
"Дене шынықтыру және спорт менеджменті" 

кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамы 

 

 Т.А.Ә.:Искаков Жаксылык Кажкенович  
Лауазымы: Кафедра меңгерушісінің м. а. 
Оқытылатын пән: дене шынықтыру 

Ғылыми еңбектері: 7 ғылыми жарияланым, оның 

ішінде  

3 әдістемелік ұсынымдар, 4 оқу құралы – «Жеңіл 

атлетика», «Студенттердің дене тәрбиесі», 

«Студенттердің дене тәрбиесінің жүйесіндегі 

қазақтын ұлттық ойындары», «Дене шынықтыру 

сабақтарындағы жалпыдамытушы жаттығулар 

және қатысты терминология» 

  

zh.iskakov@keu.kz 

 

Т.А.Ә.:  Окашев Рустем Данияркожаевич  
  
Ғылыми дәрежесі: кандидат педагогических наук  
Лауазымы: аға оқытушы 

Оқытылатын пән: Спорттық ғимараттар, Фитнес 

технологиялары, бұқаралық дене шынықтыру-

спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу 

технологиясы. 

Ғылыми жетістіктер және маңызды 

басылымдар: Training students-defectologists for 

correctional work on sound pronunciation with 

elements of phonetic rhythm in special institution. 

CURRENT SCIENCE, VOL. 112,  
NO. 5, 10 MARCH 2017  
Тыңдаушылардың психологиялық дайындығын 

жетілдірудің педагогикалық жолдары. Оқу құралы 

КЮИ МВД РК, 2001. Заңгерлік психология.  
қу құралы.ҚР ІІМ күйі. Б. Бейсенова. Қарағанды, 

2004. 

r.okashev50@keu.kz 



  

Т.А.Ә.: Баймагамбетов Юрий Тусупович  
Ғылыми дәрежесі: –к.п.н., доцент  
Оқытылатын пән: дене шынықтыру  

(арнайы-медициналық топ) 

Ғылыми қызығушылықтары: « Қазіргі 

Қазақстанда дене шынықтыру мен спорттың 

дамуына әлеуметтік педагогикалық 

факторлардың әсері" 

Ғылыми еңбектері: 66 жарияланым, оның ішінде 

3 оқу құралы, 43 ғылыми мақала, 16 әдістемелік 

нұсқаулар мен ұсынымдар, 4 мақала облыстық 

"Индустриальная Караганда"газетінде 

yu.baymagambetov@keu.kz  

 

  

  

Т.А.Ә.:Артеменко Антонина Викторовна  

Ғылыми дәрежесі: спорт клубының 

нұсқаушысы 

Ғылыми қызығушылықтары: жалпы 

негіздері, дене шынықтыру 

Ғылыми еңбектері: 28 жарияланым оның 

ішінде авторлық құқық объектісіне құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу туралы 3 куәлік бар: "жүрек-

тамыр жүйесі аурулары бар науқастарды 

оңалтудың әдістемелік тәсілдері (ғылым 

туындысы)", "тірек-қимыл және ас қорыту 

жүйесі аурулары кезіндегі емдік дене 

шынықтыру жаттығуларының кешені. 

Әдістемелік ұсынымдар", "тыныс алу 

органдарының аурулары бар науқастарды 

оңалтудың әдістемелік тәсілдері", 8 оқу құралы, 

7 әдістемелік ұсынымдар, халықаралық 

конференциялар мен журналдарға 

Жарияланымдар және қатысу. 

a.artemenko@keu.kz  



 
  

Т.А.Ә.:Матушкин Геннадий Юрьевич  
Лауазымы: аға оқытушы 
Оқытылатын пән: дене шынықтыру 
Ғылыми еңбектері: 5 ғылыми жарияланым, 

оның ішінде 3 әдістемелік ұсынымдар, 2 оқу 

құралы - "Барлығына арналған дене 

шынықтыру", "қозғалыс әрекеттерін оқыту 

жүйесіндегі дидактикалық принциптер" 

g.matushkin@keu.kz  
  

 

 
  

 

Т. А. Ә.: Ақшолақов Борис Қалқенұлы  

Лауазымы: аға оқытушы  

Оқытылатын пән: дене шынықтыру 

b.akshulakov@keu.kz  



 

 Т. А. Ә.: Ералиева Рита Жақсылыққызы  

  

Лауазымы: аға оқытушы. 

