Профессор оқытушы құрамы
Кафедра жоғары білікті кадрлармен жасақталған. Кафедра құрамында білікті мамандар, оның
ішінде ҚР еңбегі сіңген жаттықтырушы мен спорт қайраткерлері, ғалым кандидаттары, доцент,
аға оқытушылар мен магистрлер қызмет атқарады. 5В010800 - «Дене мәдениеті және спорт»
мамандығы бойынша стандартқа сай педагогикалық кәсіби мамандарды дайындап шығаратын
кафедра болып табылады. Бітіруші түлектер «Дене шынықтыру бакалавры» біліктілігін алады.
Кафедраның бар жұмысы мәжілісте талқылынып, хаттамамен бекітіледі. Профессороқытушылар құрамы өз біліктілігін түрлі семинарлармен, курстарда көтеруде.

Кафедра оқытушылары

Қонақбаев Сейдахмет Нартайұлы
01.01.1942 ж.
Шымкент педагогика институты тарих, қазақ тілі және
әдебиет мамандығы;
Физкультура институты Дене шынықтыру және спорт
мамандығы;
ҚР құрметті спорт қайраткері, Оңтүстік Қазақстан
облыстық бокс федерациясының құрметті төрағасы,
бокстан, күрестен спорт шебері;
1965-1996 ж.ж. ШПИ-да тар.ғ.к., доцент;
1996-2008 ж.ж.Оңтүстік Қазақстан медициналық
академиясы «Қоғамтану» кафедрасының меңгерушісі;
2008-2011 ж.ж.М.Әуезов атындағы ОҚМУ-де
«Саясаттану-әлеуметтану» кафедрасында профессор;
2011 жылдан ХГТУ-нің «Спорт және өнер» факультеті
Дене шынықтыру және спорт кафедрасының
меңгерушісі;
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ, Быковский,54 №108
E-mail: mgtu-sport@mail.ru
Байхожаев Қуатбек Байжігітұлы
08.04.1965 ж.
1983-1992 ж. Шымкент педагогикалық институты Дене
тәрбиесі пәнінің мұғалімі мамандығын бітірді;
1984-1987 ж.Кентау қ.,спорт клуб бапкері;
1989-1990 ж. Кентау қ.,спорт клуб бапкері;
1992-1995 ж Шымкент пед. институтында лаборант;
1995-2000ж.ж. СУ және ҰСМ жаттықтырушы;
2000-2002 ж спорт департаментігде жаттықтырушы;
2002-2007 ж Б.Саттарханов атындағы спорт мектеп
интернатының жаттықтырушысы;
2007ж. Л.Тәжиева атындағы №4 ОРДБЖКМСМ аға
әдіскер, нұсқаушы, күрес бөліміне жаттықтырушы.
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ, Быковский,54 №108

Қуанышов Сапарбай Абдихаевич
01.06.1947 ж..
1965-1969 ж. Шымкент педагогика институтын физикаматематика мамандығы;.
Жамбыл облысы, Мерке ауданында 1969 ж. мектеп
интернатында математика пәні мұғалімі;
1971ж. Шымкент қ., ДСО «Локомотив» күрестен
жаттықтырушы; 1971 ж. ШПИ спорт пәндері
кафедрасының лаборанты; 1974- 1979ж.ж. Шымкент
педагогика институтында дене тәрбиесі пәні мұғалімі
мамандығы; 1981-1988 ж. Спорт кафедрасының аға
оқытушысы; Шымкент 1992-1996 ж.ж. спорт
кафедрасының доценті; Сырдария университетінде 1998
–2007 ж.ж. Спорт-биология факультетінің деканы;
2007-2009 ж.ж. Қ.А Яассауи ат. ХКТУ – дің Шымкент
институты Дене тәрбиесі кафедрасының доценті; 20092011ж.ж. Аймақтық әлеуметтік иновациялық
университеті дене тәрбиесі кафедрасының доценті;
2011-2014ж.ж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
педагогикалық институты Дене шынықтыру және спорт
кафедрасының доценті;2014жылдан хХалықаралық
гуманитарлық-техникалық университеті «Дене
шынықтыру және спорт» кафедрасы доценті.
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ, Быковский,54 №108
Гусейнов Магамет Гусейн-оглы 13.07.1963 ж.
1981-1989 ж.ж.Шымкент педагогикалық институтының
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі мамандығы
бітірген;.2001 ж. Яассауи ат.ХҚТУ аға оқытушы;
2003ж. МО доцент; 2004ж. деканның тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары; 2013-2015ж.ж. М.Сапарбаев
атындағы ОКГИ АӘД және ДТ кафедрасының доценті
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ, Быковский,54 №108

