Мұстаяп Мұхтар Болатұлы
Ұялы байланыс тел.: +77055437054
E-mail.ru: mbm-kz@bk.ru

Білімі

Еңбек тәжірибесі:
Ғылыми дәрежесі:
Компьютерлік сауаттылығы:
Ғылыми жарияланымы:
Біліктілікті көтеруі:

Жалпы еңбек өтілі:
Педогоикалық өтілі:
Жүргізілетін пәндер:

1998-2003жж. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік
университеті.
Мамандық: 300440-Жол қозғалысын ұйымдастыру
Кәсіби біліктілік: Жол қозғалысының инженері
2004-2007жж. Мәскеу автомобиль – жол институты (МТУ).
Аспирантура
28.02.2004 – қазірге дейін
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті
Қызметі: аға оқытушы
Еркін меңгерген: MS Excel, MS Word, Internet, MS Power Point
және т.б.
Әртүрлі халықаралық, республикалық ғылыми практикалық
конференциялар мен басылымдарда жарияланған 50 жуық
мақалар, оқу ғылыми-әдістемелік еңбектердің авторы.
Куәлік №010145. 14.02.2006- 26.06.2006 жж. Лекцияны
дайындаудың әдісі: Автомобилдің конструктивті қауіпсіздігі.
Мәскеу автомобиль – жол институты (МТУ). (МАДИ ГТУ),
(272сағат). Сертификат№50. 02.09.2019-19.09.2019 жж. Көліктікбақылау жұмысы мен диспечерлік қызметті ұйымдастыру және
автокөліктерде ақпараттық технологиялық құралдарды қолдану.
"Мамандарды кәсіби даярлау корпорациясы" оқу орталығы
(72сағат).
Сертификат№3577. 08.01.2020- 18.01.2020жж. Қазіргі
Қазақстандағы көлік логистикасының өзектілігі, проблемалары
және мүмкіндіктері. Оқу орталығы «КОНТО» (72 сағат).
Куәлік №52 04.08.2020- 14.08.2020жж. Жүктерді тасымалдау
технологиясы мен коммерциялық жұмыстарды және көлікті
пайдалануда көліктік-логистикалық орталықтардың жұмысын
ұйымдастыру. "Мамандарды кәсіби даярлау корпорациясы" оқу
орталығы (72 сағат).
Сертификат№0404. 01.04.2021- 21.04.2021жж. Көлікті пайдалану
және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру. Көлік
мамандарының біліктілік орталығы (72 сағат).
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Көліктің жалпы курсы, Жүк тасымалдау технологиясы, Көлік
түрлерінің өзара қарым қатынасы, Көліктерді әртүрлі жағдайда
пайдалану, Бірыңғай көлік жүйесі, Автосервис және фирмалық
қызмет көрсету, Көлік логистикасы және жүк ағынының
сипаттамасы

Мустаяп Мухтар Болатулы
Конт. тел.: +77055437054
E-mail.ru: mbm-kz@bk.ru

Высшее

Опыт работы:
Ученая степень:
Компьютерная грамотность:
Научная публикация:
Повышение квалификации:

1998-2003гг. Кызылординский государственный университет
имени Коркыт Ата.
Специальность: 300440-Организация дорожного движения
Профессиональная квалификация: инженер дорожного движения
2004-2007гг. Московский автомобильно-дорожный институт
(ГТУ). Аспирантура
28.02.2004-по настоящее время
Кызылординский университет имени Коркыт Ата
Должность: старший преподаватель
Свободно владеет: MS Excel, MS Word, Internet, MS Power Point и
др.
Автор более 50 статей, учебных научно-методических трудов,
опубликованных на различных международных, республиканских
научно-практических конференциях и изданиях.
Свидетельство №010145. с 14.02.2006 по 26.06.2006. Метод
разработки по лекции: Конструктивная безопасность автомобиля.
Московский автомобильно-дорожный институт (ГТУ). (МАДИ
ГТУ), (272ч.).
Сертификат № 50.с 02.09.2019 по 19.09.2019. Организация
транспортно-контрольной работы и диспетчерской службы и
применение информационных технологических средств на
автотранспорте. Учебный центр "Корпорация профессиональной
подготовки специалистов" (72 часа).
Сертификат № 3577.с 08.01.2020 по 18.01.2020. Актуальность,
проблемы и возможности транспортной логистики в современном
Казахстане. Учебный центр "КОНТО" (72 часа).
Свидетельство №52 с 04.08.2020 по 14.08.2020. Организация
работы транспортно-логистических центров при эксплуатации
транспорта и коммерческих работ и технологии перевозок грузов.
Учебный центр "Корпорация профессиональной подготовки
специалистов" (72 часа).
Сертификат № 0404.с 01.04.2021 по 21.04.2021. Организация
перевозок, движения и эксплуатация транспорта. Центр
квалификации специалистов транспорта (72 часа).
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Общий стаж работы:
Стаж педагогической
работы:
Преподаваемые дисциплины: Общий курс транспорта, Технология перевозок грузов,
Взаимоотношения видов транспорта, Использование транспорта в
различных условиях эксплуатации, Единая транспортная система,
Автосервис и фирменное обслуживание, Характеристика
грузовых потоков и транспортная логистика

Mustayap Mukhtar
Mob. tel.: +77055437054
E-mail.ru: mbm-kz@bk.ru

Education

Experience:

Academic degree:
Computer literacy:
Publications:

Training:

Total work experience:
Teaching experience:
Subjects taught:

1998-2003 Kyzylorda State University named after Korkyt Ata.
Specialty: 300440-Traffic management
Professional qualification: Traffic engineer
2004-2007 Moscow Automobile and Road Institute (GTU).
Postgraduate study
02/28/2004-present
Korkyt Ata Kyzylorda University
Position: Senior lecturer
Fluent in: MS Excel, MS Word, Internet, MS PowerPoint, etc.
Author of more than 50 articles, educational scientific and
methodological works published at various international, republican
scientific and practical conferences and publications.
Certificate No. 010145. from 02/14/2006 to 06/26/2006. The method
of development according to the lecture: Constructive safety of the car.
Moscow Automobile and Road Institute (GTU). (MADI GTU),
(272h.).
Certificate No. 50.from 02.09.2019 to 19.09.2019. Organization of
transport control work and dispatching service and application of
information technology tools on motor transport. Training Center
"Corporation of Professional Training of Specialists" (72 hours).
Certificate No. 3577.from 08.01.2020 to 18.01.2020. Relevance,
problems and opportunities of transport logistics in modern
Kazakhstan. KONTO Training Center (72 hours).
Certificate No. 52 from 04.08.2020 to 14.08.2020. Organization of the
work of transport and logistics centers in the operation of transport and
commercial works and technology of cargo transportation. Training
Center "Corporation of Professional Training of specialists" (72 hours).
Certificate No. 0404.from 01.04.2021 to 21.04.2021. Organization of
transportation, traffic and operation of transport. The Center for the
qualification of transport specialists (72 hours).
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The general course of transport, Cargo transportation technology, The
relationship of modes of transport, the use of transport in various
operating conditions, a unified transport system, Auto repair and
branded service, Characteristics of cargo flows and transport logistics

