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Модульдік білім беру бағдарламасының құрылымы 

 
1. Білім беру бағдарламасының атауы: 6В01402 "дене шынықтыру және спорт"   

2. Білім беру бағдарламасының деңгейі: білім бакалавры  

Білім беру саласының коды және сыныптамасы: 6В01-Педагогикалық ғылымдар 

Даярлық бағыттарының коды және сыныптамасы: 6В014 жалпы дамудың пәндік 

мамандануымен мұғалімдерді даярлау 

Білім беру бағдарламасының атауы: 6В01402-дене шынықтыру және спорт 

3. Білім беру бағдарламасының паспорты  

 6В01402 - дене шынықтыру және спорт білім беру бағдарламасы төмендегі 

нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес құрылған: 

 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III "білім туралы" 

Заңымен (24.05.2018 ж. жағдайына толықтыруларымен және өзгерістерімен);  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 31.10.2018 ж. № 604 

бұйрығымен бекітілген білім берудің барлық деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

кәсіптік білім беру стандарттарымен (05.05.2020 ж.№182 даңғ. және 28.08.2020 ж. №372 

толықтыруларымен және өзгерістерімен);;  

2016 жылғы 23 қарашадағы ҚР БҒМ жанындағы Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік 

пен еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық салалық үшжақты комиссия 

отырысының №2 хаттамасымен және "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығымен 

бекітілген "Педагог" Кәсіби стандартымен бекітілген.);  

22.12.2016 жылғы № 288 бұйрықпен бекітілген "бұқаралық дене шынықтыру мен 

спортты дамыту" Кәсіби стандартымен ("Атамекен"Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының бұйрығына №10 қосымша). 

3.1 білім беру бағдарламасының мақсаттары 

6В01402 - дене шынықтыру және спорт білім беру бағдарламасы бойынша білім 

берудің негізгі мақсаты: 

- патриоттық рухта тәрбиелеу, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, түрлі 

мәдениеттерге, салт-дәстүрлерге құрмет көрсету 

- жалпы адамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру 

- экологиялық, физикалық, этикалық, құқықтық мәдениет пен ойлау мәдениетін 

қалыптастыру 

- кәсіби қызметте қажетті іргелі білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру  

3.2 білім беру бағдарламасының міндеттері.  6В01402 - дене шынықтыру және спорт 

білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды дайындау 

Оқыту:  

- білім алушыларды оқыту және дамыту;  

- кәсіби қызметте оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру;  

- педагогикалық үдерісті жобалау және басқару;  

- педагогикалық қызмет нәтижелерін диагностикалау, түзету және болжау.  

Тәрбиелейтін:  

- білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тарту;  

- оқу-тәрбие жұмыстарын заңға, заңдылықтарға, педагогикалық процесс 

принциптеріне, тәрбиелік механизмдерге сәйкес жүзеге асыру;  

- сыныптан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау;  

- нақты тәрбиелік міндеттерді шешу; 

- сыныптан тыс жұмыста білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеудің әртүрлі 

формаларын, әдістерін қолдану;  

- оқушылар ұжымдарымен, пән мұғалімдерімен және ата-аналармен байланыс орнату.  

Әдістемелік:  

- білім беру үрдісін әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге асыру;  

- әр түрлі деңгейдегі білім беру мазмұнын жоспарлау;  

- оқу процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру әдістерін анықтау ;   

- оқыту үдерісінде жаңа педагогикалық технологияларды қолдану. 

 



Зерттеу:  

- білім беру мазмұнын меңгеру деңгейін зерттеу, білім беру ортасын зерттеу;  

- ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерттеу;  

- білім беру саласындағы озық педагогикалық тәжірибені талдау және қорыту;  

- педагогикалық эксперимент жүргізу, оның нәтижелерін оқу процесіне енгізу.  

Әлеуметтік-коммуникативтік:  

- кәсіби қоғамдастықпен және білім берудің барлық мүдделі тараптарымен өзара іс-

қимылды жүзеге асыру;  

- көпмәдениетті тұлғаны қалыптастыру;  

- білім алушыларды тәрбиелеу мен дамытуға қолайлы жағдай жасау, оларға 

педагогикалық қолдау көрсету. 

3.3 Біліктіліктер мен лауазымдар тізбесі:  

Бітірушіге 6В01402 - "дене шынықтыру және спорт"білім беру бағдарламасы бойынша 

білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.  

6В01402 - "дене шынықтыру және спорт" білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалавриат түлегінің біліктілігі мен лауазымы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігінің 21.05.2012 ж. № 201 "басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер 

лауазымдарының біліктілік анықтамалығын бекіту туралы" бұйрығымен бекітілген 

"басшылар, мамандар және басқа да қызметшілер лауазымдарының біліктілік 

анықтамалығына"сәйкес анықталады.  

        3.4 білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаттамасы:  

3.4.1 кәсіби қызмет саласы:  

6В01402 - "дене шынықтыру және спорт" білім беру бағдарламасы бойынша түлектің 

кәсіби қызмет саласы:: 

- білім; 

- дене тәрбиесі; 

- спорт (бұқаралық спорт, балалар мен жасөспірімдер спорты, параолимпиадалық 

спорт). 

3.4.2 кәсіби қызмет объектілері:  

6В01402 - "дене шынықтыру және спорт" білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалаврдың кәсіби қызметінің объектілері болып табылады: 

- мемлекеттік, қоғамдық, жеке білім беру ұйымдары (мектепке дейінгі, жалпы білім 

беретін, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі), балалар спорт мектептері мен 

клубтары; 

- мемлекеттік мекемелер, дене шынықтыру және спорт қызметін басқару органдары 

3.4.3 кәсіби қызмет пәні:  

6В01402 - "дене шынықтыру және спорт" білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалаврдың кәсіби қызметінің пәні дене шынықтыру, дене тәрбиесі, спорттық жаттығу, 

рекреация, оңалту жүйелерін іске асыру бойынша педагогикалық процесс болып табылады. 

3.4.4 кәсіби қызмет түрлері: 

6В01402- "дене шынықтыру және спорт" білім беру бағдарламасы бойынша Бакалавр 

келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады:: 

Білім беру қызметі саласында:  

- мектепке дейінгі мекемелерде, орта мектептерде, техникалық және кәсіптік оқу 

орындарында және әртүрлі ұйымдарда дене тәрбиесінің ғылыми негізделген процесін 

жүргізу;  

- денсаулықты нығайтуға, дене жаттығулары арқылы дене формаларын жетілдіруге, 

гигиеналық шараларды қолдануға және табиғаттың табиғи күштерін пайдалануға, белсенді 

демалу мен демалу арқылы физикалық өнімділікті арттыруға бағытталған дене шынықтыру 

және бұқаралық спорт түрлері бойынша педагогикалық қызмет. 

Ұйымдастыру-басқару қызметі саласында:  

- мектепте білім берудің оқу-тәрбие құрылымдарында дене шынықтыру және спорт 

бойынша педагогикалық қызметті ұйымдастыру және өткізу; спорттық мерекелерді өткізу 

және жарыстарды төрешілік ету;  

-мектеп және мектепке дейінгі оқу орындарында, техникалық және кәсіптік білім беру 

мекемелерінде, дене шынықтыру ұжымдарында, балалар-жасөспірімдер спорт мектептерінде 



және спорт клубтарында сабақтан тыс уақытта, сондай-ақ жазғы спорт сауықтыру мектеп 

лагерлері мен туристік базалардың жұмыс істеу кезеңінде дене шынықтыру-сауықтыру 

жұмыстарын ұйымдастыру.  

Эксперименттік-зерттеу қызметі саласында:  

- зертханаларда, мекемелерде, балалар спорт мектептерінде, спортшылар мен дене 

шынықтырумен айналысатын адамдарды рекреациялау және оңалту клубтарында дене 

шынықтыру саласында ғылыми зерттеулер, тренажер жабдығын әзірлеумен байланысты 

жобалау қызметі, спорт ғимараттарын, алаңдарды, спорт снарядтары мен мүкәммалын 

жобалау кезінде консультациялық көмек көрсету.  

