
2020-2021 оқу жылындағы  І. Жансүгіров атындағы  Жетісу 

университетінің профессорлық оқытушылар құрамы мен 

қызметкерлер арасындағы онлайн форматта 

өткен шахматтан «Ректор Кубогі» жарыстарының 

қорытындысы. 

   Жүлделі орынға  ие болған спортшыларға І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

университеті Басқарма төрағасы - Ректор кубогі және медаль, 

грамоталарымен  марапатталды. Университеттік кәсіподақ ұйымы  жүлделі 

орындарға ие болған факультет қызметкерлеріне ақшалай сыйлықтар 

табыстады. 

Жекелей сында орын алған профессорлық оқытушылар құрамы мен 

қызметкерлері: 

Ерлер арасында: 

І орын       Сакибаев Спартак  (Техникалық факультет, 5-ұпай) 

ІІ орын      Мукушев Алишер  (Ректорат, 4-ұпай) 

ІІІ орын    Тохтаров Акниет  (Дене шынықтыру факультеті, 3-ұпай) 

  

Әйелдер арасында: 

І орын       Оспанова Жансая  (Ректорат, 7-ұпай) 

ІІ орын  Кенджасарова Айгерім (Құқық және экономика факультеті, 5-

ұпай) 

ІІІ орын   Омарова Гуля (Zhansugurov college, 5-ұпай) 
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«РЕКТОР КУБОГІ» 

15 сәуір 2021ж сағат 10:00-18:00 

Шахматтан онлайн жарысқа университет және І.Жансүгіров атындағы 

колледждің профессорлық оқытушылар құрамы мен қызметкерлері қатыса 

алады. 

Сұраныстар 2021 жылдың 14-сәуіріне дейін sport.zhgu@mail.ru почтасы 

арқылы қабылданады. 

Ақпарат алу телефондары: +77752624997, +7023077845 
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25-26.03.2021ж.өткен І. Жансүгіров атындағы Жетісу 

университетінің студенттері арасында онлайн форматта өткен 

«Спорттық қалыпта бол» жарыстың қорытындысы. 

 

   Онлайн форматта өткен жарыстың қорытындысы бойынша жалпы 

командалық есепте келесі орындар анықталды: 

Командалық жарыста 

  

І орын   жаратылыстану факультетінің командасы (60-ұпай) 

ІІ орын педагогика және психология факультетінің командасы (52-ұпай) 

ІІІ орын гуманитарлық факультетінің командасы (44-ұпай) 

  

Жекелей сында орын алған студенттер: 

                 30 метрге жүгіруден: 

І орын             Білісбек Көркем (Техникалық факультет) 

ІІ орын           Ерболған Баян (Педагогика және психология           

                           факультеті) 

ІІІ орын         Бақтығалым Дариға (Zhansugurov college) 

  

               Орнынан ұзындыққа секіруден: 

І орын             Ерболған Баян (Педагогика және психология           

                           факультеті) 

ІІ орын           Білісбек Көркем (Техникалық факультет) 

ІІІ орын         Жұмабек Диана (Құқық және экономика факультеті) 

ІІІ орын         Құдайберген Үміт (Жаратылыстану факультеті) 

  

               Челноктық жүгіруден: 

І орын             Құдайберген Үміт (Жаратылыстану факультеті) 

І орын             Білісбек Көркем (Техникалық факультет) 

ІІ орын           Есімжанова Еркежан (Гуманитарлық факультеті) 

ІІІ орын         Сирдашева Алинур (Жаратылыстану факультеті) 



ІІІ орын         Қалдыбаева Айым (Zhansugurov college) 

  

Арқаға жату жағдайында 1 минут ішінде денені 

               көтеруден: 

І орын             Есімжанова Еркежан (Гуманитарлық факультеті) 

ІІ орын           Нарчаева Диана (Жаратылыстану факультеті) 

ІІІ орын         Білісбек Көркем (Техникалық факультет) 
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ОНЛАЙН ЖАРЫС 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің білімгерлері 

арасында «Спорттық қалыпта бол» онлайн жарысы өткізіледі. 

Жарыс онлайн түрінде  25-26.03.2021ж. Google meet  бағдарламасымен 

тікелей эфирде өтеді. 

Онлайн жарысықа университет және І.Жансүгіров атындағы колледж 

білімгерлері (қыздар) қатыса алады. 

Жарыс  Google meet бағдарламасы арқылы жүргізіледі. 

Сілтемесі  meet.google.com/ixm-ixvy-wng   

Сұраныстар 2021 жылдың 24-наурызына дейін  sport.zhgu@mail.ru почтасы 

арқылы қабылданады. 

Ақпарат алу телефондары: +77025791594, +7026772386 

Команда құрамы: 8-қыздан тұрады. 

Жарыс түрлері: 

- 30 м жүгіру  (қыздар)   

- орнынан ұзындыққа секіру (қыздар)         

- челноқтық жүгіріс (қыздар) 

- 1 минут ішінде арқаға жату жағдайында денені көтеру (пресс, қыздар) 
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18-19.02.2021 Ж. ӨТКЕН І. ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ 

ЖЕТІСУ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІ 

АРАСЫНДАҒЫ ОНЛАЙН ФОРМАТТА ӨТКЕН 

СПАРТАКИАДА ЖАРЫСТАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ. 

 

Онлайн форматта өткен жарыстың қорытындысы бойынша 

жалпы командалық есепте келесі орындар анықталды: 

Командалық жарыста 

  

І орын    Техникалық факультетінің командасы (120-ұпай) 

ІІ орын   І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 

колледжінің командасы (108-ұпай) 

ІІІ орын  Жаратылыстану факультетінің командасы (88-ұпай) 

  

Жекелей сында орын алған студенттер: 

Тоғызқұмалақтан қыздар арасында: 

І орын             Найманова Ақерке (Құқық және экономика факультеті) 

ІІ орын            Шабден Аяулым (Техникалық факультет) 

ІІІ орын          Құрманбек Диана (Гуманитарлық факультет) 

  

Тоғызқұмалақтан ұлдар арасында: 

І орын             Тазабеков Жанат (Гуманитарлық факультет) 

ІІ орын           Ерболсын Елдар (Zhansugurov college) 

ІІІ орын          Бақыттасов Самат (Жаратылыстану факультеті) 

  

Гір көтеруден: 

І орын            Ералыұлы Бегалы (Техникалық факультет) 

ІІ орын           Орымбай Асылбек (Жаратылыстану факультеті) 

ІІІ орын         Тынышбеков Рауан (Техникалық факультет) 



  

Шахматтан қыздар арасында: 

І орын             Газалиева Инесса (Гуманитарлық факультет) 

