
ҚазҰМУ-дың спорттық-сауықтыру 

жұмысы
Қазіргі уақытта ҚазҰМУ-да 436 студент 

18 спорт түрі бойынша спортпен үнемі 

айналысады және ҚР ЖОО қысқы 

Универсиадасына қатысу үшін дайындалуға 

тағы да қосымша 6 секция ашылды. 
Дене тәрбиесі және денсаулық 

кафедрасының меңгерушісі, Фадеева О.Ю.



2016 жылы 6 ақпан мен 17 ақпан аралығында

Алматы қаласында Қазақстан Республикасы

Тәуелсіздігінің 25-жылдығына арналған 6-шы қыстық

Универсиадасы өтті. Біздің Университеттің студент-

спортшылары Универсиада бағдарламасының алты

спорт түрінен қатыстырылды: шаңғы жарысы, қысқы

спорттық бағдарлау, қысқы президенттік көпсайыс,

тау шаңғысы, сноуборд, коньки тебу спорты. Барлық

спортшылар саны - 50 адам.







Универсиада жарысында ҚР 33 ЖОО

командалары қатысты.

Біздің Университеттің споршылары 

12-ші жалпы командалық орынды иеленді!

6-шы қыстық Универсиада жарысында біздің

университеттің құрама командасын жоғарғы

нәтижелі көрсеткіштерімен құттықтағаны

жөнінде вице-министр Т.Балықбаевтан хат түсті!





«Ұлттық студенттік лига»

Салауатты өмір салтын насиахаттау, ұлтты жетілдіру

және біздің мемлекетіміздегі студенттер арасында футзал

және баскетболды насихаттау мақсатында, ҚР ЖОО

арасындағы Универсиадаға қатысуға команда

ойындарының дәрежесін арттыру, ҚР білім және ғылым

министрлігі, жастар саясаты департаменті «Көктем-Күз»

«Футзалдан ұлттық студенттік лига» жарысын және 2016

жылы күзде «Баскетболдан ұлттық студенттік лига»

жарысын өткізуді жоспарлауда.



ҚР білім және ғылым Министрлігінің бастамасымен 2014 жылы

көктемде Ұлттық студенттік лига құрылды. Бірінші кезекте, бұл жоба ҚР

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауын

іске асыру мақсатында құрылғанын атап өткен жөн, мемлекет басшысы

салауатты өмір салтын насихаттау және халықты спортпен айналысуға тарту

жолында сау ұрпақ тәрбиелеу қажеттігін айтып өтті.

Ұлттық студенттік лига – бұл бірінші кезекте, Қазақстанда футзал мен

футболды насихаттау және дамыту.

Жалпы осының барлығы, біздің мемлекетіміздегі спортты дамытуға және

салауатты өмір салтын, сонымен қатар, жастарды отансүйгіштікке

тәрбиелеуге көмектесетіндігін, - ҚР білім және ғылым Министрі Сагадиев Е.

атап өтті.

Ұлттық студенттік лиганың Қазақстанның студенттік жастарын қамту

және кеңейту тұрғысында даму, сонымен қатар, оның республикалық

деңгейде де, халықаралық деңгейде де одан ары өркендеуіне болашағы зор.



ҚазҰМУ Спорт клубында сабақтан тыс

уақыттарда спорттық-бұқаралық іс-шаралар,

жарыстар және жаттығу сабақтары өткізіледі.

Құрама студенттік командалардың Ұлттық

студенттік лигаға қатынасуы 2017 жылы ҚР ЖОО

жаздық Универсиадасына қатысу үшін

спортшыларды дайындауға мүмкіндік береді.





ШЕШІМ ЖОБАСЫ: 
Ақпарат ескертілсін.

Университеттің студент-спортшыларын қолдау.

Жауаптылар: Дене тәрбиесі және денсаулық 

кафедрасының меңгерушісі, Фадеева О.Ю., 

Экономика мен жалпы сұрақтар бойынша проректор 

Айнабекова П.Д., Оқу әдістемелік және әлеуметтік 

жұмыс жөніндегі  проректор Тулебаев К.А.

Орындалу мерзімі: 2016-2017 оқу жылы



Назарларыңызға рахмет!!!!! 