Ұйымдастыру-технологиялық қызмет саласында:  

- дене шынықтыру бойынша оқытудың жаңа технологияларын, сондай-ақ оқытудың 

оңтайлы режимдерін және оқушылардың, әртүрлі жастағы, жыныстағы, денсаулық деңгейі 

мен дене дайындығының ағзасына әсерін таңдау мақсатында техникалық құралдарды, 

тренажерларды әзірлеу және оқу процесіне енгізу.  

Жаттықтырушылық (спорттық) қызмет саласында:  

- ағзаның спорттық жетістіктерге дайындығының функционалдық, физикалық, 

техникалық-тактикалық, психологиялық, интеллектуалдық жақтарын ғылыми-негізделген 

жоспарлау, бақылау, түзету;  

-дене шынықтырумен айналысатын адамдардың денсаулығына зиян келтірместен 

жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізу, денсаулығын нығайту және сақтау мақсатында 

спортпен айналысатын әртүрлі жастағы, жыныстағы, спорттық біліктіліктегі адамдардың 

моральдық-ерік қасиеттерін, патриотизмін тәрбиелеу.  

Оқу-тәрбие қызметі саласында:  

- оқу-тәрбие жұмысын заңдылықтарға, қағидаларға, педагогикалық процестің тәрбиелік 

тетіктеріне сәйкес жүзеге асыру;  

- сыныптан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау;  

- нақты тәрбиелік міндеттерді шешу; 

- оқушылар ұжымымен, осы сыныпта жұмыс істейтін мұғалімдермен, ата-аналармен 

қарым-қатынас орнату. 

3.4.5 кәсіби қызметтің функциялары: 

6В01402 - "дене шынықтыру және спорт"білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалаврдың негізгі функциялары: 

- дене шынықтыру және дене тәрбиесінің оқытушысы ретінде тәрбие, білім беру, спорт, 

оргмассовой және сауықтыру жұмыстарын жүргізу; 

- спорт түрлері бойынша жаттықтырушы ретінде мектепке дейінгі және мектеп оқу 

орындарында, спорт мектептерінде спорт түрлері бойынша топтарда жұмыс ұйымдастыру 

және өткізу; 

- жаттығу процесін жаттықтыру мен оңалтудың ғылыми негізделген құралдары мен 

әдістерімен қамтамасыз ету; 

- оқу орындарында, клубтарда, мекемелерде дене шынықтыру және спорт 

жарыстарын,спорттық мерекелерді өткізу және төрешілік ету. 

3.4.6 білім беру бағдарламасы бойынша күтілетін мамандықтар тізімі: 

- білім беру (педагогикалық);  

- ұйымдастырушылық-басқарушылық;  

- эксперименттік-зерттеу;  

- ұйымдастыру-технологиялық;  

- бапкерлік (спорттық);  

- оқу-тәрбиелік. 

4. Білім беру бағдарламасы түлегінің білімі мен іскерлігі  

Кәсіби мәселелерді компоненттік және жауапты шешу үшін бакалавр:  

Білу  керек: 

- Қазақстан Республикасының Конституциясын; 

- 2014 жылғы 3 шілдедегі № 228-V ҚРЗ "дене шынықтыру және спорт туралы" 

Қазақстан Республикасының Заңын; 

- "Білім туралы"2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III заңын; 



- "Қазақстан Республикасындағы Баланың құқықтары туралы"2002 жылғы 8 тамыздағы 

№ 345-II заңын; 

- Халықаралық Олимпиада Комитетінің Хартиясын; 

- Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 11 қаңтардағы № 168 

Жарлығымен бекітілген дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2025 жылға дейінгі 

тұжырымдамасын; 

- нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9930 болып 

тіркелген Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 4 

қарашадағы № 74 бұйрығымен бекітілген спорттық іс-шараларды өткізу қағидаларды; 

- нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6953 болып 

тіркелген Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрінің 2011 жылғы 14 сәуірдегі 

№ 02-02-18/59 бұйрығымен бекітілген спорт ғимараттарын пайдалану қағидаларды; 

- Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14 қаулысымен 

бекітілген "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін; 

-дене шынықтыру-сауықтыру және жаттықтырушылар жұмысының теориялық 

негіздері мен практикасын;  

-оқу-жаттығу процесін қамтамасыз ету нормативтерінің жүйесі және білім алушылар 

мен шұғылданушылардың дене дайындығын бақылау әдістемелерін; 

- балалардың дене тәрбиесі практикасының  теориялық негіздерін;  

- педагогика, психология, физиология негіздерін;  

- спорттық медицина және гигиена негіздерін;  

- салауатты өмір салтын ұйымдастыру негіздерін;  

- спорттық-бұқаралық жұмыс негіздері; 

- спорт секцияларының, үйірмелердің қызметін ұйымдастыру негіздерін; 

- менеджмент, персоналды басқару негіздерін; 

- спорт саласындағы этикалық нормаларын; 

- спорт түрі бойынша дайындықтың әртүрлі кезеңдерінде спортшылардың оқу-тәрбие 

және оқу-жаттығу процестерінің мазмұнын;  

- дене тәрбиесі, жүзуді және спорттық ойындарды оқыту әдістемелерін; 

- дәрігерлік бақылау жүргізу тәртібі және дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету 

тәсілдерін; 

- спорт ғимараттарын, жабдықтары мен спорт техникасын пайдалану қағидаларын; 

- бұқаралық спортты ұйымдастырудың теориялық негіздерін; 

-спорттық-сауықтыру іс-шараларын өткізу әдістемесін;  

- кеңес беру әдістері мен әдістемесін;  

- дәрігерлік бақылау жүргізу тәртібі және дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету 

тәсілдерін; 

- ақпаратты жинау және бастапқы өңдеу әдістемелерін;  

- спорт мектебінің бейініне сәйкес спорт түрін меңгеру әдістемесі және іріктеу, жаттығу 

және білім беру үдерістерін әдістемелік қамтамасыз ету қағидаттарын;  

- дене шынықтыру және спорт саласындағы қызметті жүзеге асыратын білім беру 

ұйымында білім беру процесін ұйымдастыру жүйесін; 

-оқу-білім беру процесі бойынша оқу-бағдарламалық құжаттаманы әзірлеу қағидаттары 

мен тәртібі; 

- әр түрлі жастағы оқушылармен байланыс орнату әдістерін; 

-дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық-бұқаралық жұмыстың озық тәжірибесін; 

- дене шынықтыру-сауықтыру ұйымының жергілікті нормативтік актілерімен 

бекітілген ағымдағы және мерзімдік есептілікті жасау нысандарын; 

- спорт ғимараттарын, жабдықтар мен спорт техникасын пайдалану жөніндегі 

талаптарын. 