ІІ орын            Аманжолова Жанель (Педагогика және психология           

                           факультеті) 

ІІІ орын          Тұрар Алғыр (Техникалық факультет) 

  

Шахматтан ұлдар арасында: 

І орын                Жақсыбеков Сырым (Техникалық факультет) 

ІІ орын              Тазабеков Жанат (Гуманитарлық факультет) 

ІІІ орын             Әлиасқар Бауыржан (Жаратылыстану факультеті) 

  

Кермеге тартылудан ұлдар арасында: 

І орын                Атишев Дастан (Техникалық факультет) 

ІІ орын              Биназар Думан (Zhansugurov college) 

ІІ орын              Жақыпбек Таңжарық (Техникалық факультет) 

ІІ орын              Мұрат Жақсылық (Құқық және экономика факультеті) 

ІІІ орын             Асентай Салауат (Жаратылыстану факультеті) 

  

  

  

Денені еденнен  көтеруден: 

І орын              Қыстаубаев Қанат (Zhansugurov college) 

ІІ орын            Орымбай Асылбек (Жаратылыстану факультеті) 

ІІІ орын           Сексенбаев Дастан (Zhansugurov college) 

  

  

Үстел теннисінен қыздар арасында: 

І орын             Смахметова Назерке (Техникалық факультет) 

ІІ орын            Бейсебаева Арина (Құқық және экономика факультеті) 

ІІІ орын          Болатхан Меруерт (Педагогика және психология           



                           факультеті) 

  

Үстел теннисінен ұлдар арасында: 

І орын             Өтеп Ерсұлтан (Zhansugurov college) 

ІІ орын           Бауыржан Қымбат (Жаратылыстану факультеті) 

ІІІ орын          Мейір Олжас (Техникалық факультет) 
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ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКАДАН ЕРЕСЕКТЕР МЕН ӘЙЕЛДЕР 

АРАСЫНДА ЖАБЫҚ АЛАНДА ӨТКЕН ҚР-НЫҢ 

ЧЕМПИОНАТЫ 

18-21.02.21жылы Өскемен қаласында  жеңіл атлетикадан ересектер мен 

әйелдер арасында жабық аланда ҚР-ның Чемпионаты өтті. Дене шынықтыру 

және өнер факультетінің 2-курс студенті Керимова Мадина 1500м, 3000м 

жүгіруден 2 орынға ие болды. 

  

07-10.02.21жылы Өскемен қаласында  жеңіл атлетикадан ересектер мен 

әйелдер арасында жабық аланда ҚР-ның Кубогі өтті. Дене шынықтыру және 

өнер факультетінің 2-курс студенті Баймұрат Тимур 1500м, 3000м жүгіруден 

3 орынға ие болды. 

  

        Университет спортклубы 
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2020-2021 оқу жылындағы  І. Жансүгіров атындағы  Жетісу 

университетінің профессорлық оқытушылар құрамы мен 

қызметкерлер арасындағы онлайн форматта өткен 

Спартакиада жарыстарының қорытындысы. 

   Жүлделі орынға  ие болған командалар мен спортшылар І.Жансүгіров 

атындағы Жетісу университеті Басқарма төрағасы - Ректор кубогі және 

медаль, грамоталармен  марапатталды. Университет Кәсіподақ 

ұйымы  Спартакиада жарыстарында жүлделі орындарға ие болған 

факультеттерге ақшалай сыйлықтар табыстады. 

Онлайн форматта өткен жарыстың қорытындысы бойынша жалпы 

командалық есепте келесі орындар анықталды: 

Командалық жарыста 

  

І орын    Техникалық факультетінің командасы (837,5-ұпай) 

ІІ орын   Құқық және экономика факультетінің командасы (707,5-ұпай) 

ІІІ орын  Әскери кафедрасының командасы (461-ұпай) 

  

Жекелей сында орын алған профессорлық оқытушылар құрамы мен 

қызметкерлері: 

  

Тоғызқұмалақтан әйелдер арасында: 

І орын             Бейсенова Самал  (Құқық және экономика факультеті) 

ІІ орын            Білісбекқызы Еңлік (Техникалық факультет) 

ІІІ орын          Жанузакова Бахыт (Zhansugurov college) 

  

Тоғызқұмалақтан ерлер арасында: 

І орын             Бастаубаев Аслан (Құқық және экономика факультеті) 

ІІ орын           Нүрпеисов Қуаныш (Жаратылыстану факультеті) 

ІІІ орын          Молдакулов Болат (Техникалық факультет) 

  

Гір көтеруден: 

І орын            Жапаш Ербол (Zhansugurov college) 

ІІ орын           Абдиршин Қанат (Әскери кафедра) 



ІІІ орын         Есенгабылов Ильяс (Техникалық факультет) 

  

Шахматтан әйелдер арасында: 

І орын             Есимбекова Асылжан (Гуманитарлық факультет) 

ІІ орын            Имангазинова Жемісжан (Жаратылыстану факультеті) 

ІІІ орын          Байжуманова Айгерім (Құқық және экономика факультеті) 

  

Шахматтан ерлер арасында: 

І орын                Сакибаев Спартак (Техникалық факультет) 

ІІ орын              Буланов Ержан (Гуманитарлық факультет) 

ІІІ орын             Жұмағұлов Тимур (Құқық және экономика факультеті) 

  

Кермеге тартылудан ерлер арасында: 

І орын                Бабаш Диас (Құқық және экономика факультеті) 

І орын                Еренгайпов Санат (Жаратылыстану факультеті) 

ІІ орын              Токанбаев Асхат (Техникалық факультет) 

ІІІ орын             Каскырбаев Диас (Техникалық факультет) 

  

Арқаға жату жағдайында денені көтеруден әйелдер арасында: 

І орын               Сеитова Гульдана (Техникалық факультет) 

І орын               Мамилина Самал (Педагогика және психология           

                           факультеті) 

ІІ орын              Дәкен Рамиля (Құқық және экономика факультеті) 

ІІІ орын            Мендекенова Айгерім (Гуманитарлық факультет) 

ІІІ орын            Жакупова Гүлім (Құқық және экономика факультеті) 

  

Денені еденнен  көтеруден әйелдер арасында: 

І орын              Білісбекқызы Еңлік (Техникалық факультет) 

ІІ орын            Оразбаева Асель (Техникалық факультет) 

ІІІ орын           Қонысбекова Мақпал (Құқық және экономика факультеті) 

  



Денені еденнен  көтеруден ерлер арасында: 

І орын              Ақтынбаев Қанат (Құқық және экономика факультеті) 

ІІ орын            Қасқырбаев Диас (Техникалық факультет) 

ІІІ орын           Батай Нұрсая (Техникалық факультет) 
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ОНЛАЙН СПАРТАКИАДА 

06-13 қаңтар 2020ж сағат 10:00-16:00 

Онлайн Спартакиадаға университет және І.Жансүгіров атындағы колледждің профессорлық 

оқытушылар құрамы мен қызметкерлері қатыса алады. 

