
СПИСОК 
научных и научно-методических работ Анбиева Ернур Жексенбыулы за период 2012-2014 гг. 

 

№ 
п.п. 

Наименование Хара
ктер 

рабо
ты 

Выходные данные  
Объе

м, 
стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

1 «Экономические аспекты 
индивидуального прогнозирования  

показателей надежности 
автомобилей» 

печатн
ая 

Республиканская научно-
практическая конференция 

«Социально-экономическая 
модернизация Казахстана: 

проблемы и пути решения» 

3 Аубекеров Н.А., 
Анбиев Е.Ж. 

2  «Работа трения карданных шлиц 

автомобилей» 
 

печатн

ая 

Международной научно-

практической конференции «Наука, 
образование и производство – 

ведущие факторы стратегии 
«Казахстан - 2050» (Сагиновские 
чтения №6), 2014 

4 Аубекеров Н.А., 

Аубекерова Ж.Н., 
Абатова А.Н. 

 

3 Легковой автомобиль среднего 
класса повышенной динамичности 

 

печатн
ая 

Международной научной 
конференции «Наука и образование 

– ведущий фактор стратегии 
«Казахстан - 2030» (Сагиновские 

чтения №4), 2012 

3 Аубекеров Н.А., 
Аубекерова Ж.Н.,  

Кенесов С.Ж., Алиев 
Т.К. 

Научно-методические работы 

1 “Көлікте сертификаттау және 
лицензиялау” пәні бойынша 

тәжірибелік (семинарлық) 

Баспа
лы 

Қарағанды: Қар-МТУ, 2012 40  



сабақтарды орындауға арналған 
әдістемелік нұсқаулар 

2  «Жол қозғалысының ережелері. 
Көлік құралдар жүргізушілерін 
дайындаудың әдістемелік негіздері» 

пәні бойынша  тәжірибелік 
жұмыстарға әдістемелік нұсқаулар 

Баспа
лы 

Қарағанды: Қар-МТУ, 2012 32 Пак И.А., Мұқтаров 
Т.М. 

3 
 

«Автоматтық басқару теориясының 
негіздері» пәні бойынша  

зертханалық сабақтарға арнал.ан 
әдістемелік нұсқаулар 

Баспа
лы 

 

Қарағанды: Қар-МТУ, 2013 49 Жайлаубеков М.А., 
Шалаев В.В., Алиев 

Т.Қ. 

4  «Тасымалдау құқығы және 
халықаралық тасымалдарды 

реттеу» пәні бойынша практикалық 
жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулар 

Баспа
лы 

 

Қарағанды: ҚарМТУ, 2012 46  

Электронно-учебные издания 

1 Мультимедиялық электрондық 
оқыту басылымы (базалық-нұсқа) 
«Тасымалдау құқығы және 

халықаралық тасымалдарды реттеу» 
пәні бойынша 

электр
онный 

Сертификат №3826, КарГТУ, 2013  Асқаров Б.Ш. 

 Мультимедиялық электрондық 
оқыту басылымы (базалық-нұсқа) 

«Көлікте сертификаттау және 
лицензиялау» пәні бойынша 

электр
онный 

Сертификат №3627, КарГТУ, 2012   

 Мультимедийное электронное 
учебное издание (базовая версия) по 

дисциплине «Сертификация и 

электр
онный 

Сертификат №3736, КарГТУ, 2012   



лицензирование на транспорте» 

 Мультимедийное электронное 

учебное издание (базовая версия) по 
дисциплине «Основы 
лицензирования и сертификации» 

электр

онный 

Сертификат №3827, КарГТУ, 2012   

 «Тасымалдау құқығы және 
халықаралық тасымалдарды реттеу» 

пәні бойынша слайд-дәріс 

электр
онный 

Сертификат №4356, КарГТУ, 2013   

 


