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ҚЫЗМЕТІ, ДӘРЕЖЕСІ:
- ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰУДЫҢ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ МЕКТЕБІНІҢ, ДЕНЕ
ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ ОҚУӘДІСТЕМЕЛІК ЖӘНЕ ТӘРБИЕ
ЖӨНІНДЕГІ КАФЕДРА
МЕҢГЕРУШІСІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ,
ДОЦЕНТ
– ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ
КАНДИДАТЫ

Galiya.Madiyeva@kaznu.kz

ӘР ТҮРЛІ ҰЙЫМДАРҒА ЖӘНЕ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚҚА МҮШЕЛІК:
- Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің
эксперті;
- «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы
бойынша КазАСТтың Республикалық оқу-әдістемелік
секциясының мүшесі»;
- ҚР кроссфит Федерациясының мүшесі.
ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ (САЛАСЫ):
- 1 монография
- 5 Типтік оқу бағдарламасы
- дене шынықтыру және спорт саласында 27 оқу
құралы;
- 80 астам ғылыми еңбектер, соның ішінде дене
шынықтыру және спорттың өзекті мәселелер.
ЖЕТІСТІКТЕРІ, МАРАПАТАРЫ:
- волейболдан спорт шеберіне үміткер;
- 2009 жыл – ҚР БҒМ Құрмет грамотасы;
- 2009 жыл – «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетіне – 75 жыл» Құрмет белгісі;
- 2010 жыл –« әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ең үздік
оқытушысы – 2010» дипломы;
- 2011 жыл – ҚР БҒМ Құрмет грамотасы;
- 2014 – жыл ҚР БҒМ Құрмет белгісі (ғылымиәдістемелік жұмыстың дамуы мен жоғары деңгейдегі
спортшыларды дайндауына үлкен үлес қосқаны
үшін),

Ұялы тел.: +7 777 365 74 02
Жұм.тел: +7 727 2211371,
іш.тел.:1371

ТІЛДЕРДІ ИГЕРУІ:
Қазақ, орыс тілдері – еркін,
ағылшын – орта деңгей.
ХОББИІ:
Дене шынықтырудың сауықтыру
формалары, дене шынықтыру
және спорт саласында заманауи
ғылыми деректерді зерттеу.

- 2014 жыл – «әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетіне – 80 жыл» университеттің дамуына
үлес қосқаны үшін мерейтойлық медаль
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ:
- руководитель научного направления исследований
кафедры «ЖОО-да оқу үрдісінде студенттердің дене
шынықтыру жағдайы мен белсенді қозғалыстары»
ғылыми бағытта кафедра зерттеулерінің жетекшсісі;
- спортшылардың дайындық жүйесін жетілдіруінің
өзекті мәселелері, дене дайындығы мен дене дамуына
әр түрлі спорт түрлерінің жұмысының әсерін бағалау;
- спортшылардың функционалды жағдайларының
сұрақтары, студенттердің дене дайындвғының
деңгейіне дене шынықтыру сабақтарының әсері және
дене сапасының дамуы деңгейі;
- кафедра студенттерінің диплом жұмыстары мен
магистанттардың ғылыми жобаларының жетекшісі.
БАСЫМ ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
МҮДДЕЛЕРІ:
- студент жастарының дене дайындығы және
денсаулығы, ғылыми зерттеулерінің әдіснамасы мен
технологиясы;
- «Дене шыықтыру және спорт» мамандығы бойынша
бакалавриат, магистратура және докторантура білім
беру бағдарламасын өңдеу және түзету;
- мамандықтағы студенттердің арасында тәрбиелік
және әлеуметтік жұмыстар жүргіз;
- университет студенттерін «Дені сау және сымбатты
дене» қозғалысына және салауатты өмір сүруіне
шақыру.
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