Биданов Джахиб
22.07.1946ж. Алматы қаласы Қазақ мемлекеттік дене
шынықтыру институтын дене шынықтыру пәнінің
мұғалімі мамандығы бойынша бітірген;
1968 –1977 ж.ж. Семей технология институтының дене
тәрбиесі кафедрасының аға оқытушысы;
1977 -1991 ж.ж. Шымкент дене шынықтыру
техникумының аға оқытушысы;
1991 –1994 ж.ж. Шымкент дене тәрбие педогогикалық
институтының Сыртқы оқу жөніндегі проректоры;.
1994 –2002 ж.ж. Дене тәрбиесі институтының Спорт
ойындары кафедрасының меңгерушісі;
2003 -2009 ж.ж. Қазығұрт Волейбол клубының
директоры ;
2012 ж. Аймақтық әлеуметтік иновациялық
университетінің Спорт және жалпы педогогика
профессоры.
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ, Быковский,54 №108
Тұрсынбеков Мұрат Тұрсынбекұлы
21.03.1968 ж.
1988-1992 жылдар аралығында Шымкент дене
мәдениеті институтын қызыл дипломмен бітірген.
1992 – 1996 жылдар аралығында жоғарыда аталған
институтқа оқытушы; 1996-2011 жылдар аралығында
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің
Б.Момышұлы атындағы Шымкент заң колледжінде
қызмет атқарды.
2011-жылдан қазіргі уақыт аралығында Халықаралық
гуманитарлық-техникалық университетінің «Дене
шынықтыру және спорт» кафедрасында меңгеруші, аға
оқытушы қызметтерін атқарады. Самбо күресінен спорт
шеберлігіне үміткер.
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ, Быковский,54 №108

Қалмұрзаев Қайрат Сатбекович
25 қараша 1967 жылы, ОҚО облысы
Жалпы жұмыс өтілі: 34 жыл, саладағы жұмыс өтілі:20
жыл,қазіргі еңбек ұжымындағы жұмыс өтілі:6 жыл
1985-1987 жылдары Совет армиясы қатарында
Ауғанстанда қызмет атқарған. Көптеген мемлекеттік
марапаттар алған, Алғыс хат (грамота Генеральный
секретар ЦК КПСС М.С.Горбочев 07.11.1988ж), Алғыс
хат ҚР Халық қаһарманы, генерал-лейтенант Бақытжан
Ертаев Алматы қ.2012ж, Алғыс хат ҚР ОҚО Шымкент
қалалық мәслихаты, мәслихат хатшысы Ж.Махашов
мамыр 2010ж, Алғыс хат ҚР ОҚО Шымкент қаласының
әкімі А.Жетпісбаев 2009ж, Алғыс хат ҚР ОҚО Облыс
әкімінің міндетін атқарушы Б.Оспанов ақпан 2014ж,
Алғыс хат Кеңес Одағының Ауғанстаннан шыққанына
25
жыл,
ҚР
Ауған
соғысы
арадагерлері
Қауымдастығының
төрағасы
Халық
Қаһарманы
генерал-лейтенант
Бақытжан
Ертаев
Астана
қ.15.02.2014ж. ЦК ВЛКСМ «За успехи в труде» от
01.06.1991г, Медаль «За боевые заслуги» 11.12.2009г
№07, «ҚР Қорғаныс Министрлігінің бұйрығымен ҚР
Қарулы күштеріне 20 жыл медаль» 20.04.2012ж №170.
ҚР Қоғамдық бірлестігі шешімімен №067 Кеңес
Одағының Батыры генерал Сабыр Рахымов орденімен
марапалған 07.05.2013ж. Құрмет белгісімен «Отанын
қорғаушыға» Совет Одағының Батыры Бауыржан
Момышұлының 100 жыл толуына №155 15.02.2015ж.
Медаль «ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл» ҚР президенті
Н.Ә.Назарбаев 16.12.2016ж.
1993 жыл ОҚО, Сарыағаш ауданы, Көктерек
поселкесі №16 И.В.Панфилов атындағы мектепте
мұғалім; 2004жыл ХҚТУ-де «Дене шынықтыру»
кафедрасында аға оқытушы; 2007 жылда «Дене
шынықтыру» кафедрасы меңгерушісі; 2011жылы ХГТУне «Дене шынықтыру және спорт» кафедрасына аға
оқытушы;
Қ.С.Қалмұрзаевтың 20 дан астам ғылыми жұмыстары, 7
әдістемелік құралдары баспадан шыққан.

