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1. Академиялық және практикалық тәжрибе: 5/36 

2. Сабақ беретін пәндері:   

 «Дене Шынықтыру» 

3. Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет:  

 2019-2020 оқу жылы 

 Ұйымдастыру және өткізуге қатысты: 

 академия студенттері арасында факультетаралық жарыстар (шағын футбол, баскетбол, 

тоғызқұмалақ, спорттық гимнастика); 

 Академия құрама командасының және Алмапты қаласы студенттерінің қатысуымен 4 турнир 

(шағын футбол, стритбол, ұлттық спорт түрлері, тоғызқұмалақ); 

 Алматы қаласының өнер қайраткерлері арасында ҚазҰӨА ректорының кубогына волейболдан 

Турнир; 

 Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА ПОҚ мен қызметкерлері арасында "Денсаулық-2020" 

спартакиадасы; 

 Алматы қаласының оқу орындары мен ғылыми мекемелерінің қызметкерлері арасында Жастар 

жылына және Алматылық "Парасат" кәсіподағының құрылғанына 20 жыл толуына арналған ХIV 

спартакиаданың қатысушысы: кешенді есепте 1-орын; үстел теннисінен 2 – орын. 

 2021-2022 оқу жылы 

 Ұйымдастыру және өткізуге қатысты: 

 мини-футболдан қазақ ҰАИ ректорының Кубогына 26.10.2021 ж, 

 интернет алаңында шахматтан онлайн Турнир ggamecenter.com. (04.12.21 ж.). 

 Келесі жарыстарды ұйымдастыруға және өткізуге қатысты: 

 "Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА студенттері (бозбалалары) арасындағы дене дайындығы 

бойынша күзгі көпсайыс" (02.10.21 ж.) 

 "Т. Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА студенттері (қыздары) арасындағы күзгі көпсайыс" (16.10.21 ж.) 

 Интернет алаңында тоғызқұмалақтан Онлайн Турнир iggamecenter.com. (13.11.21 ж.). 
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