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кафедрасы оқытушысы  

 

1. Академиялық және практикалық тәжрибе: 8/18 

2. Сабақ беретін пәндері:  

 Дене шынықтыру 

3. Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

1. 2019-2020 оқу жылы. 

 Келесі жарыстарды ұйымдастыруға және өткізуге қатыстым: 

 - Академия студенттері арасындағы факультетаралық жарыстар (футбол, баскетбол, 

тоғызқұмалақ, гимнастика); 
 - Академияның құрама командасы мен Алмапты қаласының студенттерінің қатысуымен 2 

турнир (ұлттық спорт түрлері, тоғызқұмалақ); 

 - Алматы қаласының студенттері арасында ҚазҰӨА ректорының кубогы үшін волейболдан 
турнир; 

 - Т.Қ.Жүргенов атындағы ҚазҰӨА педагогикалық ұжымы мен қызметкерлері арасындағы 

«Денсаулық-2020» Спартакиадасы 

2.   2020-2021 оқу жылы. 

Келесі жарыстарды ұйымдастыруға және өткізуге қатысты: 

• iggamecenter.com алаңында тоғызқұмалақтан онлайн турнир. (26 қыркүйек, 2020 ж.). Бас 

төреші. 
• iggamecenter.com ойын алаңында онлайн шахмат турнирі. (2020 жылдың 31 қазаны). 

• Студенттер арасындағы жалпы дене дайындығы бойынша жарыстар (28 қараша 2020 ж.). 

• Қыздар арасындағы жалпы дене дайындығы бойынша жарыстар (5 желтоқсан, 2020 ж.). 
• iggamecenter.com ойын алаңындағы дойбыдан онлайн турнир (20 ақпан, 2021 ж.). 

• Тоғызқұмалақтан Алматы қаласының жоғары оқу орындары арасында онлайн турнирі (28 

ақпан 2021 ж.). Бас төреші. 

• Академия студенттері арасында «Спорт корона вирусына қарсы» бейне байқауы (12 ақпан – 6 
наурыз 2021 ж.). 

• Академия студенттері арасындағы «Күшті дамыту» бейнебайқауы (15 наурыз – 31 наурыз 

2021 ж.). 
• Академия студенттері арасында «Иілгіштікті дамыту» бейне байқауы (5 сәуір – 20 сәуір 2021 

ж.). Бас төреші. 

• Қыздар арасындағы президенттік дене шынықтыру сынағы бойынша жарыстар (көктемгі 
кезең). 

• Ұлдар арасындағы президенттік дене шынықтыру сынағы бойынша жарыстар (көктемгі 

кезең). 

• instaqram қосымшасында @kaznaisport парақшасын жасау және жүргізу 
• Академияның сайтына кафедра жұмысы туралы материалдар дайындау. 

• Бейнебайқауға академия студенттері арасындағы жарыстардың жеңімпаздары мен 

жүлдегерлерін марапаттау үшін грамоталар жобасын дайындау. 
• Академия студенттері арасында шахмат пен тоғызқұмалақтан өткен жарыстардың 

жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттау үшін грамоталар әзірлеуге қатысты. 

3. 2021-2022 оқу жылы. 

• Ұлдар арасындағы жалпы дене дайындығынан күзгі көпсайыс (2 қазан, 2021 ж.). 
• Қыздар арасындағы жалпы дене дайындығынан күзгі көпсайыс (16 қазан 2021 ж.). 

• iggamecenter.com алаңында тоғызқұмалақтан академия студенттері арасындағы онлайн 

турнир. (2021 жылғы 13 қараша). Бас төреші. 
• iggamecenter.com ойын алаңында онлайн шахмат турнирі. (2021 жылдың 2 желтоқсан ). 
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