Жарыс  Google meet бағдарламасы арқылы жүргізіледі. Сілтемесі  https://meet.google.com/wij-fsdg-kwj   

Сұраныстар 2020 жылдың 30-желтоқсанына дейін sport.zhgu@mail.ru почтасы арқылы қабылданады. 

Ақпарат алу телефондары: +77025791594, +7026772386 
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ОНЛАЙН ФОРМАТТА ӨТКЕН «ДЕНЕНІ ЕДЕННЕН 

КӨТЕРУ» ЖАРЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

«Саналы ұрпақ» жобасы аясында университет білімгерлері  арасында 2020 жылдың 3 

желтоқсанында «Денені еденнен көтеру» онлайн жарысы өткізілді. 

Онлайн форматта өткен жарыстың қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте келесі 

орындар анықталды: 

  

Командалық жарыста 

  

І орын    Техникалық  факультеттің  командасы 

ІІ орын   Құқық және экономика факультетінің  командасы 

ІІІ орын  Педагогика және психология  факультетінің  командасы 

  

Жекелей сында орын алған студенттер: 

Денені еденнен көтеру (ұлдар). 

І орын         Жұмағали Салауат - Педагогика және психология                 факультетінің студенті 

ІІ орын       Орымбай Асылбек  - Жаратылыстану факультетінің  студенті 

ІІІ орын     Қонысбаев Санат - Құқық және экономика факультетінің  студенті 

  

Денені еденнен көтеру (қыздар). 

  

І орын      Алтынбекова Меруерт - Педагогика және психология                 факультетінің студенті 

ІІ орын     Иманбетова Ақпейіл -   Жаратылыстану факультетінің 

                   студенті 

ІІІ орын    Білісбек Көркем -  Техникалық  факультетінің  студенті 



 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081647_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.57.36.jpeg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081657_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.56.41.jpeg


 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081661_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.58.19.jpeg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081756_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.55.15.jpeg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081709_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.53.19.jpeg


 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081734_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.55.51.jpeg


 

 

 

 

 

 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081757_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.52.54.jpeg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081797_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.53.47.jpeg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-12/1607081794_whatsapp-image-2020-12-04-at-15.58.59.jpeg


«ДЕНЕНІ ЖЕРДЕН КӨТЕРУ» ЖАТТЫҒУЫНАН ОНЛАЙН ЖАРЫС 

03 желтоқсан 2020ж сағат 10:00 

Онлайн жарысықа университет және І.Жансүгіров атындағы колледж 

білімгерлері қатыса алады. 

Жарыс  Google meet бағдарламасы арқылы жүргізіледі. 

Сілтемесі  https://meet.google.com/wij-fsdg-kwj   

Сұраныстар 2020 жылдың 2-

желтоқсанына дейін  sport.zhgu@mail.ru почтасы арқылы қабылданады. 

Ақпарат алу телефондары: +77025791594, +7026772386 
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ОНЛАЙН ФОРМАТТА ӨТКЕН «КЕРМЕГЕ ТАРТЫЛУ 

ЖӘНЕ АРҚАҒА ЖАТУ ЖАҒДАЙЫНДА ДЕНЕНІ КӨТЕРУ» 

ЖАРЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

«Саналы ұрпақ» жобасы аясында университет білімгерлері  арасында 2020 

жылдың 11 қараша күні «Кермеге тартылу және арқаға жату жағдайында денені 

көтеру» онлайн жарысы өткізілді. 

Онлайн форматта өткен жарыстың қорытындысы бойынша жалпы 

командалық есепте келесі орындар анықталды: 

  

Командалық жарыста 

  

І орын    Дене шынықтыру және өнер факультетінің  командасы 

ІІ орын   Жаратылыстану факультетінің  командасы 

ІІІ орын  Техникалық  факультетінің  командасы 

  

Жекелей сында орын алған студенттер: 

Кермеге тартылу (ұлдар). 

І орын         Худайбергенов Нурбатур - Дене шынықтыру және өнер 

факультетінің  студенті 

ІІ орын       Биназар Думан  - Жансугуров колледжінің студенті 

                     Данабеков Даниял - Жансугуров колледжінің студенті 

 Князбек Дидар  - Техникалық  факультетінің студенті 

ІІІ орын     Жұмағали Салауат  - Педагогика және психология                 факультетінің 

студенті 

  

Арқаға жату жағдайында денені көтру (қыздар). 

  

І орын      Дарханқызы  Диана - Дене шынықтыру және өнер факультетінің  студенті 

ІІ орын     Ислямғали  Еркежан  -   Педагогика және психология                 факультетінің 

студенті 

ІІІ орын    Нарчаева Диана   -  Жаратылыстану факультетінің  студенті 
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КЕРМЕГЕ ТАРТЫЛУ ЖӘНЕ АРҚАҒА ЖАТУ 

ЖАҒДАЙЫНДА ДЕНЕНІ КӨТЕРУ ОНЛАЙН ЖАРЫСЫ 

11 қараша 2020ж сағат 10:00 

Онлайн жарысына әр факультеттің сондай-ақ ЖУ колледжінің білімгерлері 

қатыса алады. 

Жарыс  Google meet бағдарламасы арқылы жүргізіледі. 

Сілтемесі  https://meet.google.com/wij-fsdg-kwj   

Сұраныстар 2020 жылғы 9 қарашасына дейін  sport.zhgu@mail.ru почтасы 

арқылы қабылданады. 

Ақпарат алу телефондары: +77025791594, +7026772386 
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21.10. 2020 ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ 

УНИВЕРСИТЕТІНІҢ БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ – РЕКТОР 

ЖӘНЕ ПРОФЕССОРЛЫҚ ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМА 

КОМАНДАСЫ МЕН УНИВЕРСИТЕТТІҢ I-КУРС 

БІЛІМГЕРЛЕРІ ҚҰРАМА КОМАНДАСЫ АРАСЫНДАҒЫ 

ДӘСТҮРЛІ ФУТБОЛ ЖАРЫСЫ ӨТКІЗІЛЕДІ. 
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ОНЛАЙН ФОРМАТТА ӨТКЕН «ГІР КӨТЕРУ» 

ЖАРЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

«Саналы ұрпақ» жобасы аясында университет 

білімгерлері  арасында 2020 жылдың 15 қазан күні «Гір көтеру» онлайн 

жарысы өткізілді. 

