
«Дене шынықтыру» кафедрасының профессорлық-

оқытушылық құрамы  

 

 

 

Аты-Жөні: Гаак Александр Юрийұлы  

Ғылыми дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі, 

пауэрлифтинг бойынша ҚР спорт шебері 

Лауазымы - кафедра меңгерушісі 

Оқытатын пәні: дене шынықтыру 

Ғылыми зерттеу бағыты: «Білім беру мекемелеріндегі 

денсаулық сақтау технологиялары» 

Ғылыми еңбектері: 21 басылым, оның ішінде 1 

электронды оқулық (ҚР ӘМ 04.06.2012 берген № 711 

авторлық куәлігі бар), 1 Ұжымдық монография «Қазіргі 

психологоия-педагогикалық және әлеуметтік 

зерттеулердің іргетасты және қолданбалы аспектілері», 3 

мақала РИНЦ журналында, 1 мақала БҒСБК ұсынған 

журналдарда, халықаралық конференциялар мен 

журналдарда жариялау және қатысу. 

 

 

 

Аты-жөні: Баймағамбетов Юрий Түсіпұлы 

Ғылыми дәрежесі: п. ғ. к., доцент 

Оқытатын пәні: дене шынықтыру (арнайы-медициналық 

топ)) 

Ғылыми зерттеу бағыты: «Қазіргі Қазақстандағы дене 

тәрбиесі мен спорттың дамуына әлеуметтік-

педагогикалық факторлардың әсері»  

Ғылыми еңбектері: 66 басылым, оның ішінде 3 оқу 

құралы, 43 ғылыми мақала, 16 әдістемелік нұсқаулар мен 

ұсыныстар, «Индустриалды Қарағанды» облыстық 

газетінде 4 мақала 



 

 

Аты-жөні: Артеменко Антонина Викторқызы 

Лауазымы: кафедра доценті 

Оқытатын пәні: дене шынықтыру (арнайы-медициналық 

топ)) 

Ғылыми зерттеу бағыты: емдік дене тәрбиесінің жалпы 

негіздері  

Ғылыми еңбектері: 28 жарияланым авторлық құқық 

объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 3 

куәлік берілген: «Жүрек-қантамыр жүйесі ауруларымен 

ауыратын науқастарды оңалтуға әдістемелік амалдар 

(ғылым туындысы)», «Тірек-қозғалыс және асқорыту 

жүйелері аурулары кезіндегі емдік дене шынықтыру 

жаттығуларының кешені. Әдістемелік ұсынымдар», 

«Тыныс алу органдары аурулары бар науқастарды 

оңалтуды жүргізудің әдістемелік тәсілдері», 8 оқу құралы, 

7 әдістемелік ұсынымдар, халықаралық конференциялар 

мен журналдарға жариялау және қатысу 

 

 

 

 

Аты-жөні: Матушкин Геннадий Юрийұлы 

Лауазымы: аға оқытушы 

Оқытатын пәні: дене шынықтыру  

Ғылыми еңбектері: 5 ғылыми басылым, оның ішінде 3 

әдістемелік ұсыным, 2 оқу құралы – «Дене шынықтыру 

баршаға», «Қимыл-қозғалыс әрекеттерін оқыту 

жүйесіндегі дидактикалық ұстанымдар» 



 

 

 

Аты-жөні: Байғабылов Болат Хайруллаұлы 

Лауазымы: аға оқытушы 

Классикалық күрес бойынша КСРО СМ, Қазақстан 

Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы  

 

 

Аты-жөні: Боровикова Шолпан Омарбековна 

Лауазымы: аға оқытушы  

Оқытатын пәні: дене шынықтыру 

 



 

 

 

Аты-жөні: Ақшолақов Борис Қалкенұлы 

Лауазымы: аға оқытушы  

Оқытатын пәні: дене шынықтыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аты-жөні: Искаков Жақсылық Кажкенұлы 

Лауазымы: аға оқытушы  

Оқытатын пәні: дене шынықтыру 

Ғылыми еңбектері: 7 ғылыми басылым, оның ішінде 3 

әдістемелік ұсыным – 4 оқу құралы – «Жеңіл атлетика», 

«Студенттердің дене тәрбиесі», «Студенттердің дене 

тәрбиесі жүйесіндегі ұлттық ойындар», «Дене тәрбиесі 

сабақтарындағы жалпы теориялық жаттығулар және 

жаңама терминология» 

 

 

 

Аты-жөні: Аяпбек Дастан Ерікұлы 

 

Лауазымы: спорт клубының жетекшісі, баскетбол 

бойынша ұлдар мен қыздар университетінің құрама 

командаларының жаттықтырушысы  

Баскетболдан ҚР СШ, ҚР Ұлттық дәрежедегі төреші, 

Қарағанды облысының аға жаттықтырушысы  

 

 


