
"СПОРТ ЖӘНЕ ӘСКЕРИ ДАЙЫНДЫҚ"  

КАФЕДРАСЫ 

Кафедра меңгеруші: Измаханова Мейрамгуль Ахметовна 

Электронды поштасы: biznes-1973@mail.ru 

Ғылыми дәрежесі: Магистр 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ: 

БАКАЛАВРИАТ 

 

1.6В01404  Дене шынықтыру және спорт 

2. 6В01403 Бастапқы әскери дайындық 
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Кафедраның профессор-оқытушылардың құрамы 

№ Ф.И.О. Должность телефоны E-mail 

1 Измаханова Мейрамгуль 

Ахметовна 

Кафедра меңгеруші 87772438590 

 

biznes-1973@mail.ru 

2 Ким Вячеслав Цан-Себович ҚР Еңбек сіңірген 

жаттықтырушы 

 аға оқытушы 

87714444459 

 

kim.v.ch@mail.ru 

3 Пак Вилорий Викторович ҚР Еңбек сіңірген 

жаттықтырушы 

 аға оқытушы 

87772404611 03886255@mail.ru 

4 Сихимов Ғалым 

Битимбаевич 

ҚР Еңбек сіңірген 

жаттықтырушы 

аға оқытушы 

87029226664 Kenjebayeb@bk.ru 

5 Смаханов Нуржан 

Дауренбекович 

ҚР Еңбек сіңірген 

жаттықтырушы 

аға оқытушы 

87715441111 dariha_satayeva@mail.ru 

6 Бурлов Ришат Булатович ҚР Еңбек сіңірген 

жаттықтырушы 

аға оқытушы 

87755522001 ziko_96.96@bk.ru 

7 Абдраев Арман Базарбаевич ҚР Еңбек сіңірген 

жаттықтырушы 

аға оқытушы 

87051067896 Mn.070723@mail.ru 

8 Токенов Сейтжан 

Мирамбекович 

ҚР Еңбек сіңірген 

жаттықтырушы 

аға оқытушы 

87011430035 aizada.-.karat@mail.ru 

9 Жахан Манат Тәжіұлы ҚР Білім беру ісінің үздігі 

аға оқытушы 

8 702 870 24 40 

 

zakhanmanat@gmail.com 

10 Қасымов Жарқынбек 

Ертайұлы аға оқытушы 

8 707 918 58 07  kasymov.zharkynbek 

@mail.ru 

 

11 Дәужігіт Саламат Тӛреәлі оқытушы 8 747 156 41 81  d.salamat.95@gmail.com 

12 Кемал Ақгүл Талғатқызы  оқытушы 8 747 528 96 96  akgultalgatkyzy@mail.ru 

13 Балташов Шыңғыс 

Ықласұлы 

оқытушы 8 771 131 61 42  baltashov92@mail.ru 

14 Мадиров Акан Задаевич Аға лейтенат 

 аға оқытушы 

8 778 156 82 61  madirov.akan@bk.ru 

15 Асанов Серикбай Аға лейтенант 

аға оқытушы 

87057025698  

16 Жақсылықов Жора 

Жұмадільдаұлы 

Лейтенант 

аға оқытушы 

8 708 858 9828  jora_jora1986@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалдық-техникалық база 

 

№ 1 "Ойын залы"  

№ 2"Гимнастика залы"  

№ 3 "Күрес залы"  

Бассейн  

1107 А "Спорт және әскери дайындық"кафедрасы             

1101А  Алғашқы әскери дайындық аудиториясы 

1109 А  АӘД оқу-әдістемелік кабинеті 

1103 А  мультимедиялық кабинет 

1102 А "Дене шынықтыру және спорт"Оқу-әдістемелік кабинеті 

1104 А "Дене шынықтыру және спорт"Оқу-әдістемелік кабинеті 

 

Мекен жайы : Қызылорда қаласы, "Болашақ"университеті, Сол жағалау №111 

 

Қызылорда "Болашақ" университетінің жанында 1-4 курс студенттерінің оқу-

жаттығу сабақтарына арналған "спорт кешені" бар, кешен жүзу бассейнімен, залдармен 

(ойын, гимнастикалық, күрес, теннис) жабдықталған. 

Келесі спорт түрлері бойынша спорт секцияларын ашулуы жоспарлануда: 

- Футбол 

- Волейбол 

- Фитнес 

- Баскетбол 

- Жүзу 

 

Оқу-әдістемелік жұмыс 

 

Кафедра спорт мектептерімен, жоғары оқу орындарымен ғылыми-практикалық 

байланыс орнатады: 

 - "Ӛрлеу" біліктілікті арттыру ұлттық орталығы" акционерлік қоғамының Қызылорда 

облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты 

филиалы; 

- "Ustudy"тестілеу орталығы; 

- "Қызылорда облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының" Облыстық жоғары 

спорт шеберлігі мектебі " мемлекеттік мекемесі, 

- "Сейхун гандбол клубы" қоғамдық бірлестігі  

- №264 мектеп-лицейі, Т. Есетов 

- №101 мектеп-лицейі, А. Мүсілімова 

-Абылай хан атындағы №140 мектеп 

 

 

Ғылыми бағыттар: 

 

- Заманауи аппаратуралық әдістемелер мен ғылыми зерттеулерді пайдалана отырып, 

халықтың әр түрлі топтарының дене дайындығының бағытын түзету бойынша зерттеу 

және ұсынымдар 

-Дене тәрбиесі, бұқаралық дене шынықтыру және жоғары жетістіктер спортының 

инфрақұрылымын жаңғырту мақсаттары мен бағыттарын теориялық-технологиялық 

негіздеу. 

- Спортшының қоғамдағы рӛлін, спортшыға ықтимал қауіптерді зерттеу (допинг, 

демеушілерге тәуелділік, жарыс күнтізбесінің тығыздығы, кәсіби патология және т. б.) 



- Жалпы білім беру мекемелерінде әртүрлі жастағы балалардың жаппай дене тәрбиесін 

ұйымдастыру және мазмұнын жаңғырту үдерістерін ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету. 

- Білім мен ғылымды біріктіру негізінде қоғамды дамыту үшін жеке және кәсіби әлеуетті 

іске асыруға қабілетті білікті және жоғары білікті кадрларды даярлаудың сапалы деңгейін 

қамтамасыз ету 

 

 

Тәрбие жұмысы: 

 

Тәрбие үрдісінің негізгі бағыттары:  

 

- студент жастарды дене шынықтыру және спортпен үздіксіз айналасуға тарту; 

- университеттегі бұқаралық спортты дамыту; 

- әрбір спорт түрінен университеттің құрама командасын жасақтау үшін талантты 

спортшыларды  іріктеу; 

- студент жастардың ӛзара достық қарым-қатынасын нығайту. 

 - студент жастарды  патриоттық сезімге, ұлттық мәдинетке тәрбиелеу; 

- студент жастардың бойында ерік-жігер, адалдық, батылдық, еңбек дағдыларын 

тәрбиелеу; 

  

Қызылорда қаласы, Сол жағалау, Сырдария 111 

 

Телефоны: 8 7242 23 43 15 


