
Дене мәдениеті кафедрасының оқытушы-профессорлар құрамы 

Қ/
с 

Профессор-
оқытушылардың аты-

жөні 
 

Білімі  
Ғылыми дә
режесі мен 

атағы 
Оқытатын пәндері 

1 Омаров Бахытжан 
Султанович 

Жоғары 
Дене 
шынықтыру 
пәнінің 
мұғалімі, 
Дене 
шынықтыру 
және спорт 
магистрі 

PhD, 
қауымдасты
рылған 
профессор 
(доцент) 

Дене мәдениеті мен 
спорттағы қазіргі 
инновациялық 
технологиялар 

2 Абусейтов Бекахмет 
Зайнидинович 

Жоғары 
Дене 
шынықтыру 
және спорт 

П.ғ.к., 
Профессор 

Жоғары нәтижелер 
спортындағы 
бәсекелестіктің 
қозғаушы күштерін 
сараптау 

3 Мухамеджанов Бақытжан 
Қалжанұлы 

Жоғары  
Физкультура 
және спорт 

П.ғ.д., 
Профессор 

Жоғары нәтижелер 
спорттындағы 
бәсекелестіктің 
қозғаушы күштерін 
сараптау 
 
Дене мәдениетінің 
зерттеу теориясы және 
әдістемесі 

4 Қасымбеков Жакипбек 
Айдарбекович 

Жоғары 
Дене 
шынықтыру 
және спорт 

П.ғ.к., 
Профессор 

Қазақ күресі 
 
Дзю до 
 
Жеңіл атлетика 

5 Баетов Көпжасар 
Дүрменұлы 

Жоғары  
Физкультура 
және спорт 

Филос.ғ.к., 
Доцент 

Спорт менеджменті 
 
Кәсіпқои спорт 
 
Таңдаған спорт түрінің 
педагогикалық 
шеберлік негіздері 
 
Таңдаған спорт түрінің 
теориясымен әдістемесі 
 
Зерттеудің әдістері 
 



6 Дүйсенов Оңалбек 
Қынабайұлы 

Жоғары  
Физкультура 
және спорт 

П.ғ.к., 
Профессор 

Спорттын таңдаған 
түрінен кәсіптік 
жаттықтырушылық 
қызметін жетілдіру 
 
Спорттық және белсенді 
туризм 
 
Дене шынықтыру және 
спорт тарихы 
 
Жергілікті жерді 
бағдарлау 
 
Дене  шынықтыру және 
спорт психологиясы 

7 Худияров Ғалымжан 
Батырханович 

Жоғары 
Дене 
шынықтыру 
және спорт 

П.ғ.к., 
Доцент м.а 

Жүзу 

8 Абдиллаев Абдыкалық 
Көшербаевич 

Жоғары  
Физкультура 
және спорт 

Доцент Дене шынықтыру және 
спорт мамандығы 
бойынша пәндерді 
оқыту әдістемесі 
 
Дене шынықтыру және 
спорт негіздері 

9 Ақназаров Серик 
Баянқұлұлы 

Жоғары  
Физкультура 
және спорт 

Доцент Ұлттық ойындар 
 
Дене тәрбиесі пәнінде 
педагогикалык зерттеу 
әдіснамасы мен 
әдістемесі 
 
Спорт биомеханикасы 
 
Ұлттық спорт 
түрлерінің негіздері 

10 Баймуханбетов Бағдат 
Мухтарович 

Жоғары 
Дене 
шынықтыру 
және спорт 

PhD, 
қауымдасты
рылған 
профессор 
(доцент) 

Спорт түрлері бойынша 
балалар мен 
жасөспірімдер 
спортының мәселелері 
 
Дене мәдениеті мен 
спорттағы қосымша 
білім берудің 
педагогикалық 
негіздері 
 
Дене шынықтыру 



11 Алтынбеков Алпамыс 
Ибадиллаұлы 

Жоғары 
Алғашқы 
әскери 
дайындық 
және дене 
шынықтыру 
пәнінің 
мұғалімі 

PhD, аға 
оқытушы 

Әскери коян қолтық 
ұрыс 
 
Жаңа технологияны 
оқыту 
 
Әскери саяси география 
 
Әскери басқару және 
әскери құқық 
 
Кәуіп катер кезіндегі 
корғаныс негіздері 
 
Әскери қолданбалы 
спорт түрлері 
 
Әскерге дейінгі 
жастардың далалық 
жағдайдағы дайындығы 
 
Қарулы күштерде дене 
даиындығын 
ұиымдастыру 
 
Зерттеулердің 
қолданбалы әдістері 

12 Ќасенов Талапбай 
Баубекұлы 

Жоғары 
Алғашқы 
әскери 
дайындық 
және дене 
шынықтыру 
пәнінің 
мұғалімі 

Аға 
оқытушы 

Тактикалық дайындық 
 
Жаппай қырып жою 
қаруларынан қорғану 
 
Мамандыққа кіріспе 
 
Атыс дайындығы 
 
Қазақстанның әскери 
тарихы 
 
Бастапқы әскери 
дайындық пәнінде 
педагогикалық зерттеу 
әдіснамасы мен 
әдістемесі 
 
Запастағы офицердің 
әскери дайындығы 
 
Бастапқы әскери пәнін 
оқыту әдәстемесі 
 
Жаңа технологияны 
оқыту 
 



13 Уразбаев Арыстанбек 
Аринбекович 

Дене тәрбиесі 
пәнінің 
мұғалімі 

Аға 
оқытушы 

Волейбол 
 
Спорттық қозғалыс 
оиындары 
 
Шығыс жекпе жек 
 
Баскетбол 

14 Ахметов Бахытжан 
Раушанбекұлы 

Жоғары 
Алғашқы 
әскери 
дайындық 
және дене 
шынықтыру 
пәнінің 
мұғалімі  

Аға 
оқытушы 

Саптық дайындық 
 
Әскери патриоттық 
тәрбие негіздері 
 
ҚР қарулы күштерінің 
жалпы әскери 
жарғылары 
 
Әскери қолданбалы 
спорт түрлері 
 
Әскери саптық әуендік 
тәрбие 
 
Ұрыс қарулары 

15 Исаев Абдінаби Исаұлы Жоғары 
Дене 
шынықтыру 
және спорт 

Аға 
оқытушы 

Гимнастика 
 
Футбол 
 
Дене шынықтыру 
 
Дене тәрбиесі пәнінде 
педагогикалык зерттеу 
әдіснамасы мен 
әдістемесі 

16 Сабденбеков Ерлан 
Ускенбаевич 

Жоғары 
Бастапқы 
әскери 
дайындық 
пәнінің 
мұғалімі 
 
Дене 
мәдениеті 
және спорт 
магистрі 

Магистр-
оқытушы 

Спорттық және белсенді 
туризм 
 
Дене шынықтыру және 
спорт негіздері 
 
Арнайы оқыту әдістері 
(Мамандыққа кіріспе) 
Дене шынықтыру 

 