Онлайн форматта өткен жарыстың қорытындысы бойынша жалпы 

командалық есепте келесі орындар анықталды: 

  

Командалық жарыста 

  

І орын    Дене шынықтыру және өнер факультетінің  командасы – 212 

ұпай 

ІІ орын   Техникалық факультет  командасы – 203 ұпай 

ІІІ орын  Құқық және экономика факультетінің  командасы - 159 ұпай 

  

Жекелей сында орын алған студенттер: 

55 келі салмақ дәрежесінде 

І орын         Сарсенұлы Санат  Дене шынықтыру және өнер 

факультетінің  студенті 

ІІ орын       Аубаев Елдос  Құқық және экономика факультетінің  студенті 

ІІІ орын     Бақыттасов Самат  Жаратылыстану факультетінің  студенті 

  

60 келі салмақ дәрежесінде 

  

І орын      Нартбаев Бекжан  Техникалық факультетінің  студенті 

ІІ орын     Ерсайн Қасым      Құқық және экономика факультетінің  студенті 

ІІІ орын    Есентай Салауат    Жаратылыстану факультетінің  студенті 

  

70 келі салмақ дәрежесінде 

  

І орын        Нұрболат Нұрғазы  Дене шынықтыру және өнер 

факультетінің      студенті 



ІІ орын      Тынышбеков Рауан  Техникалық факультетінің  студенті 

ІІІ орын     Нүркенов Ерден  Жаратылыстану факультетінің  студенті 

  

+80 келі салмақ дәрежесінде 
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ГІР КӨТЕРУДЕН ОНЛАЙН ТУРНИР 

15 қазан 2020ж сағат 10:00 

Гір көтеруден онлайн жарысына әр факультет білімгерлері қатыса алады. 

Жарыс  Google meet сайтының https://meet.google.com/wij-fsdg-kwj сілтемесі 

бойынша өткізіледі. 

Сұраныстар 2020 жылғы 13 қазанға дейін    sport.zhgu@mail.ru почтасы 

арқылы қабылданады. 

Ақпарат алу телефоны: +77025791594, +7026772386 
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ОНЛАЙН ФОРМАТТА ӨТКЕН «ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ» 

ЖАРЫСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ 

«Саналы ұрпақ» жобасы аясында университет білімгерлері арасында 

2020ж. 22-23 қыркүйек күндері аралығында «Тоғызқұмалақтан» онлайн 

турнирі өткізілді. 

Онлайн форматта өткен жарыстың қорытындысы бойынша 

жалпы командалық есепте келесі орындар анықталды: 

I орын 

Дене шынықтыру және өнер факультетінің   командасы- 8 ұпай 

II орын 

Гуманитарлық факультет командасы  - 7 ұпай 

III орын 

Құқық және экономика факультетінің   командасы – 6 ұпай 

  

Ерлер арасында тоғызқұмалақтан онлайн жарысының үздік спортшылары: 

Есерхан Жанерик - Дене шынықтыру және өнер факультеті 

Мұсабаева Аяна - Педагогика және психология факультеті 

Тазабеков Жанат Құнанбайұлы - Гуманитарлық факультет   

  

Әйелдер арасында тоғызқұмалақтан онлайн жарысының үздік 

спортшылары: 

Шабден Аяулым - Техникалық факультет 

Құрманбек Диана Жеңісқызы - Гуманитарлық факультет 

Найманова Акерке Наймановна - Құқық және экономика факультет  
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«ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚТАН» ОНЛАЙН ТУРНИР 

22-23 қыркйек 2020ж сағат 10:00 

Тоғызқұмалақтан онлайн жарысына әр факультет білімгерлері қатыса алады. 

Жарыс  iggamcenter.com 

сайтының https://www.iggamcenter.com/info/ru/maintoguz.html сілтемесі 

бойынша өткізіледі. 

Сұраныстар 2020 жылғы 21 қыркүйекке дейін .   sport_jmu@mail.ru почта 

арқылы қабылданады. 

Ақпарат алу телефоны: +77023077845  
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ОҚЫТУШЫЛАР МЕН СТУДЕНТТЕРДЕН ҚҰРЫЛҒАН 

ЖЕТІСУ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ҚҰРАМА КОМАНДАСЫ 2 

ОРЫНДЫ ИЕЛЕНДІ 

Оқытушылар мен студенттерден құрылған Жетісу 

университетінің  құрама командасы  2020 жылдың жаз маусымындағы "А" 

лигасында LLF-тен шағын футболдан Талдықорған қаласының біріншілігінде 

2 орынды иеленді. 
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ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚТАН ОНЛАЙН ЖАРЫСЫ 

 

2020 жылдың 16-17 мамыр күндері аралығында университет ПОҚ-ы мен 

құрылымдық бөлімдер қызметкерлері арасында тоғызқұмалақтан онлайн 

жарысы өтті.  

Жарыс қортындысы бойынша жалпы командалық есепте келесі 

орындар анықталды: 

I орын 

Гуманитарлық факультет - 10 ұпай 

II орын 

Жаратылыстану факультеті - 6 ұпай 

III орын 

Жансүгіров колледжі – 5 ұпай 

Ерлер арасындатоғызқұмалақтан онлайн жарысының үздік спортшылары: 

Ілескен Әлбатырұлы- Гуманитарлық факультет 

Мейрамбек Әділет – ITорталығыныңдиректоры 

Кенес Ерсін - Жансүгіров колледжі 

Әйелдер арасында тоғызқұмалақтан онлайн жарысының үздік 

спортшылары: 

Болатхан Лира - Гуманитарлық факультет 

Кенджасарова Айгерим– Мемлекеттік басқаружәне менеджмент кафедрасы 

Галиева Гулмира Базархановна- Дене шынықтыру және спорт кафедрасы 

  



 

 



ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚТАН АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖОҒАРҒЫ ОҚУ 

ОРЫНДАРЫНЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ОНЛАЙН ЖАРЫСЫ 

Ақпарат көзі: Спортклуб  

  Алматы қаласында жоғарғы оқу орындарының студенттері арасында Ippamtcehter.com сайты 

арқылы тоғызқұмалақтан қашықтықтан өткен онлайн жарысында университет спортклубының 

жаттықтырушы-оқытушысы А.А. Базылжановтың жетекшілігімен қыздар арасында дене шынықтыру 

және өнер факультетінің 2 курс білімгері Несіпбекова Мадина 50 ұпаймен 2-ші жүлделі орынды жеңіп 

алды, ал ұлдар арасында құқық және экономика факультетінің 1 курс білімгері Бақберген Бекзат 40 

ұпай жинап 8-ші орынды иеленді. Жарыс Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде 

2-5 мамыр күндері аралығында өтеді. Жарысқа 20 оқу орны қатысты. Жарыс швецариялық тәсілмен 7 

тур болып ұлдар мен қыздар арасында бөлек жекелей есепте рапид түрінде өтті. 
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ПАРА-ПАУЭРЛИФТИНГТЕН ӘЛЕМ КУБОГЫ 

 

2020 жылғы  18-24 ақпан аралығында Ұлыбритания мемлекеті 

Манчестер қаласында пара-пауэрлифтингтен Әлем кубогы өтті. Әлем кубогы 

нәтижесінде Дене шынықтыру және өнер факультетінің ФКР 111 топ 

білімгері  Буймов Захар жасөспірімдер арасында I орын, ересектер арасында 

II орынды иеленді. Жеңіс иегерін құттықтаймыз! 
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ЖЕҢІЛ АТЛЕТИКА! 

