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Тегі:Турлыбаев 

Аты:Хайрат 

Жөні:Тендибаевич 

Туған күні:26. 07. 1961 ж. т. 

Туылған жері: БҚО, Чапаев ауданы, Шағатай ауылы 

Жалпы еңбек өтілі 43 жыл 

Жалпы педагогикалық жұмыс өтілі: 35жыл 

Аталған оқу орнындағы жұмыс өтілі: 21 жыл 

Академиялық дәреже: техника ғылымдарының кандидаты 

Байланыс телефоны: жұм. 8 (7112) 500943, ішкі. 46 

Ұялы телефон: 87012032817 

Е-mail  Turlybayev61@mail.ru 

 

 

БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1) 2021 жылдың қыркүйек айында "Өрлеу" біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ 

өткізген "педагогтердің цифрлық құзыреттілігін дамыту" біліктілікті арттыру курстарынан 

өтті (сертификат). 

 2) Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде біліктілікті арттыру 

2021 жылдың шілде айында "Менеджмент" бағдарламасы бойынша "білім берудегі 

Менеджмент" тақырыбында қашықтықтан оқыту семинары (сертификат); 

3) 2020 жылдың шілде айында Атырау қаласында "Diesel InterCom" ЖШС жүргізген 

"Көліктік логистика" бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстарынан 

өтті(сертификат); 

4) 2020 жылдың шілде айында Nazarbayev Intellectual School өткізген "Қашықтан оқытуды 

үйренемін" біліктілікті арттыру курстарынан өтті(сертификат); 

5) " Заманауи құрылыс машиналары және жөндеу кәсіпорындарына арналған жабдықтар 

2018 жылдың сәуір айында Орал қаласында "Калина Проект Строй" ЖШС жүргізген " 

(сертификат); 

6) Орал қаласында 2017 жылдың мамыр айында " ЖАЙЫҚ HYUNDAIMOTORS "ЖШС 

өткізілген "Шетелдік жеңіл автокөліктеріне техникалық қызмет көрсету ерекшеліктері 

біліктілікті арттыру" оқыту курстарынан өтті; (сертификат); 

7) 2016 жылдың мамыр айында ҚР Ақсай қаласында Karachaganak Petroleum Operating 

оқыту орталығы өткізген"мотор отындарын өндіру үшін мұнай өнімдерін өңдеу" 

біліктілікті арттыру курстарынан өтті (сертификат); 

8) "ЖОО ішіндегі жүйені әзірлеу" біліктілікті арттыру курстарынан өтті  



     тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг агенттігі Орал қаласында 2016 жылдың қаңтар 

айында өткізген" Білім беру сапасын қамтамасыз ету " жобасының 

сертификаты(сертификат); 

  9) " Персоналды басқару. ҚР еңбек заңнамасы" 2015 жылдың қыркүйек айында Орал 

қаласында "BASTAU"тренинг орталығы ЖШС өткізген (сертификат); 

10) 2008 жылдың сәуір айында Орал қаласында "АСКОН" компаниясы өткізген 

"КОМПАС-График V10 жүйесінде жобалау - конструкторлық құжаттаманы әзірлеу" 

біліктілікті арттыру курстарынан өтті (куәлік); 

   

   

  

ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Батыс Қазақстан инновациялық - 

технологиялық университеті, Орал қаласы, 

Қазақстан 

"Техника және технологиялар" 

кафедрасының доценті 

 

Батыс Қазақстан инновациялық -  

технологиялық университеті, Орал қаласы, 

Қазақстан 

2011 ж. қыркүйек - осы уақытқа дейін 

Батыс Қазақстан инженерлік гуманитарлық 

университет, Орал қаласы, Қазақстан 

"Көлік, энергетика және құрылыс" 

кафедрасының доценті 

Батыс Қазақстан инженерлік гуманитарлық 

университет, Орал қаласы, Қазақстан 

2000 ж. қыркүйек-2011 ж. тамыз  

Батыс Қазақстан аграрлы- техникалық 

Жәңгір хан атындағы университет, Орал 

қаласы, Қазақстан 

"Тракторлар және автомобильдер" 

кафедрасының аға оқытушысы   

 

Батыс Қазақстан аграрлы- техникалық 

Жәңгір хан атындағы университет, Орал 

қаласы, Қазақстан 

"Тракторлар және автомобильдер" 

кафедрасының аға оқытушысы 1994 ж. 

