК.А., Жазыкбаева Г.М., Лұқпанова А. Н., 050901-Тасымалдауды 

ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану мамандығы бойынша қорытынды 

мемлекеттік аттестаттаудың әдістемелік нұсқаулары. БҚИТУ, 2010. 

 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

1. Жазықбаева г.м., а.н. Шайхиева а. Н., "Уыттың тозуының заманауи тәсілдері". 

"Сапа менеджменті: ізденіс және шешімдер" Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция материалдары. 27-29 қараша 2019 ж.Сан-Франциско. (Калифорния,АҚШ). 



2. Жазықбаева г.м., а.н. Шайхиева а. Н., "сыраны ашыту кезіндегі ашытқыны өңдеудің 

заманауи технологиялары". "Экология, топырақтану және егіншіліктегі заманауи 

жетістіктер" халықаралық конференциясының материалдары, Көкшетау, 2019 ж. 

3. Ингибирленген мазут құрамдарын atmasferostoykosti зерттеу. Ғылым хабаршысы Қазақ 

агротехнологиялық университеті.С. Сейфуллин.№2(101), 

Нұр-сұлтан Қ., 2019ж. 

4. А.Б. Әбуова, А. К. Ғұмарова,Г. М. Жазықбаева,ж. р Асанғалиева, э. р. Чинарева 

"Өсімдік компоненттері қосылған би және сиыр сүтінен дайындалған иогурттың жаңа 

технологиясы. "Механика және технологиялар" ШЖҚ РМК. "Тараз мемлекеттік 

университеті.М.Х. Дулати №2(60), 2018 Б. 66-72. 

5. G.M. Znazykbaeva,N.N. Aitkulov «MODERN METHOD OF FLOUR`S QUALITY 

CONTROL WITH THE HELP OF » INFRANEO Scitntific and pzactical journal of Zhangir 

Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical Universtsity,2018. 
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ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

  

 

 

 

№ Пән атауы Мамандық 

1.  Жүк және жолаушыларды 

тасымалдауды ұйымдастыру 

5В090100-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру. 

2.  Автомобиль паркінің техникалық 

қызмет етуін ұйымдастыру 

5В090100-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру. 

3.  Материалтану және 

конструкциялық материалдар 

технологиясы 

6В07302-ҚҰрылыс 

6В07102-Электроэнергетика 

4.  Жылутехникасының негіздері 

және іштен жану 

қозғалқыштарының теориясы 

5В090100-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру. 

5.   Жүк және коммерциялық 

жұмыстарды қйымдастыру 

5В090100-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру. 

6.  
ЖКО сараптау 

5В090100-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру. 

7.  Автомобиль көлігінің техникалық 

пайдалану негіздері 

5В090100-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен 

тасымалдауды ұйымдастыру. 

 

 

 

 

 

 