  

2020 жылғы  9-21 ақпан аралығында Өскемен қаласында 2001-2002 

ж.ж. туылған жабық кешендегі жасөспірімдер арасындағы Қазақстан 

Республикасының чемпионаты өтті. Чемпионат нәтижесінде Дене 

шынықтыру және өнер факультетінің білімгерлері Керимова Мадина 

3000 м-  I орын, 1500 м -  II орынды,  Баймуратов Тимур 800 м-II 

орынды иеленді. 

  

Сонымен қатар М.Керимова Жабық кешендегі Қазақстан 

Республикасының кубогында 1500м - I, 3000 м - I орынды иеленді. 
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САДАҚ АТУ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЧЕМПИОНАТЫ 

  

2020 жылдың 3-11 ақпан аралығында Теміртау қаласында садақ атудан 

ересектер мен әйелдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты 

өтті. Чемпионат нәтижесінде Дене шынықтыру және өнер факультетінің 

білімгерлері Жексенбинова Адель (ДШҚ 311), Филько Мария (ФКР 111), 

Авдеева Елизавета (ФКР 311) командалық сайыста жүлделі 1 орынға ие 

болды. Дәл осы чемпионаттың «18+18» қашықтықтан әйелдер арасындағы 

блок түрінен Жексенбинова Адель 3 орынды иеленді. 

  

Сонымен қатар 09 ақпан 2020 ж садақ атудан ересектер мен жастар 

арасында Теміртау қаласындағы  Ұлттық Олимпиада комитетінің Тұңғыш 

Президенті Досымбетов Тимур Камалұлын еске алу турнирінде 

Жексенбинова Адель 3 орынды иеленді. Спортшыларымызды жеңісімен 

құттықтаймыз! 
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«INDIAN OPEN» КИКБОКСИНГТЕН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ТУРНИРІ 

  

  

  

2020 жылдың ақпан айының 8-16 жұлдызы аралығында Дели 

қаласында өткізілген кикбоксингтен «Indian Open»  халықаралық турнирінде 

Гуманитарлық факультеті шетел тілдері және аударма ісі 

кафедрасы  «Аударма ісі-111» тобының студенті Егемдербиев Тимур 

қатысып, бірінші орынды иеленді. 

Қазақстан құрама командасының сапында бой көрсеткен спортшы-

білімгеріміз аудармашылық қызметтің күн сайын дамып келе жатқанын және 

әлеуметтік сұранысқа ие болып отырғанын іс жүзінде дәлелдеп берді. Тимур 

іскерлік кездесулерде аудармашы ретінде өте жақсы жұмыс атқарғанын 

жаттықтырушылары мақтанышпен айтуда.  
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БОКС 

  

26 қаңтар - 3 ақпан аралығында өткен Екібастұз қаласында бокстан 

жасөспірім қыздар арасында  2002-2003, 2004-2005 ж.т. ҚР чемпионатында 

Дене шынықтыру және өнер факультеті, дене шынықтыру және спорт 

мамандығының 1 курс  білімгерлері, Байзак Дильназ 69 келіде 2 орын, 

Дарханқызы Диана 81 келіде 3 орын иеленді. Құттықтаймыз! 
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І.ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ПОҚ-Ы, ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМДЕРІ 

МЕН БІЛІМГЕРЛЕРІ АРАСЫНДА ШАҢҒЫДАН ҚЫСҚЫ 

ПРЕЗИДЕНТТІК КӨПСАЙЫС ЖАРЫСЫНЫҢ 

ҚОРТЫНДЫСЫ 

  

2020 жылдың 29 қаңтар күні университет ПОҚ-ы, құрылымдық бөлімдері 

мен білімгерлері арасында шаңғыдан қысқы Президенттік көпсайыс жарысы 

өтті.  

Жарыс қортындысы бойынша жалпы командалық есепте келесі орындар 

анықталды: 

І орын – Дене шынықтыру және өнер факультеті 

ІІ орын – Жаратылыстану факультеті 

ІІІ орын – Жансүгіров колледжі 

  

Шаңғы жарысының үздік спортшылары (2 шақырым, 3 шақырым): 

18-23 жас аралығында: 

Орынбай Асылбек – Жаратылыстану факультеті 

Шернияз Нұртөре – Дене шынықтыру және өнер факультеті 

Қасен Ерасыл – Дене шынықтыру және өнер факультеті 

Байжұма Ғазиза – Гуманитарлық факультеті 

Серікбаева Жансая - Дене шынықтыру және өнер факультеті 

Ембергенова Айдана - Дене шынықтыру және өнер факультеті 

23-29 жас аралығында: 

Сарсенбекова А. - Гуманитарлық факультеті 

Исабаева Зәуреш – Педагогика және психология факультеті 

Мендекенова Айгерім – Гуманитарлық факультеті 

Мухашев Ельдос - Жансүгіров колледжі 

Кеңес Ерсін - Жансүгіров колледжі 

Алиев Мұрат - Жансүгіров колледжі 



30-39 жас аралығында: 

Амирова Ерлек  – Дене шынықтыру және өнер факультеті 

Турсынбаева Динара – Жаратылыстану факультеті 

Бондаренко Александр - Жансүгіров колледжі 

Мейрамбек Әділет - Жаратылыстану факультеті 

Мұратбеков Жанат – Дене шынықтыру және өнер факультеті 

40-49 жас аралығында: 

Оразбаев Шалқар - Дене шынықтыру және өнер факультеті 

Таурбекова Айнұр - Педагогика және психология факультеті 

Оңғарбаева Сұлушаш – Дене шынықтыру және өнер факультеті 

Сапаргалиева Кенжегүл – Жаратылыстану факультеті 

50-59 жас аралығында: 

Маметурдиева Кемелхан – Жаратылыстану факультеті 

Сарсенбаев Берик - Дене шынықтыру және өнер факультеті 

60-70 жас аралығында: 

 Намазбаев Қанабек – Жаратылыстану факультеті 

 Тарихов Нұрғазы – Жаратылыстану факультеті 

 Құрақбева А. – Дене шынықтыру және өнер факультеті 
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І.ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ПОҚ-Ы МЕН ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 

АРАСЫНДАҒЫ СПАРТАКИАДА ЖАРЫСТАРЫНЫҢ 

ҚОРТЫНДЫСЫ 

  

2020 жылдың 6-10 қаңтар күндері аралығында дәстүрлі  университет 

ПОҚ-ы мен қызметкерлері арасындағы  Спартакиада жарыстары өтті. 

