
 

 

2019 жылдың сәуір айының 11-

12 жұлдызында Е.А.Букетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік 

университетінің ұйымдастыруымен -

5В010400 – «Бастапқы әскери 

дайындық» мамандықтары бойынша 

11 Республикалық пәндік олимпиада 

өтті. Ұйымдастырылған олимпиадаға 

«Шығармашылық мамандықтар» 

кафедрасына қарасты БӘД-15-

1тобының студенті Мелдебек Р., 

БӘД-16-1 тобының студенті 

Ермагамбетов Ә., БӘД-17-1 тобының 

студенті Берік Н. кафедра 

оқытушысы Ж.Умаралиеваның 

жетекшілігімен қатысып, 

номинацияға иеленді. 

 

«Дене шынықтыру және спорт» 

мамандығы студенттерінің бірқатар 

жетістіктерін атап өтер болсақ: 

Салықбай Диана Бақытқызы - 

көғалдағы хоккейден 2012 жылы 

спорт шеберіне үміткер, 2016 жылы 

спорт шебері атағының иегері. 2017 

жылғы I санаттағы төреші. ҚР- 

кубогының жеңімпазы. Азия 

чемпионатының қола жүлдегер. 

Индорхоккейден 2018 жылғы  қыздар 

арасында Қазақстан 

Республикасының чемпионатының II- 

орын иегері, Индорхоккейден  2019 

жылғы Қазақстан Республикасының 

кубогының Үздік ойыншысы,  Индор 

хоккейден 2018 жылғы  қыздар 

арасында Қазақстан 

Республикасының чемпионатының I- 

орын иегері. 



 

Ахан Арайлым - Дзю- до дан және 

самбодан Қазақстан 

Республикасының жеңімпазы, Азия 

кубогінің иегері, Самбодан Азия 

чемпионатының күміс жүлдегері, 

жазғы универсиаданың қола 

жүлдегері. 2018 жылы Қазақ 

күресінен 1998- 2000 жылы туылған 

жастар арасындағы Қазақстан 

Республикасының  чемпионатының I- 

орын иегері 57 кг, Қазақстан 

Республикасы IX- жазғы 

Универсиадасында самбо күресінен 

III- орын иегері. 

 

Тасқұл Жасұлан - Еркін күрестен 

Қазақстан Республикасының екі 

мәрте қола жүлдегері, Азия 

чемпионатына іріктеу жарысының 

қола жүлдегері. Халықаралық 

турнтрлердің жеңімпазы. 2018 жылы 

еркін күрестен 1998- 2000 жылғы 

туылған жастар арасында Астана 

қаласына 20 жыл толуына арналған 

Республикалық турнирдің II- орын 

иегері, КСРО спорт шебері Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген 

жаттықтырушы, спорт қайраткері 

және Халықаралық экстра- класс 

дәрежедегі төрешесі Т.С. Сайқановты 

еске алуға арналған еркін күрестен 

2000-2001ж. ұлдар арасында өткен 

жарыстың II- орын иегері. 

 

Ханапиев Дарын - Қазақ күресінен 

Қазақстан Республикасының 

жеңімпазы, Самбо күресінен күміс 

жүлдегері, Белбесу күресінен спорт 

шебері. Қазақ күресінен кіші 

жасөспірімдер мен жастар арасында 

«Жас Барыс» Республикалық 

турнирінің II- орын иегері. Белбесу 

күресінен жастар арасында Қазақстан 

Республикасының Чемпионатында I- 

орын иегері.2018 жылы Самбо 

күресінен 2000- 2001 ж.т 

жасөспірімдер арасында Қазақстан 

Республикасының чемпионатында II- 

орын иегері. 



 

Еділбаева Айдана Әділбайқызы - 

Дзюдадан спорт шеберіне үміткер, 

2017 жылы Самбодан Қазақстан 

чемпионатының қола жүлдегері, 

самбодан спорт шеберлігіне үміткер. 

2018 жылғы Қазақстан 

Республикасының  IX Жазғы 

Спартакиадасында 48 келіде III- орын 

иегері. Самбо күресінен 2001 – 2002 

жылы туылған жасөспірімдер 

арасындағы Қазақстан 

Республикасың чемпионатында 44 

келі салмақта III- орын иегері. Дзюдо 

куресі бойынша қыздар арасында 

Қырғыстан Республикасы Чуй 

облысының ұйымдастырумен өткен 

белдесуде 48 келі салмақта III- орын 

иегері. 

 

«Кәсіптік оқыту» мамандығы 

бойынша: Сагинбаев Балмағанбек, 

Чаргынова Элиза, Абитова Лаззат 

сынды студенттеріміз «Бизнестің Жол 

картасы - 2020» Атамекен ҰКП 

ұйымдастырған «Жас кәсіпкер 

мектебі» жобасы бойынша 

сертификат иеленді.  

 