Білу керек: 

- топтың жасын, дайындығын, жеке және психофизикалық ерекшеліктерін ескере отырып, 

дене тәрбиесі, жаттығу сабақтары бойынша сабақтарды жоспарлау; 

- спорттық-сауықтыру іс-шараларының бағдарламаларын әзірлеу;  

- спорттық құрал-саймандарды пайдалануға; 

- ақаулық-жабдықтың, мүкәммал, спорттық техниканы анықтауға; 



- дәрігер дейінде алғашқы көмек көрсету;  

- дене тәрбиесі сабақтарының, жаттығу сабақтарының кестесін жасау; 

- дене тәрбиесі бойынша сабақтар, жаттығу сабақтарын, оның ішінде дене тәрбиесінің 

бекітілген бағдарламалары мен әдістемелері шеңберінде жаттығуларды орындау дағдылары 

мен техникасына оқыту жүргізу; 

- қимыл белсенділігін, дене шынықтырумен айналысатын оқушылардың физикалық 

жағдайын бақылау; 

- жаттығуларды орындау кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін түсінікті түрде түсіндіру; 

- сыртқы және ішкі факторлардың қауіпқатері мен қауіптілік дәрежесін уақтылы анықтау;  

- штаттан тыс жағдайларға жедел қимылдап қауіпті жою немесе төмендету үшін дұрыс іс-

қимыл алгоритмдерін қолдану;   

- халықпен, қатысушылармен және өзге де мүдделі тұлғалармен коммуникацияларды жүзеге 

асыру;    

- спорттық-бұқаралық және дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыруға және 

өткізуге қатысу; 

- бақылау-өлшеу аспаптарын қолдануға;  

- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және байланыс құралдарын пайдалану; 

- салауатты өмір салты, бұқаралық спорт қозғалысын ұйымдастыру мәселелері бойынша 

ақпаратты зерттеу және жүйелеу; 

- халықпен, өзге де мүдделі тұлғалармен коммуникация жүргізу;  

- халыққа, кәмелетке толмаған білім алушылардың ата-аналарына (заңды өкілдеріне), өзге де 

мүдделі тұлғаларға консультация беру; 

- білім беру ұйымының, дене шынықтыру-спорт ұйымының набазе үйірмелерін, спорт 

секцияларын ұйымдастыруды жоспарлау;  

- балалар үйірмелерінің, спорт секцияларының жаңа жұмыс бағдарламаларын әзірлеу және 

қолданыстағыларын пайдалану (бейімдеу);  

- спорттық активке үміткерлерді іріктеуге қойылатын талаптарды анықтау;  

- спорттық актив қызметінің мақсаттары мен міндеттерін анықтау;  

- білім алушылардың үйірмелері мен секцияларының басшыларымен қарым-қатынасты 

жүзеге асыру; 

- педагог қызметкерлермен және білім алушылардың ата-аналарымен (заңды өкілдерімен) 

коммуникацияларды жүзеге асыру; 

- балалар үйірмелері мен спорт секцияларының жұмысына;   

- спорт активінің жұмысын бақылау және бағыттау; 

-дене шынықтыру-спорт ұйымының мақсаттары мен міндеттерін ескере отырып, дене 

шынықтыру-сауықтыру немесе спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізу бағдарламасын 

әзірлеу;  

-дене шынықтыру-сауықтыру немесе дене шынықтыру-спорт ұйымының спорттық-

бұқаралық іс-шараларын ресурстық қамтамасыз ету жоспарын құру; 

- дене шынықтыру-сауықтыру ұйымдарында жұмыс істейтіндермен, іс-шараларға 

қатысушылармен және өзге де мүдделі тұлғалармен коммуникация жүргізу;     

-дене шынықтыру-сауықтыру немесе спорттық-бұқаралық іс-шараларды өткізу кезінде 

спорттық объектілерде жарақаттанудың алдын алу және қауіпсіздік техникасын сақтау 

бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу;  

- сыртқы және ішкі факторлардың қауіп-қатері мен қауіптілік дәрежесін уақтылы анықтау; 

- бекітілген нысан бойынша есептік құжаттаманы жүргізу; 

- дене шынықтыру-спорт ұйымының материалдық базасының жай-күйін бағалау; 

-мүлікті түгендеуді жүргізуге физкультурноспортивной ұйымдастыру;  

- дене шынықтыру-спорт ұйымының материалдық-техникалық базасының сақталуын 

бақылау процесін жоспарлау; 

- дене шынықтыру-спорт ұйымының мүлкіне ұқыпты қарау тақырыбына түсіндіру 

әңгімелерін өткізу; 

- оқу процесін әдістемелік сүйемелдеуді әзірлеу; 

- дене шынықтыру-спорттық сабақтар үшін топтарға іріктеу тәртібін әзірлеу;  

- дене шынықтыру-спорттық сабақтар үшін топтарға балаларды іріктеу саласындағы 

қызметті үйлестіру, олардың спорттық бағдарын жүргізу; 



-дене шынықтыру-сауықтыру ұйымдарында жаттығу қызметін үйлестіру; 

- дене шынықтыру және спортпен айналысатын әріптестермен, оқытушылармен тиімді 

байланыс жүргізу;  

- процесті сүйемелдеу бойынша әдістемелерге түзету жүргізу қажеттілігін анықтау;  

- белгіленген үлгі бойынша жарыстар өткізу бойынша құжаттама жасау. 

5. Оқу нәтижелері 

1. Қазіргі әлемдегі әлеуметтік ғылымдар және байланыс негіздері. Мифологиялық, діни, 

ғылыми дүниетанымның мазмұнын түсіндіре және ерекшелігін тани білу; білім берудің 

жаһандануы жағдайында қоғамның өзекті проблемаларына қатысты жеке адамгершілік 

ұстанымын дәлелдей білу; медиатекстердің философиялық аспектісін, әлеуметтік-мәдени 

жағдайларды талдау және бағалау негізінде этикалық шешімдерді насихаттау және 

қабылдау; ғылым тарихы мен философиясы саласындағы білімді пайдалана отырып, жүйелі 

ғылыми дүниетаным негізінде қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерді сыни талдауды және 

бағалауды жүзеге асыру;білім беру мазмұнын тәуелсіз Қазақстанның жалпыұлттық 

құндылықтарымен интеграциялау қағидаттарын пайдалана білу; мектеп жасына дейінгі 

балалардың тұлғааралық, қоғамдық өзара қарым-қатынастарын, ұқсастығы мен 

лингвистикалық төзімділігін реттейтін этикалық және құқықтық нормаларды насихаттауға 

дайын болу; адамзаттың тұрақты дамуының заманауи тұжырымдамалары мен 

стратегияларын бағалау, әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді талдау; көп 

мәдениетті және көп тілді ортада әлеуметтік өзара іс-қимылдың теориясы мен 

практикасында құзыретті болу, толеранттылық идеяларын, әлемдік қоғамдастықтың 

демократиялық құндылықтарын қабылдау негізінде азаматтық ұстанымды қалыптастыру; 

ойлау мәдениетін меңгеру, ақпаратты жинақтауға, талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға және 

оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті болу; Қазақстан Республикасының заңнамасы 

саласындағы теориялық ережелерді білу;; сыбайлас жемқорлық әрекетіне төзімсіз қарау,  

құқық пен заңға құрметпен қарау, ғаламдық компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс 

істей білу; сыбайлас жемқорлық елдің ұлттық мүдделеріне ғана емес, оның экономикалық 

қауіпсіздігіне де, бүкіл халықаралық қоғамдастықтың мүдделеріне де нақты қауіп 

төндіретінін білу; жеке тұлғаға социологиялық көзқарас, әлеуметтенудің нысандары, 

бағыттары мен ерекшеліктері, әлеуметтік мінез-құлықты реттеудің негізгі заңдылықтары мен 

нысандары, саяси заңдылықтар туралы ғылыми түсінік алу. 

2. Кәсіби тілдер. Мектеп жасына дейінгі балалардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін іске 

асыру үшін қолайлы білім беру ортасын дамытуға жәрдемдесу; мектеп жасына дейінгі 

балалардың коммуникативтік дағдыларын дамытуда құзыретті болу және тілдік бірліктерді 

кәсіби пайдалану дағдыларын меңгеру; жаңа ақпараттық технологияларға сүйене отырып, 

тілді үйренудің қолжетімді тәсілдері мен тәсілдерін меңгеру; қазіргі ақпараттық қоғамның 

даму үрдістерін түсіну; мәдени хабардарлықты, тілдік құзыреттілікті дамыту; Мектеп 

жасына дейінгі балалардың мақсатты тілдердегі қарым-қатынасқа бейімделуі үшін жағдай 

жасай білу: қазақ, орыс, ағылшын  (көптілді топтардың студенттері үшін); мектеп жасына 

дейінгі балалардың лингвистикалық қажеттіліктері мен сұраныстарын ескере отырып, оқу 

сабақтарын құрастыру; іскерлік және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ, орыс және 

шет тілдерін еркін пайдалана білу; кәсіптік мақсаттарда тиімді қарым-қатынас жасау үшін 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінің кәсіби терминологиясын білу.  