Сүлейменов Даулет Кашимұлы
9.11.1966ж.
1984-1990 ж.ж. Шымкент педагогикалық институты;
1985-1987 жылар аралығында Кеңес әскері қатарында;
1990-1992 ж.ж. Шымкент қаласындағы №7 Спатаев
атындағы орта мектебінде дене тәрбиесінің мұғалімі;
1992-2007 ж.ж. аралығында Сарыағаш курортында
массажист;
2007жылдан желтоқсан айынан «Универсой Промтех»
ЖШС – нің директоры
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ, Быковский,54 №108

Орынбасар Құралбай Орынбасарұлы
01.03.1976 ж.
М.Әуезов атындағы мемлекеттік университетін
- 2003 жылы дене тәрбиесі және спорт түрінің
жаттықтырушысы мамандығы бойынша бітірген;
2005 жылдан №1резервін дайындау спорт мектебінде
самбо күресінің жаттықтырушы
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ, Быковский,54 №108

Сапахов Дамир Абдуалиевич
29.03.1990 ж.
2010 – 2014 жылы Сырдария университетінде «Дене
шынықтыру және спорт» мамандығы;
2014 – 2016 ж.ж, Аймақтық әлеуметтік инновациялық
университетінде «Ден шынықтыру және спорт»
мамандығының магистр;
2016 жылдан бастап Халықаралық гуманитарлық
техникалық университетінің Дене шынықтыру және
спорт кафедрасында магистр оқытушы.
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ, Быковский,54 №108

Тулегенов Рашид Рахманович
24.05.1962 ж.
1997 – 2000 жылдар аралығында Шымкент дене
шынықтыру техникумы;
2004 – 2007 ж.ж. М.Ауезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік университетінде «Дене
шынықтыру және спорт» бакалавры; 2010 жылы Ауыр
атлетикадан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген
жаттықтырушысы.
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ Быковский,54 №108

Рахымбаев Белай Оспанович
23.091965 ж.
1991 ж. ШПИ дене тәрбиесі мұғалімі мамандығы;
1995 ж. Темірланда БЖСМ – де жаттықтырушы
1994 ж. облыстық спорт мектебінде жаттықтырушы
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ, Быковский,54 №108

Мырзақұлов Қазыбек Мырзақұлұлы
01.01.1945ж.
1963-68 ж.ж. Қазақ политехникалық институты;
1989 ж. Шымкент педогогикалық институты (сырттай);
1975 жылдан бастап спорт қызметтерінде: Целиноград
қаласының ДСО «Еңбек» спорт қоғамының спорт
мектебінде;
1979 ж. Кентау қаласы «Ачполиметал» комбинатының
СК «Кентау» спорт мектебінде бокстан жаттықтырушы;
1985-92 ж. Кентау қаласының ДСО «Еңбек»,ВДФСО
кәсіподақ спорт ұйымдарының төрағасы.1992 жылдан
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ – нің Кентау бөлімінде: дене
тәрбиесі пәнінен аға оқытушы, доцент, «Дене
тәрбиесі», «Жалпы және гуманитарлық пәндер», «Дене
тәрбиесі және спорттық пәндер» кафедраларының
меңгерушісі қызметтерін атқарды. Жаттықтырушылық
және ғылыми – педагогикалық өтілі отыз алты жыл,
төрт оқу-әдістемелік оқулықтар, ғылыми мақалалары
жарық көрді.
Бокстан 1965 ж. Минск қаласында ЦС ВДСО
«Буревестник» біріншілігінің чемпионы; 1991 ж. Минск
қаласында КСРО Х-шы спартакиадасында жеңімпаз
болған шәкірті Қ.Шағатаев үшін «Қазақ ССРның еңбек
сіңірген жаттықтырушысы» атағы берілді. Екі
халықаралық дәрежедегі, жеті КСРО және ҚР спорт
шеберлерін, жүздеген спорт шеберлігіне үміткерлер мен
разрядшылар дайындады. Қазақстан Республикасы
спортына сіңірген еңбектері мен ғылымипедогогикалық қызметтері ескеріліп ХҚТУ доценті
(1994 ж.). ЖАК педагогика ғылымдарының доценті
(2002ж.), ХҚТУ профессоры (2006ж.) ғылыми атақтары
берілген. 2001 ж. Кентау қаласындағы «Бокс мектебі»

мемлекеттік мекемесінде жеті жыл басшылық жасады.
Кентау қаласының «Құрметті Азаматы». 2008-2012ж.ж.
Шымкент қаласындағы ХҚТУ-нің спорт және
психология факультеті «Спорт пәндері» кафедрасының
профессоры болып қызмет атқарды.
Мекен жайы(кабинет) ХГТУ, Быковский,54 №108
Молдиярова Мадина Айткуловна
25.11.1986 ж.
Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті
2008 ж. Биология және психология бакалавры
мамандығын бітірген;
2011-2015 ж.ж. ХГТУ Шымкент колледжі Директордың
ғылыми әдістемелік ісі жөніндегі орынбасары;
2015 жылдан ХГТУ-нің «Спорт және өнер»
факультетінің «Дене шынықтыру және спорт»
кафедрасының аға лаборанты
E-mail: mgtu-sport@mail.ru