Спартакиада  спорттың 6 түрінен өткізілді: волейбол, баскетбол, арқан 

тартыс, үстел теннисі, шахмат және тоғызқұмалақ. Спартакиадаға жалпы 

саны 287  ПОҚ-ы мен қызметкерлері қатысты. 

Жарыс қортындысы бойынша жалпы командалық есепте келесі орындар 

анықталды: 

  

І орын – Жаратылыстану факультеті 

ІІ орын – Жансүгіров колледжі 

ІІІ орын – Гуманитарлық факультеті 

IV орын – Техникалық факультеті 

V орын – Ректорат 

VI орын – Құқық және экономика факультеті 

VIІ орын – Педагогика және психология факультеті 

  

Спартакиаданың үздік спортшылары: 

Волейбол: 

Тұрсынбаева Гүлсім – Гуманитарлық факультетінің ойыншысы 

Смагулова Меруерт – Ректорат командасының ойыншысы 

Бондаренко Александр – Жансүгіров колледжінің ойыншысы 

Баскетбол: 

Исаева Гүльзира – Жаратылыстану факультетінің ойыншысы 

Шакен Марат – Жаратылыстану факультетінің ойыншысы 

Толамисов Амангельды – Гуманитарлық факультетінің ойыншысы 

Үстел теннисі: 



Турсынбаева Динара – Техникалық факультетінің ойыншысы 

Нагимбаев Тілек  – Ректорат командасының ойыншысы 

Шахмат: 

Сарыбасов Ерназар – Техникалық факультетінің ойыншысы 

Иманғазинова Жемісжан – Жаратылыстану факультетінің ойыншысы 

Буланов Ержан – Гуманитарлық факультетінің ойыншысы 

Есенбек Жұмағали – Гуманитарлық факультетінің ойыншысы 

Тоғызқұмалақ: 

Албатыр Илесбек – Гуманитарлық факультетінің ойыншысы 

Мусабекова Құндыз – Жаратылыстану факультеті 

Арқан тартыс: 

Чалдикенова Ляззат – Гуманитарлық факультетінің ойыншысы 

Турысбекова Асем – Гуманитарлық факультетінің ойыншысы 

Аңсабаев Дүйсен – Гуманитарлық факультетінің ойыншысы 

Мукашев Ельдос – Жансүгіров колледжінің ойыншысы 

Мейрамбек Әділет – Жаратылыстану факультетінің ойыншысы 

  

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-01/1578974345_01.jpg


 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-01/1578974379_02.jpg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-01/1578974337_1.jpg


 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-01/1578974345_2.jpg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-01/1578974328_3.jpg


 

 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-01/1578974380_4.jpg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-01/1578974336_5.jpg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-01/1578974360_6.jpg


 

 

 

 

 

 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-01/1578974372_7.jpg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2020-01/1578975665_8.jpg


БОКС 

  

17-21 желтоқсан күндері Қарағанды қаласында ҚР-ның еңбек сіңірген 

жаттықтырушысы Ғалым Жарылқаповты еске алуға арналған халықаралық 

бокс турнирінде 69 келі салмақта өнер көрсеткен Дене шынықтыру және 

өнер факультеті дене шынықтыру және спорт мамандығының ДШҚ 411 топ 

білімгері Ақбаева Баян тағы да жеңімпаздар қатарынан көріне білді. 2 

орынды иеленген Баян Азия Чемпионатының лицензиялық турнирінің 

жолдамасын иеленді. Спортшымызға сәттіллік тілейміз! 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІ 

КҮНІНЕ АРНАЛҒАН ВОЛЕЙБОЛ ЖАРЫСЫ ӨТКІЗІЛДІ. 

  

2019 жылдың 5-6 желтоқсан күндері аралығында Қазақстан 

Республикасының  Тәуелсіздігі күніне орай студенттер арасында 

волейболдан жарыс өтті. 

Жарысқа 6 команда қатысты.        

Жарыс қорытындысы бойынша: І орынды – Құқық және экономика 

факультеті, ІІ орынды – Жансүгіров колледжі иеленсе,  ІІІ орынды – 

Педагогика және психология факультеті қанжығасына байлады. Жарыс 

барысында жақсы ойын өрнегін көрсетіп, «Үздік ойыншы» атанған Құқық 

және экономика факультетінің студенті Төлеубек Мади және Жансүгіров 

колледжінің білімалушысы Женисова Азина.  Жарыс жеңімпаздары мен 

жүлдегерлері университет ректорының кубоктармен және грамоталарымен 

марапатталды. 

 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-12/1575952836_1.jpg


 

 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-12/1575952841_2.jpg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-12/1575952827_3.jpg


 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-12/1575952882_4.jpg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-12/1575952822_5.jpg


 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-12/1575952898_6.jpg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-12/1575952802_7.jpg


 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-12/1575952817_8.jpg
http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-12/1575952827_9.jpg


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://old2.zhgu.edu.kz/uploads/posts/2019-12/1575952826_10.jpg


САДАҚ АТУ! 

5-21 қараша күндері аралығында Паттай (Тайланд) қаласында садақ 

атудан лицензияланған Азия чемпионатында Дене шынықтыру және өнер 

факультетінің ДШҚ 311 тобының білімгері Жексенбинова Адель садақ 

атудан бірінші орынды қанжығалап жеңіс тұғырына көтеріліп, Қазақстан 

құрама командасының жалпы командалық есепте үшінші орынға табан 

тіреуіне өз үлесін қосты. 
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І.ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІ АРАСЫНДАҒЫ 

СПАРТАКИАДА ЖАРЫСТАРЫНЫҢ ҚОРТЫНДЫСЫ 

  

2019 жылдың 21-22 қараша күндері аралығында дәстүрлі  университет 

студенттері арасындағы  Спартакиада жарыстары өтті. 