3. Педагогика және психология негіздері. Оқу-бағдарламалық құжаттаманы әзірлеудің 

қағидаттары мен әдістерін білу; Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, 

тәрбие процесін құру; ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сәйкес пәнаралық 

байланыстарды және оқытудың инновациялық технологияларын пайдалана отырып, оқу 

процесін құрастыру; білім беру практикасына мониторингтік зерттеулер жүргізуді және 

жоспарлауды білу; табысты кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа білім алу кезінде дағдыларды 

меңгеру; педагогикалық психологияның теориялық-практикалық теорияларын білу; білім 

беру; Әріптестермен сындарлы өзара іс-қимыл жасауға дайын болу, педагогикалық қызметті 

ұйымдастыруға және іске асыруға қарама-қайшы талаптар жағдайында тиімді шешімдер таба 

білу және қабылдай білу; практиканы зерттеу контексінде командалық рефлексия әдістерін 

қолдана білу; білім алушыларда оң өзін-өзі бағалауды қалыптастыру, тілдерді үйренуге 

ынталандыру, азаматтық сәйкестік және лингвистикалық төзімділік тәсілдерін меңгеру; 

мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыру жетістіктерінің 



бағалау индикаторларын меңгеру; мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балаларды 

тәрбиелеудің инновациялық технологияларын білу; оқу пәндерінің (пәндік салалар) 

тәрбиелік әлеуеті негізінде оқу қызметін ұйымдастыра білу; оқытудағы қажеттіліктер мен 

қиындықтарды анықтай білу; өз бетінше және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасай отырып, 

білім беру ортасын зерттеуді жоспарлай және жүргізе білу; кәсіптік қызметті жетілдіру 

әдістерін түпкілікті нәтижелерге барабар таңдауды жүзеге асыру. 

4. Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздері. 

Нысандардың әртүрлілігі туралы негізгі түсініктерге ие болу, сфераның тұрақтылығы үшін 

әртүрліліктің мәнін түсіну, нысандарды бақылау, сипаттау, сәйкестендіру, жіктеу, өсіру 

әдістерін қолдану мүмкіндігі. Ғылыми зерттеулердің таңдалған тақырыбының теориялық 

өзектілігі мен практикалық маңыздылығын негіздеу. Теориялық, практикалық мәселелерді 

шешуде және ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауда білімді қолдана білу.  Сынақтан 

өткізілген әдістемелерді пайдалана отырып, дене шынықтыру және спорт саласындағы 

қызметтің әртүрлі тараптарының тиімділігін айқындау бойынша ғылыми зерттеулер 

жүргізуге қабілетті. 

5. Медициналық-биологиялық. Дене шынықтыру теориясының ережелері негізінде білім 

беру процесін жүзеге асыруға қабілетті; дене шынықтыру-спорт қызметінің анатомиялық-

морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық, биомеханикалық, психологиялық 

ерекшеліктерін және жынысы мен жасын ескере отырып, оның адам ағзасына әсер ету 

сипатын анықтай алады; Дидактика, дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі ережелері 

және білім беру стандарттарының талаптары негізінде білім алушылардың ерекшеліктерін 

ескере отырып, спорттың базалық түрлері бойынша оқу сабақтарын өткізуге және таңдаған 

спорт түрінде спорттық даярлықты жүзеге асыруға қабілетті; салауатты өмір салты 

дағдыларын насихаттау мен оқытуды жүзеге асыруға қабілетті  

6. Теориялық-мамандандырылған. Ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетінше 

сатып алуға және практикалық қызметте жаңа білім мен дағдыларды, оның ішінде білімнің 

жаңа салаларында пайдалануға; дене шынықтыру-спорттық қызметтер мен тауарларды 

жылжыту бойынша маркетингтік қызметті жүзеге асыруға; физикалық өзін-өзі жетілдіру 

дағдылары мен дағдыларын меңгеруге қабілетті; дене шынықтыру және спорт саласындағы 

өзекті мәселелерді анықтауға, математикалық статистика, ақпараттық технологиялар 

әдістерін пайдалана отырып, зерттеу нәтижелерін өңдеу әдістерін қолдануға, жинақтаулар 

мен қорытындыларды тұжырымдауға және ұсынуға қабілетті. 

7. Базалық және ұлттық спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі. Ақпараттық 

технологиялардың көмегімен өз бетінше сатып алуға және практикалық қызметте жаңа білім 

мен дағдыларды, оның ішінде білімнің жаңа салаларында пайдалануға; дене шынықтыру-

спорттық қызметтер мен тауарларды жылжыту бойынша маркетингтік қызметті жүзеге 

асыруға; физикалық өзін-өзі жетілдіру дағдылары мен дағдыларын меңгеруге қабілетті; дене 

шынықтыру және спорт саласындағы өзекті мәселелерді анықтауға, математикалық 

статистика, ақпараттық технологиялар әдістерін пайдалана отырып, зерттеу нәтижелерін 

өңдеу әдістерін қолдануға, жинақтаулар мен қорытындыларды тұжырымдауға және ұсынуға 

қабілетті. 

8.  Кәсіби-мамандандырылған. Спорттық жаттығу теориясының қалыптасуының басталуы 

мен эволюциясын, таңдалған спорт түріндегі медициналық-биологиялық және 

психологиялық негіздер мен жаттығу технологиясын, дене шынықтыру және спорт 

саласындағы қызметтің санитарлық-гигиеналық негіздерін біледі; балалар мен жастардың 

таңдаған спорт түрімен айналысуға деген ынтасын қалыптастыра алады, қатысушыларда 

адал спорттық бәсекелестіктің моральдық принциптерін тәрбиелейді; жеке тұлғаның 

антропометриялық, физикалық және психологиялық параметрлерін анықтау бойынша қазіргі 

заманғы әдістерді пайдалана отырып, таңдалған спорт түріндегі іріктеу және спорттық 

бағдарлау жүйесін іске асыруға қабілетті; балалар-жасөспірімдер спорты саласында және 

бұқаралық разряд спортшыларымен нақты сабақтардың перспективалық және жедел 

жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлей алады; балалар-жасөспірімдер спортында және 

бұқаралық разряд спортшыларымен таңдалған спорт түрі бойынша дербес жаттығу 

сабақтарын өткізеді, жарақаттанудың алдын алуды жүзеге асырады; таңдаған спорт түрі 

үшін педагогикалық бақылау және түзету технологияларына, адамның жағдайын басқару 

құралдары мен әдістеріне қатысты; жоспарлау және есеп беру құжаттамасын жасауға, 



бұқаралық дене шынықтыру іс-шаралары мен спорттық жарыстарды ұйымдастыруға және 

өткізуге қабілетті; дене шынықтыру саласындағы мемлекеттік және қоғамдық басқару 

органдарының құжаттарын іс жүзінде қолдана алады; 

9. Педагогика және практика теориясының негіздері. Оқу жетістіктерін бағалау теориясы 

мен технологиясын білу;жас ерекшелік физиологиясының, жас ерекшелік және жалпы 

психологияның теориялық білімдері мен практикалық диагностика нәтижелерінің негізінде 

мектеп жасына дейінгі баланың психофизиологиялық даму деңгейін талдай, салыстыра, 

бағалай білу; қозғалыс, коммуникативтік, танымдық, шығармашылық, әлеуметтік білімдерді, 

біліктер мен дағдыларды, өз бетінше оқу дағдыларын қалыптастыру әдістерін меңгеру, оның 

ішінде ерте жастағы балаларда; оқу бағдарламасын кеңейтетін қосымша ресурстарды іздеу 

және іріктеу дағдыларын меңгеру; мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту теориясы мен 

технологиясын, мектепке дейінгі жастағы балалардың ана емес және шет тілдерін ерте оқыту 

әдістемелерін меңгеру; білім беру ортасын зерттеудің, білім беру практикасын зерттеудің 

қағидаттары мен әдістерін практикада пайдалану 



6.  Білім беру бағдарламасының құзыреті 

6.1 құзыреттер тізбесі (6В01402 - "дене шынықтыру және спорт"білім беру бағдарламасы 

бойынша бакалавр) 

Құзыреттілік тәсіл әдістері әлемнің түрлі елдерінде белсенді және тиімді 

қолданылады және "Болон процесі"шеңберінде негіз қалаушы болды. 

