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Фамилия   Турдалиев 

Имя     Рауан 

Отчество   Муратович 

Дата рождения  19.03.1983 г.р. 

Место рождения  Западно-Казахстанская обл, Тайпакский р-н ,п.Колмыково, с.Жанама 

Общий трудовой стаж  16 лет 

Общий стаж педагогической работы 16лет 

Стаж работы в данном учреждении 4 год  

Ученая степень  

Мобильный телефон + 77471341144 

E-mail: rauan_turdaly@mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
1.  of completion the preparation training for the exam on the lifesaver degree (according to the standards 
of ILS)    2012г. 

2. ПОДГОТОВКА ВЫСШЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ИЗБРАННЫМ 

ВИДАМ СПОРТА. Поволжский государственный университет сервиса                                 2014г. 
3.Қазіргі заманғы басқару әдісі г. Уральск 2013 г 

4.  Дене тәрбиесімен спорттың 0311 мамандығы бойынша кәсіби біліктілігін арттыру. г.Алмата. 

2008 г                                                                                    
5.  за участие в обучающем семинаре " Подготовка отчета по самооценке вуза в рамках 

институциональной аккредитации".              «независимое казахстанское агенство по обеспечению 

качества в образовании»   

г. Астана декабрь,2013г. 
6."СПОРТ және ЖАСТАР" международный практический семинар 2007 г. г.Уральск.                                                     
7.  Сертификат: "Актуальные ароблемы развития массового спорта в РК , станах ближнего и 

дальнего зарубежья"  2014г.  г.Уральск.  
8. Сертификат: Региональном научно-методическком семинаре с международным участием 

«Современный тенденции развития физической культуры и спорта в высших учебных заведениях» 

2016г. Россия ,г. Белгород. 

9.  Сертификат «DIDACTIC OF COMPUTER SCIENCE» 27-28 сентябрь 2017г. 
10. Сертификат: «ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ В 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ»29 май-19 июнь, 2018г. 

11. Сертификат: «Проблемы современного физкультурного образования и пути их решения в 
теории и практике» 30 ноября 2018г. Россия,г.Белгород. 

mailto:rauan_turdaly@mail.ru


12. Сертификат: «The formation of application skills of modern information-communication 

technologies» 15март 2019г. ГЕРМАНИЯ 
13. Сертификат: «Политическое, экономическое и культурное взаймодействие» Тольятти, Россия 4 

апрель, 2019г. 

14.Сертификат: «Заманауй ақпараттық-коммуникациялық технологиялар дағдылардың 
қолданудың тұрақтылығын қалыптастыру және профессор-оқытушы құрамының әдістемелік 

құзіреттілігін арттыру» г.Уральск 2018г. 

15. Сертификат: «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жоғары оқу орындарындағы заманауи 

педагогикалық технологиялар» 24 январь 2020г. 
                                              

 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 

 Западно- Казахстанский инновационно-технологический университет 
магистр, старший преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин»  

педагогического факультета                                                                            2016г. 

 

 Западно- Казахстанский аграрно - технический университет  
заведуюший кафедры  

«Физического воспитания»                                                                    2013г.-2016г.  

 Западно- Казахстанский аграрно - технический университет  
Руководитель спорт клуба «Сұңқар» 

«Физического воспитания»                                                                    2008г.-2013г 

Западно- Казахстанский аграрно - технический университет  
преподаватель    «Физического  воспитания»                                      2004г.-2005г.                                                     

 Западно Казахстанский педогогический университет им.М.Утемисова 
студент                                                                                                     2000г.-2004г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Арнайы топқа жіберілген денсаулығы нашар оқушыларды дене тәрбиесімен өз 

бетінше айналыстыру ерекшеліктер . «Дене шынықтыру пәнінің даму бағыттары» 7 

Азиада ойындарына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның 
материалдары 3желтоқсан 2010 жыл, бет.187-189 

2. Жасөспірімдердің күш және бұлшықет салмағын арттыру мақсатында ғылыми-

теориялық алғышарттарды анықтау жолдары. «Жоғары оқу орнындағы білім, ғылым 

және инновация: кешегісі, бүгіні және келешегі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының материалдары 23 қараша 2012 жыл, бет. 222-225 

3. Средства и методы оптимизации физической культуры детей школьного возраста. 
Совершенствование учебного процесса по дисциплине «физичческая культура» в условиях 

современного вуза материалы ІІ Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием 4-5 апрель 2013 год. г.Белгород. стр. 10-14 

4. Бодибилдингпен айналысушы жасөспірімдер бағдарламаларының мақсаттық 

тиімділігін зерттеу жолдары.  БҚМУ хабаршысы ғылыми журналы. №1 бет. 115-118 

2014 жыл 

5. Жас бодибилдерлердің күш төзімділдігін арттыру үшін бағдарлама құру жолдары. 
«Қазақстан-2050» стратегиясы: дене шынықтыру мен спорт арқылы ұлттың 

денсаулығын нығайту» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 

материалдары. 28 наурыз Орал, 2014 жыл бет. 37-42 
 

 



6. Жасөспірімдердің морфологиялық ерекшеліктері және қабілеттіліктерінің даму 

деңгейін анықтау күш арттырудың бірден-бір жолы. Жаңа ғасырдағы білім мен ғылым 

магистранттарының ғылыми мақала жинағы. Орал-2014 бет. 214-218 

7. «Аударыспақ спортының маңыздылығы мен облысымызда дамуы» Международный 

научно-практической конференции.  «Повышение конкурентоспособности 

национальной экономики в рамках ЕАЭС» Часть ІІІ   Уральск 17 марта 2017 года.  

8.  Тема «Иследование силовых видов спорта как средств физического развития 

молодежи». «Проблемы современного физкультурного образования и пути их 

решения в теории и практике». 30 ноябрь2018. 

9. Тақырыбы:«Күш төзімділігінің дамуына байланысты бұлшықеттің қозғалу 

кезіндегі бейімділік механизмі». «Қажым оқулары – 1: Әлем мәдениеті 

контексіндегі білім жүйесінде жалпыадамгершілік құндылықтарды 

қалыптастыру мәселелері». 20 қараша 2018ж. 

10. Тема«Психолого-педагогические основы развития физической культуры со 

студентами вуза». Научно-практической конференции «Запад-Россия-Восток: 

Политическое, экономическое и культурное взаимодеиствие». 4 апрель 2019. 

   
 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Базалық спорт 

түрлерін оқыту 

ТӘд.(мект.бағд.) 

 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

wkitu.kz 

2. Спорттық 

қондырғылар және 

тренажерлар 

 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

wkitu.kz 

3. Дене мәдениеті 

 

Все 

педагогические 

специальности 

wkitu.kz 

4. Футболдың 

теориясы мен 

әдістемесі 

 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

wkitu.kz 

5. Базалық спорт 

түрлерін оқыту 

ТӘд.(мект.бағд.) 

 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

wkitu.kz 

 

6. Дене шынықтыру 

және спорт 

психологиясы 

 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

wkitu.kz 

7 Арнайы мектептегі 

дене шынықтыру    

 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

спорт 

wkitu.kz 

8 Оқу практикасы 

 

5В010800- 

Физическая 

культура и 

wkitu.kz 



спорт 

 

 




