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ПЛАН 

мероприятий ППС по  профориентационной  работе  кафедры физического 

воспитания и спорта на 2017 - 2018 уч. год. 
 

 
№ Мероприятие Место проведения Ответственные  Сроки 

проведен 

1 Презентация специальности «ФКиС» 

для студентов 2 курса 

Республиканского колледжа спорта 

во время прохождения  практики  по  

ЛФК на кафедре физвоспитания и 

спорта в КазНУ  

Кафедра физического 

воспитания и спорта 

КазНу им.аль-Фараби 

Мадиева Г.Б.,  

преподаватели кафедры 

октябрь 

2017г. 

2 Беседа с выпускниками колледжа 

КазНУ им. аль - Фараби 

Колледж КазНуим.аль-

Фараби 

Преподаватели кафедры ноябрь 

2017г. 

3 Презентация специальности «ФКиС» 

для студентов 3 курса 

Республиканского колледжа спорта 

во время прохождения практики по 

ЛФК на кафедре физвоспитания и 

спорта в КазНУ 

Кафедра физического 

воспитания и спорта 

КазНу им.аль-Фараби 

Мадиева Г.Б.,  

преподаватели кафедры 

декабрь 

2017г. 

6 Беседа со спортсменами – 

выпускниками  

Республиканская школа 

интернат колледж 

Олимпийского Резерва 

(Шаңырақ) 

Дилмаханбетов Е.К., 

Арещенко А.И., 

Мадиева Г.Б., 

преподаватели кафедры 

декабрь 

2017г. 

7 Презентация специальности «ФКиС» 

во время прохождения 

педагогической практики в школе № 

124 

СШ №1 24 Мадиева Г.Б. и  

преподаватели кафедры 

Январь-

февраль 

2018г. 

8 Беседа с выпускниками  школы СШ с.Мынбаево, 

Жамбылского района, 

Алматинской  области 

Байзакова Н.О., Отаралы 

С.Ж., Онгарбаева Д.Т. 

март-

апрель 

2018г. 

9 Беседа с выпускниками  -

спортсменами 

СДЮШОР № 14 Отаралы С.Ж., 

преподаватели кафедры 

март-

апрель 

2018г. 

10 Беседа с выпускниками -  

спортсменами 

Республиканская 

специализированная 

школа-интернат, 

колледж Олимпийского 

резерва им. К.Ахметова 

Дилмаханбетов Е.К., 

Мадиева Г.Б., 

Мартыненко И.М., 

преподаватели кафедры 

апрель 

2018г. 

11 Презентация специальности «ФКиС» 

на кафедре  с приглашением 

выпускников - спортсменов 

Спорткомплекс 

КазНуим.аль-Фараби, 

кафедра физического 

воспитания и спорта 

Дилмаханбетов Е.К., 

Арещенко А.И., 

Мадиева Г.Б., 

преподаватели кафедры 

апрель -

май 

2018г. 

12 Проведение мероприятия «День Спорткомплекс КазНУ Дилмаханбетов Е.К., апрель -



открытых дверей» на кафедре 

физвоспитания и спорта для 

выпускников-спортсменов 

общеобразовательных школ, ДЮСШ, 

спортивных колледжей 

им.аль-Фараби, кафедра 

физического воспитания 

и спорта 

Мадиева Г.Б., 

преподаватели  кафедры 

май 

2018г. 

13 Встреча с выпускниками-

спортсменами   РКС и других 

спортивных  учебных заведений 

Спорткомплекс КазНУ 

им.аль-Фараби, кафедра 

физического воспитания 

и спорта 

Дилмаханбетов Е.К., 

Мадиева Г.Б., 

преподаватели  кафедры 

апрель -

май 

2018г. 

14 Беседа с выпускниками - 

спортсменами 

СШИОСД  г.Алматы Дилмаханбетов Е.К., 

Мадиева Г.Б., 

преподаватели  кафедры 

апрель-

май 

2018г. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

физического воспитания и спорта    Дилмаханбетов  Е.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бекітемін 

Медициналық  факультеті 

 - ҚДСЖМ    деканы 

       ____________Калматаева Ж.А. 

       «_____»_________________2017г 

 

2017 -2018 жылындағы дене тәрбиесі және спорт кафедрасының профессор 

оқытушылар құрамының кәсіби бағдарлы жұмыстары бойынша өткізілетін 

іс-шаралар 

ЖОСПАРЫ 

 
№

№ 

Іс-шаралардың атауы Өткізілу орны Жауапты өткізушілер Өткізу  

уақыты 

1  Республикалық спорт 

колледжінің 2 курс студенттері 

емдік дене тәрбиесі  бойынша 

өткізілу  тәжірибесіне   қатысу  

кезінде «Дене шынықтыру және 

спорт» мамандығығы тұралы 

презентацияны усыну. 

