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1. Академиялық және практикалық тәжрибе: 19/45 

2. Сабақ беретін пәндері:  

 «Дене шынықтыру». 

       3. Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

 Қазақ спорт және туризм академиясының кандидаттық диссертациясының қарсыласы 

(2020, 2021). 

 Қазақ спорт және туризм академиясы жанындағы «Дене шынықтыру пәні мұғалімі» 
білім беру бағдарламасының сарапшысы (2020, 2021). 

 Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚазҰӨА кафедраларының оқу және оқу - әдістемелік 

құжаттамаларының мониторингі бойынша Академия комиссиясының мүшесі 

(20.09.2019). 

 Академияның оқу және оқу-әдістемелік құжаттарын бақылау комиссиясының мүшесі. 

 Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындары арасындағы студенттердің 13-ші 
Республикалық пәндік олимпиадасының 1-кезеңі комиссиясының мүшесі (02.11.2021 

ж.) 

 Ұйымдастыруға және өткізуге қатысқан: 

 2019-2020 оқу жылы. 

 Академия студенттері арасындағы факультетаралық жарыстар (футбол, баскетбол, 

тоғызқұмалақ, гимнастика); 

 Академия құрама командасы мен Алмапты қаласының студенттерінің қатысуымен 4 
(төрт) турнир (футзал, стритбол, ұлттық спорт түрлері, тоғызқұмалақ);Алматы 

қаласының өнерпаздары арасында ҚазҰАИ ректорының кубогы үшін волейболдан 

турнир; 

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

спартакиадасы; 

 Алматы қаласының оқу орны мен ғылымы мектебінің қызметкерлері арасында Жастар 
жылына және "Парасат" Алматы қаласының 20 жыл толуына арналып XIV 

Спартакиаданың қатысуы: Кешенді есепте 1 орын; Үстел теннисінен 1 орын. 

 2020-2021 оқу жылы 

 Т.Қ. атындағы ҚазҰАИ студенттері арасында 3 (үш) Онлайн-турнир. Жүргенов 

интернет алаңында . (тоғызқұмалақ, дойбы, шахмат); 

 Бейнефильмдер дайындай отырып, ұлдар мен қыздар арасында Президенттік дене 
шынықтыру сынағы бойынша онлайн жарыстар; 

 3 (үш) kaznaisport Instagram аккаунтында нәтижелерін көрсететін академия студенттері 

арасындағы секіру видеосы. 

 2021-2022 оқу жылы 

 мини-футболдан академия студенттері арасында факультетаралық біріншілік; 

 Т.Қ. атындағы ҚазҰАИ студенттері арасында -2 (екі) Онлайн турнир. Жүргенов 

iggamecenter.com интернет-сайтында (тоғызқұмалақ, шахмат). 

 бейнероликтер дайындайтын ұлдар мен қыздар арасында Президенттік дене 
шынықтыру сынағы бойынша онлайн жарыстар 
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