 Оқытатын пәндері: таңдалған спорт түрін 

оқыту әдістемесі,Жеңіл атлетиканы оқыту 

әдістемесі  

tita_74@mail.ru 

 
  

Т. А. Ә.: Аяпбек Дастан Ерсікұлы  

Баскетболдан ҚР см, ҚР Ұлттық санатының 

судьясы, Қарағанды облысының аға 

жаттықтырушысы  

Лауазымы: спорт клубының жетекшісі, 

баскетболдан ұлдар мен қыздар 

университетінің құрама командаларының 

жаттықтырушысы. 

d.ayapbek@keu.kz  
  

 



  

Т. А. Ә.: Минжанов Нұрлан Әділбайұлы  

Лауазымы: профессор  

 Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы: доктор  

педагогика ғылымдарының профессоры  

Оқытылатын пән: кәсіби педагогикалық қарым-

қатынас негіздері, Басқару психологиясы, 

жоғары мектеп педагогикасы, спорттық 

жетілдіру курсы, дене шынықтыру және спорт 

тарихы, таңдалған спорт түрін оқыту теориясы 

мен әдістемесі, дене шынықтыру теориясы мен 

әдістемесі, спорттық жетілдіру курсы. 

 

n.minzhanov@keu.kz  

 

  

Т. А. Ә.: Рахымбеков Секетай Құлашұлы  

Лауазымы: аға оқытушы  

Оқытылатын пән: дене шынықтыру.  

Ғылыми еңбектері: Спорт-салауатты өмір 

салтына апаратын жол 

 

s.rakhimbekov@keu.kz  



  

Т. А. Ә.: Ералин Болат Мерғалиұлы  

  

Лауазымы: аға оқытушы  

оқытатын пәндері: бұқаралық дене 

шынықтыру-спорттық іс-шараларды 

ұйымдастыру және өткізу технологиясы, спорт 

мектебінде оқу-жаттығу процесін 

ұйымдастырудағы инновациялар.  

b.yeralin@keu.kz 

 

Т. А. Ә.: Тультаева Маржанкүл Тоғамбайқызы 

  

Лауазымы: аға оқытушы  

Оқытатын пәндері: Адам анатомиясы; Емдік 

дене шынықтыру және массаж; бейімделгіш 

дене шынықтыру. 

 

 

 

tultaeva67@mail.ru 



 
 

Т. А. Ә.: Ильяшов Мейрам Берікұлы  

  

Лауазымы: аға оқытушы оқытатын пәндері: 

Дене шынықтыру. 

Ғылыми еңбектері: "дене шынықтыру 

бойынша ұйымдастырылған оқу қызметі - 

Балабақшадағы дене шынықтыру-сауықтыру 

жұмысының бір түрі" әдістемелік құралы 2 кіші 

топ 25.09.2017 ж. • Мектепке дейінгі ұйымдарда 

жалпақ табанның алдын алу және түзету 

бойынша әдістемелік ұсынымдар " мектеп 

жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесі 

жүйесіндегі инновациялық бағыттар * 18. 

мақалалар: * Сертификат 2020ж. Қарағанды 

облысының білім беруді дамыту оқу-

әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен 

тәжірибе алмасу аясында "Волейбол. 

Ойыншыларды ілгерілету "• 2021 жылға 

арналған "Қазақстанның педагогикалық әлемі" 

республикалық педагогикалық журналында 

жариялау. 

Meiram-85@bk.ru 

  

Т. А. Ә.: Төлеутай Анар Қанатқызы  

Лауазымы: лаборант кафедры  

  

  

  
 


