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Фамилия Мендигалиев 

Имя Батырбек 

Отчество Сарсенбаевич 

Дата рождения 14.09.1990 г.р. 

Место рождения РК, ЗКО.  

Общий трудовой стаж 6 года 

Общий стаж педагогической работы 6 года 

Стаж работы в данном учреждении 5 г. 

Ученая степень магистр педогогических наук_ 

Контактный телефон раб. (7112) 51-24-50,  

Мобильный телефон  +77027992015 

E-mail batyrbek0990@mail.ru 
 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга                               

 Сертификат  международную научную стажировку по специальности  «6М011600 

География»  в Астраханском государственном университете.                                                                                 

                                                                                                                           г.Астрахань, РФ 

                                                                                                                             22-25.05 .2013 г                                                                                                                                                 

 

 Сертификат о прохождении курса повышения квалификации руководящего состава 

и специалистов в области чрезвычайных ситуаций и Гражданской обороны.  

г. Уральск, РК 

                                                                                                                             11-24.04 .2014 г    



 Сертификат ағылшын тілі курсының базалық деңгейін сәтті аяқтағаны үшін 

берілді. 

Орал қ. 2015ж 

 Сертификат  методологического семинара с муждународным участием, 

посвященного 50-летию образования факультета физической культуры 

Белгородского государственного национального исследовательского университета 

"Теоретические, исторические и социологические аспекты  становление и развития 

физической культуры в обществе" 

г. Белгород, РФ 

                                                                                                                             6-8.04.2017 г    

 

 Сертфикат курс по повышению квалификации "инновационные методы обучения"                                                                                                                                              

университет Нархоз, г.Алматы 

7-11.6.2017. 

 Сертфикат семинара "Didactic of computer science" Senior Experten Service Boon, 

Germany 

г. Уральск, РК 

                                                                                                                             27-28.09 .2017 г   

         Сертификат. Жоғары оқу орындарында білім берудің инновациялық технологиялары. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 

 Алматы қаласы. 19-24.02.2018ж. 

 
 

         Сертификат. Дене шынықтыру мен спорт және салауатты өмір салттарынм жаңғырту 

атты ғылыми тағлымдама.   

Қазақ спорт туризм академиясы, Алматы қаласы. 09-20.04.2018ж. 

 

 
 

Опыт работы 

Западно-Казахстанский инженерно-                                      г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                              сентябрь 2014 г. –  октябрь 2015  г. 

Преподаватель  кафедры ЕНД 

 

Западно-Казахстанский инновационно-                                      г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                              октябрь 2015  г. –  по настоящее время. 

Старший преподаватель кафедры ЕНД  

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1.  «Батыс Қазақстан облысының Сырым ауданы мал шаруашылығының 

территориялық ұйымдастырылуының ерекшеліктер.», региональной научно-

практической  конференции «Изменения природы, населения и хозяйства Западного 

Казахстана за период с XVIII по XXI вв. »         ЗКГУ им.Утемисова      г. Уральск 2013 

2. «Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы өсімдік шаруашылығының 

территориялық даму тенденциялары» Сборник научных статей магистрантов.  

«Жаңа ғасырдағы білім және ғылым»            ЗКГУ им.Утемисова  г. Уральск 2014 
3. «1989-2009 жылдар Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы ауылдық елді 

мекендер желілерінің трансформациясы» БҚМУ «Хабаршы №2(54) -2014»    

4. «Сырым ауданы ауыл шаруашылығының территориялық дифференциясының 

факторлары мен жағдайлары» «ЕАЭО шеңберіндегі ұлттық экономиканың 



бәсекелестік деңгейін арттыру» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясы.                                                                   БҚИТУ Орал қ, 17.03.2017 

5. "Қазақстанда қазақ күресінің даму жағдайы", "Білім беру жүйесіндегі 

инновациялар мен заманауи технологиялар" атты  қашықтық ғылыми-зерттеу 

конференциясы.                                                                          Екібастұз қ, 02.09.2017 

6. «Орал өңірінде самбо күресінің негізін салушы-Камеш Исмагулов.» БҚИТУ 

хабаршысы. Орал 2018. 255-257б 

7. Features of embryonic development of the grain beetle(Anisoplia austraca herbst) in the 

conditions of the west Kazakhstan region. skopus.  Ekology, Environment and 

Conservation (India) 2018,-V.24Iss.3-P 1462-14667 

8. "Музейлік педагогика балаларды патриоттыққа тәрбиелеудегі инновациялық 

технология  ретінде" "Қажым оқулары-1: Әлем мәдениеті коньексіндегі білім 

жүйесінде жалпыадамгершілік құндылықтарды қалыптастыру мәселелері" атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.  Орал 2018. 222-224б 

9.  "Ұлттық спорт түрлерінің тәсілдері арқылы жастарда салауатты өмір салтын 

қалыптастыру" аты мақала БҚИТУ хабаршысына басылымға берілді.  Орал қ,2019.  

 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1 Жүзу оқыту әдістемесі 5В010800-

физическая 
культура и спорт   

                                  - 

2 Дене шынықтыру 

және спорт гигиенасы 

5В010800-

физическая 

культура и спорт   

                                     - 

3 Тандаған спорт түрі 

функционалды 

психологиялық 
дайындық 

5В010800-

физическая 

культура и спорт   

- 

4 Дене мәдениеті 5В010800-

физическая 

культура и спорт   

- 

5 Фитнес-аэробиканың 

теориясы мен 

әдістемесі 

5В010800-

физическая 

культура и спорт   

- 

 
 