6В01402 - "дене шынықтыру және спорт" білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалаврдың жалпы құзыреттілігі жалпы білімділікке, өлеуметтік-этикалық құзыреттілікке, 

экономикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттілікке, арнайы және басқа 

құзыреттілікке қойылатын талаптар негізінде қалыптасады. 
Құзыреттіл
ік шифры 
мен атауы 

Шифр және 
құзыреттілік түрлері 

Шифр және құзыреттердің мақсаттары мен міндеттерін айқындау 

1.Базалық 

(жалпы 

білім 

беретін 

пәндер 

блогы) 

1. Әлеуметтік 

ғылымдар және 

қазіргі әлемдегі 

коммуникация 

негіздері 

1.1 қоғамдық-саяси 

1.1.1 дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке-маңызды философиялық мәселелерді 

талдай білу.  

1.1.2 ойлау мәдениетіне ие, ақпаратты жалпылауға, талдауға, қабылдауға, мақсат 

қоюға және оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті.  

1.1.3 тарихи үдерістің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, адамның тарихи 

үдерістегі орнын, қоғамның саяси ұйымын түсінуге қабілетті.  
1.1.4 негізгі тарихи фактілерді баяндаудың негізгі тәсілдерін біледі.  

1.2 тілдік дайындық 1.2.1. Тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерді құрметтеуге және құрметтеуге дайын, 

Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдайды.   

1.2.2. Іскерлік және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ, орыс және шет 

тілдерін еркін пайдалана алады.  

1.2.3 кәсіби қызмет саласында шетелдік көздерден ақпарат алуға және бағалауға 

мүмкіндік беретін деңгейде шет тілдерінің бірін меңгерген.   

1.2.4 әріптестерімен өзара әрекеттесуге, ұжымда жұмыс істеуге дайын;  

1.2.5 білім беру және кәсіби қызметте әлемнің заманауи жаратылыстану - ғылыми 

бейнесі туралы білімді қолдануға, ақпаратты математикалық өңдеу, теориялық 

және эксперименттік зерттеу әдістерін қолдануға қабілетті;    

1.2.6 заманауи компьютерлік техника мен бағдарламалық қамтамасыз етуді, 

сондай-ақ оқытудың заманауи техникалық құралдарын кәсіби меңгеруге қабілетті.   
1.2.7 қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен 

маңызын түсінуге, осы процесте туындайтын қауіптер мен қауіптерді түсінуге, 

ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі 

талаптарын сақтауға қабілетті.   

1.2.8 ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдері мен 

құралдарын пайдалануға дайын, ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен 

жұмыс істеуге дайын. 

1.3 Ақпараттық 1.3.1 әртүрлі дидактикалық материалдарды, оның ішінде ақпараттық 

материалдарды пайдалануға Құзыретті; 

1.3.2 электрондық білім беру ресурстары мен компьютерлік оқыту құралдарын 

пайдаланудың рөлін, орнын, мақсаты мен уақытын нақты айқындауды біледі; 

1.3.3. Білім беру процесіне оқыту сапасына кепілдік беретін жаңа 
технологияларды енгізуге қабілетті; 

1.3.5 оқу сабағын өткізудің жалпы стратегиясында компьютерлік оқытудың тиісті 

әдістерін қолданады; 

1.3.6 электронды білім беру ресурстарының, компьютерлік оқыту 

бағдарламаларының оқу құралдарын пайдалануға қабілетті; 

1.3.7 оқытудың даралануының жоғары дәрежесін қамтамасыз етуге қабілетті; 

1.3.8 оқытуда тұрақты кері байланысты қамтамасыз етуге қабілетті және т. б. 

1.4 дене және 

эстетикалық тәрбие 

1.4.1 саналы қимыл белсенділігі процесінде адамның денсаулығын сақтауға және 

нығайтуға бағытталған әлеуметтік қызмет саласын біледі.  

1.4.2 адамның қабілеттерін физикалық және зияткерлік дамыту, оның қозғалыс 

белсенділігін жетілдіру және салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесі, 

дене дайындығы және дене дамуы арқылы әлеуметтік бейімдеу мақсатында Қоғам 
құратын және пайдаланатын құндылықтар мен білімдердің жиынтығы болып 

табылатын мәдениетті біледі 

1.5 әлеуметтік-саяси 

білім 

1.5.1 Көпмәдениетті және көптілді ортадағы әлеуметтік өзара іс-қимыл теориясы 

мен практикасында, толеранттылық идеяларын, әлемдік қоғамдастықтың 

демократиялық құндылықтарын қабылдау негізінде азаматтық ұстанымды құруда 

құзыретті болу 

1.5.2 ойлау мәдениетін меңгерген, ақпаратты жалпылауға, талдауға, қабылдауға, 

мақсат қоюға және оған қол жеткізу жолдарын таңдауға қабілетті болуы тиіс 

1.5.3 мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғааралық, қоғамдық қарым-

қатынастарын, біртектілігі мен лингвистикалық төзімділігін реттейтін этикалық 



және құқықтық нормаларды насихаттауға дайын болу 
2. Түйін 

(базалық 

пәндер 

блогы) 

2.1. 

Психологиялық-

педагогикалық 

2.1.1 жалпы және мектепке дейінгі педагогика, педагогикалық психология 

тарихының теориялық ережелерін біледі 

2.1.2 ұйымдастырылған оқу-танымдық іс-әрекетке инновациялық технологияларды 
енгізу нәтижелерін түсіндіре алады 

2.1.3 сыни талдау арқылы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын 

бағалай алады 

 2.1.4 оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетінде олардың нәтижелілігін анықтай 

және бағалай отырып, оқыту әдістемесін салыстыра біледі   

2.1.5 оқушылардың оқу-танымдық дағдыларын дамыту мақсатында сыныпта оқу 

ортасын өзгерте алады 

2.2 дене 
шынықтыру және 

спорт теориясы мен 

әдістемесінің жалпы 

негіздері 

2.2.1 объектілердің әртүрлілігі туралы базалық түсініктерге ие боласыз, сфераның 
тұрақтылығы үшін әртүрліліктің мәнін түсінесіз, объектілерді бақылау, сипаттау, 

сәйкестендіру, жіктеу, культивациялау әдістерін қолдана аласыз 

2.2.2 ғылыми зерттеулердің таңдалған тақырыбының теориялық өзектілігі мен 

практикалық маңыздылығын негіздейді.  

2.2.3 теориялық, практикалық мәселелерді шешуде және ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын орындауда білімдерін қолдана алады. 

2.2.4 сынақтан өткізілген әдістемелерді пайдалана отырып, дене шынықтыру және 

спорт саласындағы қызметтің әртүрлі тараптарының тиімділігін айқындау 

бойынша ғылыми зерттеулер жүргізуге қабілетті. 