Спартакиада  спорттың 6 түрінен өткізілді: волейбол, баскетбол, шағын 

футбол, үстел теннисі, шахмат және тоғызқұмалақтан. Спартакиадаға  300-

ден астам студент қатысты. 

Жарыс қортындысы бойынша жалпы командалық есепте келесі орындар 

анықталды: 

  

І орын – Дене шынықтыру және өнер факультеті 

ІІ орын – Құқық және экономика факультеті 

ІІІ орын – Жансүгіров колледжі 

Спартакиаданың үздік спортшылары: 

Несипбекова Мадина – Дене шынықтыру және өнер факультеті 

Ануарбеков Алинур – Жансүгіров колледжі 

Кумисбек Маржан – Құқық және экономика факультеті 

Турысбек Дарын – Техникалық факультет 

Туралы Шугыла –Педагогика және психология факультеті 

          Бауыржан Қымбат–  жаратылыстану факультеті 

           Газалиева Инесса– Гуманитарлық факультет 
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ГРЭППЛИНГ 

  

8-9 қараша күндері Грэпплинг күресінен Әзірбайжан астанасы Бакуде 

25 мемлекетттен 800-ден астам спортшы қатысқан дүбірлі додада Дене 

шынықтыру және өнер факультетінің ДШҚ 113 топ білімгері Қасымов 

Тарлан 18-19 жас аралығындағы жастар арасында 66 кг. салмақта үшінші 

орынды қанжығалап, Қазақстан құрама командасының командалық есепте 

екінші орыннан көрінеуіне өз үлесін қоса білді. Көк байрағымызды әлемнің 

түкпір-түкпірінен көрсете білген саңлақтарымызға сәттілік тілейміз! 
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ШАҒЫН ФУТБОЛДАН І. ЖАНСҮГІРОВ АТЫНДАҒЫ 

ЖЕТІСУ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ 

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМДЕР МЕН ҰСТАЗДАР АРАСЫНДАҒЫ 

ЧЕМПИОНАТЫ 

Ақпарат көзі: Спортклуб 

  

Ашылуы: 05.11.2019 жыл 

Жабылуы: 23.01.2020 жыл 

Өтетін орны: №2 оқу ғимаратының спорт залы 

      Аптасына сейсенбі және бейсенбі күндері 15 минуттан 2 таймдық 

ойындар 17:45 басталады. 

Чемпионат кестесі 
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«КҮЗГІ МАРАФОН-2019» 

  

2019 жылғы 2 қарашада Жастар жылының «Саналы ұрпақ» жобасының 

аясында І.Жансүгіров атындағы ЖМУ-нің профессор-оқытушылар құрамы, 

қызметкерлері, білімгерлері, ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

Агенттігінің (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Алматы облысы 

бойынша департаменті республикалық мемлекеттік мекемесі және 

Талдықорған қаласының арнаулы орта білім беретін оқу орындарының 

оқытушылары мен білімгерлері  арасында өткізілген жеңіл атлетикалық 

«Күзгі марафон-2019» жарысының  қорытындысы. 

Жарыстың міндеті мен мақсаты: 

- салауатты өмір салтын насихаттау; 

-оқытушылар, қызметкерлер мен білімгерлерді жеңіл атлетикамен 

айналысуға баулу; 

- жеке спорттық шеберлікті дамыту; 

-білім беретін оқу орындарының арасындағы жолдастық қарым-қатынасты 

нығайту 

  

Жарыс жеңімпаздары: 

Ерлер 24 – 29 жас 

І орын  Мұқатай Ерасыл - №1  Спорт мектебі 

ІІ орын Кенес Ерсін  - Жансүгіров колледжі 

ІІІ орын Дәулетқазинов Нұрзат  - ЖМУ, Техникалық факультеті 

  

Әйелдер 24 – 29 жас 

І орын   Алекбаева Мадина  - ЖМУ, Заң және Экономика факультеті 

ІІ орын  Қалибек Асем – ЖМУ, Жастар орталығы 

ІІІ орын Алиева Асель – Политехникалық колледжі 

  

Студент, ұлдар 18 - 23 жас 

І орын  Орманғали Данияр - ЖМУ Денешынықтыру және Өнер факультеті 

ІІ орын Білімхан Қанат – ЖМУ Денешынықтыру және Өнер факультеті 

ІІІ орын Омар Айбол –  Спорт интернат 



  

Студент, қыздар 18 – 23 жас 

І орын  Керимова Мадина - ЖМУ Денешынықтыру және Өнер факультеті 

ІІ орын Нурмухамбет Анеля – №1 Спорт мектебі 

ІІІ орын Байжұма Ғазиза  - ЖМУ, Гуманитарлық факультеті 
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СПАРТАКИАДА 

  

2019 жылдың 29–30 қазан күндері Талдықорған қаласының "Жастар" спорт 

сарайында Алматы облыстық білім беру мекемелерінің кәсіподақ 

ұйымдарының арасында спартакиада өткізілді. Спартакиадаға 14 команда 

қатысып, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті жалпы 

командалық есепте ІІ жүлделі орын алды. 

  

  

ІІ- орын   Волейбол әйелдер құрамасы: 

  

1.Насырова Мадина Муратқызы – Спортклуб жаттықтырушысы 

2.Әлекбаева Мәдина Мырзақұлқызы - Мемлекеттік-құқықтық пәндер 

кафедрасының оқытушысы 

3.Байжұманова Айгерім Мажибекқызы - Мемлекеттік-құқықтық пәндер 

кафедрасының аға оқытушысы 

4.Исаева Гүлзира Ғалымқызы - Математика және информатика 

кафедрасының аға лаборанты 

5.Смагулова Меруерт Сабитқызы - Білімгерлерге қызмет көрсету 

орталығының аға офис-менеджері 

6.Сыдыкбаева Сандуғаш Аубакірқызы - Жаратылыстану кафедрасының 

аға оқытушы 

7.Сулейменова Толғанай Саттарқызы - Спортклуб жаттықтырушы 

  

ІІІ-орын.   Үстел теннисі ерлер құрамасы: 

1.Нагимбаев Тілекбай Калипаұлы - Мәдени көпшілк іс шаралар бөлімінің 

аға технигі 

  

ІІІ-орын. Үстел теннисі әйелдер құрамасы: 

1.Сулейменова Толғанай Саттарқызы - Спортклуб жаттықтырушы 

  

ІІ-ші орын.   Тоғызқұмалақ әйелдер құрамасы: 

  



1.Мусабекова Құндыз Өміржанқызы - Жаратылыстану факультетінің 

деканат хатшысы  

ІІ-ші орын. Дойбы ерлер  құрамасы: 

1.Рахатов Талғат Ысқақұлы - Спортклуб жаттықтырушы-оқытушысы 

  

  

ІІ-ші орын. Шахмат әйелдер құрамасы: 

1.Имангазинова Жемісжан Саттыбекқызы - Жаратылыстану 

кафедрасының аға оқытушы
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ЖЕҢІСТЕН ЖЕҢІСКЕ! 