Дене тәрбиесі және спорт 

кафедрасы 

Дилмаханбетов Е.К., 

Мадиева Г.Б. 

2017ж. 

қазан 

2 Колледж  түлектерімен кездесу. Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ колледжі  

 2017ж. 

қараша 

3 Республикалық спорт 

колледжінің 3 курс студенттері 

емдік дене тәрбиесі  бойынша 

өткізілу  тәжірибесіне   қатысу  

кезінде «Дене шынықтыру және 

спорт» мамандығығы тұралы 

презентацияны усыну. 

Дене тәрбиесі және спорт 

кафедрасы 

Дилмаханбетов Е.К., 

Мадиева Г.Б., 

Мырзаев М.О., 

Алимханов Е.А. 

2017ж. 

желтоқсан 

                 

4 

Спорт-мектеп түлектерімен 

кездесу. 

№ 15 спорт мектебі Кафедра 

оқытушылары 

2017ж. 

желтоқсан 

5 Спорт-мектеп түлектерімен 

кездесу. 

Республикалық 

Олимпиадалық  

резервтері (ізбасарлар)  

мектеп  интернат 

колледжі   (Шаңырақ) 

Дилмаханбетов Е.К., 

Мадиева Г.Б., 

кафедра оқытушылары 

2017ж. 

желтоқсан 

6 № 124 мектепте педагогикалық 

тәжірибе өту кезінде « Дене 

шынықтыру және спорт» 

мамандығығы тұралы 

презентацияны усыну. 

№124 орта мектебі Мадиева Г.Б., 

кафедра оқытушылары 

2018ж. 

қантар-

ақпан 

7 Спорт-мектеп  түлектерімен 

кездесу. 

№ 12 спорт мектебі Мадиева Г.Б., 

кафедра оқытушылары 

2018ж. 

наурыз 

сәуір 

8 Мектеп түлектерімен кездесу. Алматы   облысы  

Жамбыл  районы, 

Мынбаев   ауылының  

орта   мектебі 

Байзакова Н.О., 

Отаралы С.Ж. 

Онгарбаева Д.Т. 

2018ж. 

наурыз -  

сәуір 

9 Спорт-мектеп түлектерімен 

кездесу. 

№ 14 спорт  мектебі Отаралы С.Ж., 

Мырзаев М.О., 

Байзакова Н.О. 

2018ж. 

наурыз 

сәуір 

10 Спорт-мектеп түлектерімен 

кездесу 

Республикалық 

мамандарылгандылық 

интернат-мектебі, 

Дилмаханбетов Е.К., 

Мадиева Г.Б., 

 Мартыненко И.М.,  

2018ж. 

сәуір 



К.Ахметов атындағы 

Олимпиадалық  

резервтері колледжі 

11  Мектеп түлектерін , 

спортшыларды кездесуге 

шақыру кезінде  «Дене 

шынықтыру және спорт» 

мамандығығы тұралы 

презентацияны усыну. 

Дене тәрбиесі және спорт 

кафедрасы 

Дилмаханбетов Е.К., 

Мадиева Г.Б. 

2018ж. 

наурыз 

сәуір 

12 Мектеп түлектеріне арналған 

«Ашық есік» күнін 

үйымдастыру кезінде « Дене 

шынықтыру және спорт» 

мамандығығы тұралы 

презентацияны усыну. 

Дене тәрбиесі және спорт 

кафедрасы 

Дилмаханбетов Е.К., 

Мадиева Г.Б. 

Мырзаев М.О., 

Алимханов Е.А. 

2018ж. 

наурыз 

сәуір 

13 Республикалық спорт  

түлектерімен   кездесу 

Дене тәрбиесі және спорт 

кафедрасы 

Дилмаханбетов Е.К., 

Мадиева Г.Б. 

кафедра оқытушылары 

2018ж. 

наурыз 

сәуір 

14 Дарынды  балаларға арналған 

спорт-мектеп түлектерімен 

кездесу. 

СШИОСД  Алматы қ. Дилмаханбетов Е.К., 

Мадиева Г.Б., 

кафедра оқытушылары 

2018ж. 

наурыз 

сәуір 

 

 

 

 

Дене тәрбиесі және 

кафедрасының  меңгерушісі                                                 Дилмаханбетов Е.К.

                                                                   

 
 