2.3 медициналық-

биологиялық 

2.3.1 дене шынықтыру теориясының ережелері негізінде білім беру процесін 

жүзеге асыруға қабілетті; 

2.3.2 дене шынықтыру-спорт қызметінің анатомиялық-морфологиялық, 

физиологиялық, биохимиялық, биомеханикалық, психологиялық ерекшеліктерін 

және оның жынысы мен жасын ескере отырып, адам ағзасына әсер ету сипатын 

анықтай алады; 

2.3.3 спорттың базалық түрлері бойынша оқу сабақтарын өткізуге және дидактика, 

дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі ережелері және білім беру 

стандарттарының талаптары негізінде білім алушылардың ерекшеліктерін ескере 

отырып, таңдаған спорт түрінде спорттық даярлықты жүзеге асыруға қабілетті; 
2.3.4 салауатты өмір салты дағдыларын насихаттау мен оқытуды жүзеге асыруға 

қабілетті   

2.4 теориялық-

мамандандырылған 

2.4.1 ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетінше сатып алуға және 

практикалық қызметте, оның ішінде білімнің жаңа салаларында жаңа білім мен 

дағдыларды пайдалануға қабілетті; 

2.4.2 дене шынықтыру-спорттық қызметтер мен тауарларды жылжыту бойынша 

маркетингтік қызметті жүзеге асыра білу; 

2.4.3 физикалық өзін-өзі жетілдіру дағдылары мен дағдыларын меңгерген; 

2.4.4 дене шынықтыру және спорт саласындағы өзекті мәселелерді анықтауға, 

математикалық статистика, Ақпараттық технологиялар әдістерін пайдалана 

отырып, зерттеу нәтижелерін өңдеу әдістерін қолдануға, жинақтаулар мен 

қорытындыларды тұжырымдауға және ұсынуға қабілетті ;  

2.5 кәсіби тілдер 2.5.1 мектеп жасына дейінгі балалардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін іске 

асыру үшін қолайлы білім беру ортасын дамытуға жәрдемдеседі 
2.5.2 мектеп жасына дейінгі балалардың коммуникативтік біліктерін дамытуда 

құзыретті болу және тілдік бірліктерді кәсіби қолдану дағдыларын меңгеру 

2.5.3 жаңа ақпараттық технологияларға сүйене отырып, тіл үйренудің қолжетімді 

тәсілдері мен тәсілдерін меңгерген 

2.5.4 заманауи ақпараттық қоғамның даму үрдісін түсінеді 

2.5.5 мәдени хабардарлықты, тілдік құзыреттілікті дамыту 

2.5.6 мектеп жасына дейінгі балалардың қарым-қатынасқа мақсатты тілдерде 

бейімделуі үшін жағдай жасайды:қазақ Я2, орыс Я2, ағылшын Я3 (көптілді 

топтардың студенттері үшін) 

2.5.7 мектеп жасына дейінгі балалардың лингвистикалық қажеттіліктері мен 

сұраныстарын ескере отырып, оқу сабақтарын құрастырады 
2.5.8 іскерлік және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ, орыс және шет 

тілдерін еркін қолдана алады 

2.5.9 мектепке дейінгі білім беру саласында белсенді қолданылатын 

терминологияны біледі және оны кәсіби ортада тиімді қарым-қатынас жасау үшін 

қолдана білу, өз мамандығына қатысты белсенді терминдердің мағынасын білу 

және оларды кәсіби мақсаттарда пайдалану 

2.5.10 көптілді орыс сөздігінде және екі тілді ағылшын-орыс сөздігінде тақырып 

бірліктерінің ұғымдық-жүйелік және жүйелік-тілдік түсіндірмесін бекіту және 

ұсыну, сондай-ақ олардың лексикографиялық сипаттамасын меңгеру принциптерін 

біледі 

2.5.11 өзге мәдениетке, өзге өмір салтына толерантты көзқарас танытады 



 2.6 базалық және 

ұлттық спорт 

түрлерін оқытудың 

теориясы мен 

әдістемесі 

2.6.1 жаңа, стандарттық емес шешімдерді іздеуге тұрақты тұлғалық орнатумен 

үйлесе отырып, дамыған шығармашылық қабілеттері (креативтілігі) бар; 

2.6.2 басқару, көшбасшылық, ұйымды дамыту, бизнес-модельдерді әзірлеу 
проблемаларына негізгі теориялық көзқарастарды, сондай-ақ оларды практикалық 

қолдану дағдыларын біледі; 

2.6.3 презентациялар мен көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдыларын меңгерген, өз 

ойын айқын, қолжетімді және жарқын түрде жеткізе білу қабілеті бар; 

2.6.4 сын тұрғысынан ойлау әдістемесін меңгерген. 
3. Арнайы 
(кәсіптік 
пәндер 

блогы) 

3.1 дене 

шынықтыру және 

спорт теориясы мен 

әдістемесінің жалпы 

негіздері 

3.1.1 педагогикалық ойды, педагогикалық бақылау және оқыту сапасын бақылау 

әдістерін, өзекті дидактикалық технологияларды дамытуға қабілетті;  

3.1.2 дене шынықтыру саласындағы негізгі оқу-жаттығуларды практикада 

қолданады;  

3.1.3 білім алушыларда әлеуметтік-тұлғалық қасиеттерді тәрбиелеуге қабілетті: 

мақсаттылық, ұйымдастырушылық, еңбексүйгіштік, жауапкершілік, Азаматтылық, 

коммуникативтілік, толеранттылық;  
3.1.4 нақты сабақтардың оқу жоспарлары мен бағдарламаларын жасай алады;  

3.1.5 мектеп жасына дейінгі, мектеп жасындағы балалармен және жалпы білім 

беретін мекемелерде, орта және жоғары кәсіптік білім беретін білім беру 

мекемелерінде білім алушылармен дене шынықтыру бойынша оқу сабақтарын, 

білім алушылармен сыныптан тыс спорттық-бұқаралық жұмысты дербес жүргізеді; 

3.2 Акмеологиялық 3.2.1 өзін — өзі талдауға қабілетті-махаббат пен сұлулыққа құндылық бағдарлары, 

басқаларға назар аудару, эстетикалық сезімдер; өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі тану 

қабілеті-танымға, махаббатқа және басқаларды тануға құндылық бағдарлары, 

зияткерлік, практикалық сезімдер, альтруизм, өзіне назар аудару; 

3.2.2 ойлау процестерін талдауды қоса алғанда, Талдамалық қызметке қабілетті 

(метамәтін дағдылары); 

3.2.3 кең ой-өрісін, жаңа білім алуға және өз қабілеттерін дамытуға ұмтылысын 

меңгерген; 
3.2.4 жаңа әлеуметтік байланыстар орнатуға, ізбасарларға қолдау көрсетуге, 

олардың кәсіби-тұлғалық әлеуетін дамытуға дайындықпен үйлесімде 

коммуникативтік дағдылардың жоғары деңгейіне ие. 

3.3 Кәсіби-

мамандандырылған 

3.3.1 спорттық жаттығу теориясының қалыптасуының шығу тегі мен 

эволюциясын, таңдалған спорт түріндегі медициналық-биологиялық және 

психологиялық негіздер мен жаттығу технологиясын, дене шынықтыру және спорт 

саласындағы қызметтің санитариялық-гигиеналық негіздерін түсінеді;  

3.3.2 балалар мен жастардың таңдаған спорт түрімен айналысуға ынтасын 

қалыптастыруға, шұғылданушылардың адал спорттық бәсекелестіктің моральдық 

қағидаттарын тәрбиелеуге қабілетті;  

3.3.3 жеке тұлғаның антропометриялық, физикалық және психологиялық 

параметрлерін анықтау үшін заманауи әдістерді қолдана отырып, таңдалған спорт 
түріндегі іріктеу және спорттық бағдарлау жүйесін жүзеге асыра алады;  

3.3.4 балалар мен жасөспірімдер спорты саласында және бұқаралық разрядты 

спортшылармен нақты сабақтардың перспективалық және жедел жоспарлары мен 

бағдарламаларын әзірлей алады;  

3.3.5 балалар мен жасөспірімдер спортында таңдалған спорт түрі бойынша және 

бұқаралық разрядтағы спортшылармен өз бетінше жаттығу сабақтарын өткізеді, 

жарақаттанудың алдын алуды жүзеге асырады;  

3.3.6 таңдаған спорт түрі үшін өзекті педагогикалық бақылау және түзету 

технологияларын, адам жағдайын басқару құралдары мен әдістерін меңгерген; 