қыркүйек-1999 ж. тамыз 

Санкт-Петербург мемлекеттік аграрлық 

университетінің аспирантурасында оқу, 

Санкт-Петербург қ., РФ 

Аспирант  

Санкт-Петербург мемлекеттік аграрлық 

университетінің аспирантурасында оқу, 

Санкт-Петербург қ., РФ 

1991-1994 ж. 

Батыс Қазақстан аграрлы- техникалық 

Жәңгір хан атындағы университет, Орал 

қаласы, Қазақстан 

"Тракторлар және автомобильдер" 

кафедрасының ассистенті 

Батыс Қазақстан аграрлы- техникалық 

Жәңгір хан атындағы университет, Орал 

қаласы, Қазақстан 

1986 ж. сәуір-1991 ж. тамыз 

"Дружба" совхозы Көкшетау обл. "Дружба" 

совхозы Көкшетау обл. 

Механик   

 

"Дружба" совхозы Көкшетау обл. "Дружба" 

совхозы Көкшетау обл. 

  1984 ж. тамыз-1986 ж. ақпан 

 

В. П. Горячкин атындағы  Мәскеу а.ш. 

өндіру инженерлер институтында оқу., 

Мәскеу қ., РФ 

  Студент    

В. П. Горячкин атындағы  Мәскеу а.ш. 

өндіру инженерлер институтында оқу., 

Мәскеу қ., РФ 

1979-1984 жж. 

"Чапаевский" совхозы, БҚО "Чапаевский" 

совхозы, БҚО 

Слесарь   

 

"Чапаевский" совхозы, БҚО "Чапаевский" 

совхозы, БҚО 

  1978 ж. тамыз-1979 ж. тамыз 

 

 

 



 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ 

 

1. Турлыбаев х. т. "Ауыл шаруашылығында жел энергетикасын пайдалану", ақпараттық 

парақ: "ұлттық ғылыми - техникалық ақпарат орталығы" АҚ: №7-2015 Орал, 2015 

2.Турлыбаев х. т. "Ауыл шаруашылығы машиналарында гидрожетектерді пайдалану 

перспективалары", ақпараттық парақ: "ұлттық ғылыми - техникалық ақпарат орталығы" 

АҚ: №3-2015 Орал, 2015 

 

                                       ОҚУ -ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСТАР 

1. Турлыбаев К.Т., Кажиахметова А.А., Киясова Г.М. учебное пособие по 

дисциплине «Транспортная логистика» для  студентов специальностей 6В11301 – 

Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта и 6В07101- 

Транспорт, транспортная техника и технологии –Уральск:- ЗКИТУ,2021,- 27с. 

 

ОҚЫТАТЫН ПӘНДЕРІ 

 

№ Пәннің атауы мамандығы Мамандығы 

1.  

Автомобильдер құрылысы 

6В11301 Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 

2.  

Автоэксплуациялық материалдар   

6В11301 Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 

3.  Автомобильдердің теориясы мен 

құрылысы 

6В11301 Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 

4.  

Автомобиль жолдары 

6В11301 Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 

5.  

Көлік логистикасы 

6В11301 Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 

6.  
Жол қозғалысы ережелері 

6В07101 Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары 

7. 

Автомобиль көлігінде қозғалыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

6В11301 Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 

8. 

Автокөлік құралдары 

6В07101 Көлік, көлік техникасы және 

технологиялары 

9. 

Жол қозғалысын ұйымдастыру 

6В11301 Көлікті пайдалану және жүк 

қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 

 