 

Дене шынықтыру және өнер факультетінің ДШҚ 311 тобының 

білімгері Жексенбинова Адель садақ атудан Шымкент қаласында 12-17 қазан 

аралығында Кеңес Одағының Батыры Қарсыбай Спатаевты еске алуға 

арналған дәстүрлі XXXXIV халықаралық турнирде 149 ұпай жинап үшінші 

орынға ие болды. 
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ЖҮЗДЕН ЖҮЙРІК 

  

20 қазан күні Тараз қаласында жеңіл атлетикадан Қазақстан 

Республикасының Чемпионаты өтті. Аталған жарыста Дене шынықтыру 

және өнер факультетінің білімгері ДШҚ 111 топ білімгері Керимова Мадина 

жасөспірім қыздар арасында 6 шақырым қашықтықты 22 мин. 32 секунд 

аралығында жүгіріп өтіп, жеңіс тұғырына көтерілді. Жеңіс құтты болсын! 
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«РЕКТОР КУБОГІ» 

  

Қазан айының 11 – 12 күндері І.Жансүгіров атындағы ЖМУ 

білімгерлері арасында футболдан «Ректор кубогі» өткізілді 

Жарысқа 7 команда қатысты: 

1.Денешынықтыру және өнер факультеті 

2.Құқық және экономика факультеті 

3.Гуманитарлық факультеті 

4.Жаратылыстану факультеті 

5.Техникалық факультеті 

6.Педагогика және психология факультеті 

7.Жансүгіров колледжі 

Жарыс қорытындысы бойынша келесі орындар анықталды: 

1.І – орын «Ректор кубогінің» жеңімпазы – Денешынықтыру және өнер 

факультеті 

2.ІІ – орын – Құқық және экономика факультеті 

3.ІІІ – орын – Жаратылыстану факультеті 

  

Үздік шабуылшы – Жұмаділ Айдос – Жаратылыстану факультеті. 

1.Үздік қорғаушы – Нұрдәулетов Темірлан – Құқық және экономика 

факультеті 

2.Үздік жартылай қорғаушы – Берікболов Дәурен – Гуманитарлық 

факультеті 

3.Үздік қақпашы – Жакишев Темірлан – Денешынықтыру және өнер 

факультеті 
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ЖАРТЫЛАЙ МАРАФОН! 

13 қазан күні Алматы қаласында халықаралық жартылай марафон өтті. 21 км 

97,5 м қашықтығында Дене шынықтыру және өнер факультетінің 

білімгерлері ДШҚ 212 топ білімгері Орманғали Данияр ерлер арасында және 

ДШҚ 111 топ білімгері Керимова Мадина әйелдер арасында екінші 

орындарды қанжығалады. Жеңіл атлеттерімізді жеңістерімен құттықтаймыз! 
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ПРЕЗИДЕНТТІК МИЛЯ 

  

Жетісу мемлекеттік университетінің профессор-оқытушылар құрамы , 

қызметкерлері мен білімгерлері арасында салауатты өмір салтын насихаттау 

мақсатында 26.09.2019 ж. күні стадионда Президенттік миля жарысы 

өткізіліді. Жарыс жас ерекшеліктеріне байланысты (18-23 жас, 23-29 жас, 30-

39 жас, 40-49 жас, 50-59 жас, 60-70 жас, 70 жастан жоғары) ерлер мен 

әйелдер арасында өтті. 

  Жарыс барысында жоғары жігерлілік танытып, үлгі болған білімгерлер 

мен ұстаздар: 

 Білімгерлер арасында (ұлдар): 

Орманғали Данияр- 1 орын (ДшЖӨФ); 

Білімхан Қанат- 2 орын (ДшЖӨФ); 

Баймұрат Тимур 3 орын (ДшЖӨФ). 

 Білімгерлер арасында (қыздар): 

Керимова Мадина -1 орын (ДШжӨФ) ; 

Байжұма Ғазиза - 2 орын (ГФ); 

Нусипова Алтын - 3 орын (ҚжЭФ). 

Сондай-ақ, ерлер мен әйелдер арасында жарыста үлкен жастарына қарамай 

қайсарлық пен жігіерлік танытқан : 

Ерлер арасында: 

Алмухамбетов С. С - 1 орын (ДШжӨФ); 

Шыныбаев М.А - 2 орын (ДШжӨФ); 

Темиров Е.Ш - 3 орын (ДШжӨФ). 

 Әйелдер арасында: 

Борибекова Ф.- 1 орын (ПжПФ); 

Құрақбаева А.Ж. - 3 орын (ДШжӨФ); 

Таубалдиева Ж.Ш. - 2 орын (ДШжӨФ). 

Жарыс қорытындысы бойынша факультеттер арасында жалпыкомандалық 

есепте келесі орындар анықталды: 



1 орын – дене шынықтыру және өнер факультеті 

 2 орын – гуманитарлық факультет; 

 3 орын – жаратылыстану факультеті. 

  

Оқытушылар мен білімгерлерді жеңістерімен құттықтап, алдағы уақыттағы 

жарыстарда белсенділік танытып, жүйелі түрде дене тәрбиесімен айналысуға 

шақырамыз! 
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ФУТБОЛДАН ЖОЛДАСТЫҚ КЕЗДЕСУ ӨТТІ 

2019 жылдың 18 қыркүйегінде университет ректоры командасы мен 

бірінші курс білімгерлерінің командасы арасында футболдан дәстүрлі 

жолдастық кездесу өтті. Жолдастық кездесу салауатты өмір салтын 

насихаттау, достық қарым-қатынасты нығайту және ойыншылардың 

спорттық шеберлігін жетілдіру мақсатында өткізілді. Кездесу достық 

жағдайда өтті. Қатысушы командалар үздік ойын өрнегін көрсетіп, 

спортсүйер қауымға жақсы көңіл-күй сыйлады. 
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ЖЕҢІСТЕН ЖЕҢІСКЕ! 

Дене шынықтыру және өнер факультетінің ДШҚ 311 тобының 

білімгері Жексенбинова Адель Шымкент қаласында садақ атудан өткен 

Қазақстан Республикасының Чемпионатында Блоктық садақ атудан бірінші 

орынды иеленсе, Блоктық садақ ату 50+50 түрінен күміс медальға қол 

жеткізді. 
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