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1.Академиялық және практикалық тәжірибе: 

 1976-1982 жж – Алматы қаласындағы №18 жасөспірімдер спорт мектебінде көркем гимнастикадан 

жаттықтырушы. 

 1982-1993 жж – Қазақ дене шынықтыру институтының гимнастика кафедрасының оқытушысы. 

 1993-2012 жж – Т.К. атындағы ҚазҰАИ «Дене шынықтыру» кафедрасының аға оқытушысы. 

Жүргенов. 2012 қазіргі уақытқа дейін Т.К. Жүргенов. 

2. Сабақ беретін пәні:  

 «Дене шынықтыру». 

3. Шығармашылық, зерттеу және инновациялық қызмет: 

 45 ғылыми (мақалалар RSCI, MDB Scopus және Web of Science енген) және әдістемелік еңбектер 

шығарылды, оның ішінде 10 оқу-әдістемелік және оқу-әдістемелік құралдар. 

4. Жарияланымдар: 

 Коваленко Г.В., Журавлев В.Н. «Бірінші курс студенттерінің дене дайындығының көрсеткіштері 

(Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰАИ мысалында)» - «ДЕНСАУЛЫҚ ӨМІР САЛТЫ ЖӘНЕ 

ДЕНСАУЛЫҚТЫ ҚОРҒАУ» халықаралық қатысуымен өткен III Бүкілресейлік ғылыми-

практикалық конференция материалдары – Сургут, 10 сәуір, 2020 26 б 

 Коваленко Г.В., Журавлев В.Н. «Шығармашылық университетінің театр бөліміндегі арнайы пәндер 

мен дене шынықтыру пәндерінің пәнаралық байланыстары» - «ҚАЗІРГІ ӘЛЕМДЕГІ ҒЫЛЫМ 

ЖӘНЕ БІЛІМ: XXI ҒАСЫР ҚАУІПТЕЛЕРІ» VII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

материалдары – Нұр-Сұлтан, 20 қазан. -22, 2020 ж 123-127 беттер. 

 Коваленко Г.В., Паршикова Н.В., Ызаак С.И. «Ресей – спорттық держава: тарих және қазіргі заман» 

- «Теория и практика дене шынықтыру» No10 (976) – Мәскеу, Scopus журналы, қазан, 2019 ж. 3-5 

беттер. 

 Коваленко Г.В., Ызаак С.И. «Денсаулықтың жалпы теориясындағы «спорт және денсаулық сақтау 

қызметтерінің» анықтамасы» - «ДЕНСАУЛЫҚ ӨМІР САЛТЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚТЫ ҚОРҒАУ» 

халықаралық қатысуымен өткен III Бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция материалдары 

– Сургут, 10 сәуір 2020 ж. C.12. 

 Коваленко Г.В., Ызаак С.И. «Білім беру қызметін ақпараттандыру» - «СПОРТ, ТУРИЗМ, 

ЦИФРЛЫҚ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ҚЫЗМЕТІ» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары – Мәскеу, 26 сәуір 2021 ж. 

       5. Марапаттары: 

 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы (2017). 

 Қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайтуға қосқан үлесі үшін Қазақстан халқы 

Ассамблеясының «Мейірім» төс белгісі (2020). 

 

6. Қосымша ақпарат: 

 Соңғы біліктілікті арттыру 2020 жылы Қазақ спорт және туризм академиясында (ҚазАСТ) «Дене 

шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша 72 сағат көлемінде өтті. 

 

7. Байланыс мәліметтері: 

 Алматы, 11 шағын аудан, 13 корпус, 24-пәтер 

 жүз 87078398675 e-mail: k_galina55@mail.ru 
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