3.3.7 жоспарлау және есеп беру құжаттарын жасауға, бұқаралық дене шынықтыру 

іс-шараларын және спорттық жарыстарды ұйымдастыруға және өткізуге қабілетті;  
3.3.8 дене шынықтыру саласында мемлекеттік және қоғамдық басқару 

органдарының құжаттарын іс жүзінде қолдана алады; 

NZD 4. Дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтиханды 

дайындау және 

тапсыру 

4.1.1 мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінде ғылыми зерттеулердің 

таңдалған тақырыбының теориялық өзектілігі мен практикалық маңыздылығын 

негіздей алады 

4.1.2 пәндік саладағы кәсіби білімді жоғары деңгейде меңгерген; 

4.1.3 білім беру және кәсіби қызметте әлемнің заманауи жаратылыстану-ғылыми 

бейнесі туралы білімді қолдана алады, ақпаратты математикалық өңдеу, теориялық 

және эксперименттік зерттеу әдістерін қолдана алады 

4.1.4 қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен 

маңызын түсінеді, осы процесте туындайтын қауіптер мен қауіптерді мойындайды, 

ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі 

талаптарын сақтайды. 
4.1.5 функционалдық сауаттылық дағдыларын меңгерген 



Құзыреттер жұмыс берушілердің талаптары мен қоғамның әлеуметтік сұратуын ескере 

отырып, кәсіптік стандарттар негізінде жоғары білімнің әрбір білім беру бағдарламасы 

бойынша әзірленеді. 

 

7. Білім беру бағдарламасының оқу жұмыс жоспарының құрылымы (Оқу 

мерзімі 4 жыл) 
№  

Циклдер мен пәндердің атауы 
Жалпы еңбек сыйымдылығы 

академиялық 
сағатта 

 академиялық 
кредитте 

1 Жалпы білім беретін пәндер циклі (ЖБП) 1680 56 

1) Міндетті компонент 1530 51 

Қазақстанның қазіргі тарихы 150 5 

Философия 150 5 

Шет тілі 300 10 

Қазақ (орыс) тілі 300 10 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

150 5 

Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану, 

Саясаттану, Мәдениеттану, психология) 

240 8 

Дене шынықтыру 240 8 

2) ЖОО компоненті және (немесе) таңдау компоненті 150 5 

2 Базалық пәндер циклі (ДҚ) 3360 112 

1) ЖОО компоненті 180-1680 6-56 

2) Таңдау бойынша Компонент не менее 1680  не менее 56 

3 Бейіндеуші пәндер циклі (ПД) 1800 60 

1) ЖОО компоненті және (немесе) таңдау компоненті 1800  60 

4 Оқытудың қосымша түрлері (БЖТ)   

1) Таңдау бойынша Компонент   

5 Қорытынды аттестаттау 360 12 

1) Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханды дайындау және тапсыру  

360 12 

 Барлығы 7200 240 

 
 



8. Шаблон учебного плана подготовки бакалавра 

№ 
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Студенттердіңжұмысуақытыныңбюджеті                                              

распределение часов студентов/divisionofhoursofstudents 
К У Р С Т А Р  М Е Н  С Е М Е С Т Р Л Е Р Г Е  Б Ө Л У (сағ)  
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апта/нед./

twiceweek

ly 

15 

апта/не

д./twice

weekly 

15 

апта/не

д./twice

weekly 

15 

апта/не

д./twice

weekly 

15 

апта/не

д./twice

weekly 

15 

апта/

нед./

twic

ewee

kly 

15 

апта/не

д./twice

weekly 

0 

апта/не

д./twice

weekly 

Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі/ Цикл общеобразовательные дисциплины (ООД) - 56 кредита (ов)   

  Міндетті компонент/Обязательный компонент/ Mandatory component - 51 кредита (ов)   

1 Жаратылыстану-

гуманитарлық 

KKZT 1101 

SIK 1101 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ 

Современная история Казахстана/ The modern 

history of Kazakhstan 

1   5 150 45 30 15   15 90 2-1-0               МЕ/ГЭ 

2 Fil 2102 

Fil 2102 

Философия/Философия /Philosophy 3   5 150 45 30 15   15 90       2-1-0         Е/Э 

3 Тілдік дайындық/ 

языковая 

подготовка 

ShT 1103               

IYa 1103 

Шетел тілі / Иностранный язык  / Foreign 

language І,ІІ 

1,2   10 300 90   90   30 180 0-3-0 0-3-0             Е/Э 

4 K(O)T 1104      

K(R )Ya 

1104 

Қазақ (орыс) тілі  / Казахский (Русский) язык 

/ Kazakh (Russian) language І,ІІ 

1,2   10 300 90   90   30 180 0-3-0 0-3-0             Е/Э 

5 Информационны

й  

AKT 2105 

IKT 2105 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде)/ 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ.языке)/ Information and 

communication technologies (in 

English.language) 

4   5 150 45 15 15 15 15 90     1-1-1           Е/Э 

6 Физикалық және 

эстетикалық 

тәрбие/физическ

ие и эстетические 

воспитание 

 Dsh1106              

Phc1106 

Дене шынықтыру / Физическая культура/ 

Physical training  

1,4   8 240             2 2 2 2         дифзачет 

Барлығы/Итого/ Тotal:     43 1290 0 75 225 15 105 630 17 12 7 7 0 0 0 0   

  Әлеуметтік-саясаттану білім модулі/ Модуль социально-политических знаний  - 8 кредита (ов)   

7 фундаментальды 

ғылым/фундамен

тальная наука 

MPsi 1107  

PsiM 1107  

Мәдениеттану және психология / 

Культурология и психология 

1   4 120 37,5 15 22,5   7,5 75   1-1,5-0             Е/Э 

8 JEPsi 1108 

VPsi 1108 

Әлеуметтану және саясаттану/ Социология и 

политология 

2   4 120 37,5 15 22,5   7,5 75 1-1,5-0               Е/Э 

Барлығы/Итого/ Тotal:     8 1530 75 120 255 15 142,5 757,5 21 16 7 7 0 0 0 0   

  Жоғары оқу орны компоненті және (немесе) таңдау компоненті / Вузовский компонент и(или) Компонент по выбору - 5 кредита (ов)   

9 фундаментальды 

ғылым/фундамен

тальная наука 

SZhKMN 

1109 

OAK 1109 

Еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі/ 

Охрана труда и безопасность 

жизнедеятельности/Occupational Health and 

Safety 

2   5 150 45 30 15   15 90   2-1-0             ТК 

Барлығы/Итого/ Тotal:     5 150 45 30 15 0 15 90 0 5 0 0 0 0 0 0   

Цикл бойынша  барлығы/Всего по циклу/Total for the cycle:      56 1680 120 150 270 15 157,5 847,5 21 21 7 7 0 0 0 0   

  Базалық пәндер (БП) циклы/ Цикл базовых дисциплин (БД) - 112 кредита (ов)   

  Жоғары оқу орны компоненті / Вузовский компонент - 35 кредита (ов)   

1 Психолого-

педагогический 

Ped 2201 

Ped 2201 

Педагогика / Педагогика/Pedagogics 3   5 150 45 15 30   15 90     1-2-0           Е/Э 



2 Профессиональн

ые 

языки 

KBShT 3207 

POIYa 3207 

Кәсіби бағытталған шетел тілі / 

Профессионально ориентированный 

иностранный язык/Professionally focused 

foreign language 

3   3 90 30   30   7,5 52,5     0-2-0           ТК 

3 Психолого-

педагогический 

DShSP 2202 

PFKS 2202 

Дене шынықтыру және спорт педагогикасы/ 

Педагогика физической культуры и 

спорта/Pedagogy of physical culture and sports 

4   5 150 45 15 30   15 90       1-2-0         Е/Э 

4 Психолого-

педагогический 

DShSPA 

2203 

PPFKS 2203 

ДШ және С психологиясы/ Психология ФКиС 4   5 150 45 15 30   15 90       1-2-0         ТК 

