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Научная степень, научная школа: 

Научные интересы: 

Инновационные технологии в изучении национальных видов спорта  

Читаемые курсы: 

 

Национальные виды спорта с методикой преподавания (Б) 

Ұлттық спорт түрлері оқыту әдістемесімен (Б) 

Дене шынықтыру (Б) 

Баскетбол оқыту әдістемесімен (Б) 

Мектепте баскетбол және гандбол өткізудің теориялық және әдістемелік 

негіздері (Б) 

Таңдалған спорт түрінде кәсіби-жаттықтыру қызметін жетілдіру (Б) 

Спорт ойындарында кәсіби жетілдіру (Б) 

Ұлттық спорт және қозғалыс ойындары оқыту әдістемесімен (Б) 

Волейбол оқыту әдістемесімен  (Б) 

Публикации (избранное): 
Всего опубликовано 1 учебное пособие и 30 статей. 

 

      Аханов А.Т. Мектептегі ұлттық спорт түрлерінің теориясы мен әдістемесі. 

Астана, 2013 

      Аханов А.Т. дене тәрбиесі және спорт менеджментінде экономикалық 

әдісті қолдану негізінде білім беру сапасын басқару. Павлодар, Вестник, 2015 

Аханов А.Т. ЖОО-ны басқаруда стратегиялық жоспарлаудың рөлі. Павлодар, 

Вестник, 2015 

        Аханов А.Т. Оқушылардың дене күшін дамытуда ұлттық спорт түрлері 

мен ұлттық ойындардың алатын орны. «Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 

Талдықорған, 2015 

       Аханов А.Т. Жастарды азаматтық-патриоттық тәрбиелеудегі ұлттық 

спорт түрлері мен ұлттық ойындардың ролі. «Бұқаралық дене тәрбиесі және 

спортты дамыту мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференциясының материалдары, Қарағанды, 2015 

     Аханов А.Т. Дене шынықтыру мамандарының ұлттық спорт түрлері мен 

ұлттық ойындарды практикада қолдана білуі. «Қазақстандағы әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдар: даму жағдайы, тенденциялары және болашағы» 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның жинақтары, Астана, 

қараша, 2016  

      Аханов А.Т. Дене тәрбиесі және спорт саласының мамандарын 

даярлаудың кейбір мәселелері. Шымкент, 2017 жылғы ақпан.  

 

Повышение квалификации, стажировки: 

2015 год - повышение квалификации в РГКП «Национальный научно-

практический центр физической культуры» по специальности «Физическая 

культура и спорт» в объеме 72 часов, регистрационный №264. 

10.06-20.06. 2015 год - Центр инновационных технологий имени профессора 

О. Сыздыкова. Применение инновационных технологий на уроках 

физической культуры, 72 часа 

Профессиональный опыт: 

Общий трудовой стаж – 27 лет 

Производственный стаж -  5 лет 

 

С 1996 по настоящее время - 

преподаватель, старший 

преподаватель кафедры физической 

культуры и спорта Евразийского 

национального университета  

им.Л.Н. Гумилева.  

 

1991-1996 годы  - учитель физической 

культуры в СШ № 4 г. Астана  
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