5 Медико-

биологический 

ZhEFMG 

2205 

VFShG 2205 

Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп 

гигиенасы / Возрастная физиология и 

школьная гигиена/Age physiology and school 

hygiene 

5   5 150 45 15 30   15 90         1-2-

0 

      Е/Э 

6 Общие основы 

теории и 

методики 

физической 

культуры и 

спорта 

DShTA 3208 

TMFK 3208 

Дене шынықтырудың теориясы мен 

әдістемесі/ Теория и методика физической 

культуры/ Theory and methodology of physical 

culture 

5   5 150 45 15 30   15 90         1-2-

0 

      Е/Э 

7 Теоретико-

специализирован

ный 

DShSM 4204 

MFKS 4204 

Дене шынықтыру және спорт менеджменті/ 

Менеджмент физической культуры и 

спорт/Management of physical culture and 

sports 

7   5 150 45 15 30   15 90             1-2-0   Е/Э 

8 Общие основы 

теории и 

методики 

физической 

культуры и 

спорта 

BZhKSTA 

4209 

TMD-UPS 

4209 

Балалар мен жасөспірімдердің  кәсіби 

спорттың теориясы мен әдістемесі/ Теория и 

методика детско-юношеского и 

профессионального спорта/Theory and 

methodology of youth and professional sports 

7   5 150 45 15 15   15 105             1-2-0   Е/Э 

Барлығы/Итого/ Тotal:     38 1140 345 105 225 0 112,5 697,5 0 0 8 10 10 0 10 0   
 Практика/Практика   

1     Оқу-таныстыру/Учебно-ознакомительная 2   1                 1 апта             есеп/отчет 

2     Педагогикалық /Педагогическая /Pedagogical 2   1                 1 апта             есеп/отчет 

3     Психологиялық-педагогикалық/ Психолого-

педагогическая/Psycho-pedagogical 

4   1                     1 апта         есеп/отчет 

4     Оқу-кәсіби (жаттықтырушы) /Учебно-

профессиональная (тренер) /Training and 

professional (trainer) 

4   1                     1 апта         есеп/отчет 

5     Оқу-тәрбиелік (педагогикалық)/ Учебно-

воспитательная (педагогическая)/ Educational 

(pedagogical) 

6   2                         2 апта     есеп/отчет 

6     Кәсіби (арнайы)/ Профессиональная 

(специальная)/ Professional (special) 

6   3                         3 апта     есеп/отчет 

Барлығы/Итого/ Тotal:     9               0 2 0 2 0 5 0 0   

  Таңдау компоненті/ Компоненту по выбору/ Component for choice - 65 кредита (ов)   

1 Медико-

биологический 

DShASMN 

1201 

AFOSM 

1201 

1.Дене шынықтырудың анатомия спорттық 

морфология негіздері / Анатомия, основы 

спортивной морфологии /Anatomy of physical 

education and basics of sport morphology 

2.Адам анатомиясы/ Анатомия  человека/ 

Human anatomy 

1   3 90 30 15 15   8 52,5 1-1-0               Е/Э 

2 Теоретико-

специализирован

ный 

GOM 1202 

MPG 1202 

1.Гимнастика оқыту әдісімен/ Гимнастика с 

методикой преподавания  /Methods of teaching 

gymnastics               

2.Жалпы білім беретін мектептегі гимнастика 
/ Гимнастика в общеобразовательной школе /  

2   5 150 45 15 30   15 90   1-2-0             Е/Э 



3 JAOA 2203 

LAMP 2203 

1.Жеңіл атлетика оқыту әдісімен/Легкая 

атлетика с методикой преподавания/ Athletics 

with methodology prepodavane 

2. Жалпы білім беретін мектептегі жеңіл 

атлетика/ Легкая атлетика в 

общеобразовательной школе 

3   5 150 45 15 30   15 90     1-2-0           Е/Э 

4 SKOA 2204 

SBM 2204 

1.Спорттық күрес оқыту әдісімен/Спортивная 

борьба с методикой преподавания/Wrestling 

with methods of teaching 

2.Дзюдо күресінің оқыту әдістемесі/ Борьба 

дзюдо с методикой преподавания 

3   5 150 45 15 30   15 90     1-2-0           Е/Э 

5 Медико-

биологический 

AF 2205 

FCh 2205 

1.Адам физиологиясы (жалпы және жас) / 

Физиология человека (общая и возрастная) 

2.Дене шынықтыру теориясы мен жас 

ерекшеліктер негіздері/Теория физической 

культуры и  возрастные основы 

3   5 150 45 15 30   15 90     1-2-0           ТК 

6 Теория и 

методика 

обучения 

базовым и 

национальным 

видам спорта 

YSKOOA 

2206 

NSPIMP 

2206 

1.Ұлттық спорт қозғалыс ойындары оқыту 

әдісімен/ Национальный спорт и подвижные 

игры с методикой преподавания 

2.Тоғызқұмалақ/ Тогызкумалак 

4   6 180 60 30 30   15 105       2-2-0         ТК 

7 Теоретико-

специализирован

ный 

DShST 2207 

IFKS 2207 

1.Дене шынықтыру және спорт тарихы/ 

История физической культуры и спорта/ The 

history of physical culture and sports 

2.Дене шынықтыру және спорт 

әлеуметтануы/ Социология физической 

культуры и спорта   

4   5 150 45 15 30   15 90       1-2-0         ТК 

8 VOA 2208 

VMP 2208 

1.Волейбол оқыту әдістемесі/ Волейбол с 

методикой преподавания 

2.Гандбол/Гандбол 

5   5 150 45 15 30   15 90         1-2-

0 

      ТК 

9 BGOA 3211 

BGMP 3211 

1.Баскетбол, гандбол оқыту әдісімен/ 

Баскетбол, гандбол с методикой 

преподавания 

2.Таңдаған спорт түрі бойынша кәсіптік 

дайындық негіздері/ Основы 

профессиональной подготовки избранного 

вида спорта 

5   5 150 45 15 30   15 90         1-2-

0 

      Е/Э 

10 FOA 3212 

FMP 3212 

1.Футбол оқыту әдісімен/ Футбол с 

методикой преподавания 

2.Үстел теннисі/ Настольный теннис 

6   5 150 45 15 30   15 90           1-2-0     Е/Э 

11 Медико-

биологический 

EBDSh 3213 

LAFK 3213 

1.Емдік және бейімдік ДШ/ Лечебная и 

адаптивная ФК 

2.Массаж/Массаж 

6   6 180 45 30 30   15 105           2-2-0     ТК 

12 SM 3214 

SM 3214 

1.Спорт медицинасы/ Спортивная медицина 

2.Спорт метрологиясы/ Спортивная 

метрология 

6   5 150 45 15 30   15 90           1-2-0     Е/Э 

13 Теоретико-

специализирован

ный 

DShSE 3216 

EFKS 3216 

1.Дене шынықтыру және спорт экономикасы/ 

Экономика физической культуры и спорта/ 

The economy of physical culture and sports 

2.Туризм оқыту әдісімен/ Туризм с методикой 

преподавания/ 

7   5 150 45 15 30   15 90             1-2-0   Е/Э 

Барлығы/Итого/ Тotal:     65 1950 585 225 375 0 188 1163 3 5 15 11 10 16 5 0   

Цикл бойынша  барлығы/Всего по циклу/Total for the cycle:     112 3090 930 330 600 0 300 1860 3 7 23 23 20 21 15 0   

  Бейіндеуші пәндер циклі/ Цикл профилирующих дисциплин (ПД) - 60 кредита (ов)    

  Жоғары оқу орны компоненті / Вузовский компонент и(или) Компонент по выбору - 10 кредита (ов)    

1 Общие основы 

теории и 

методики 

TSTTA 1301 

TMIVS 1301 

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен 

әдістемесі (спорттық ойындар/спорттық курес 

)/ Теория и методика избранного вида спорта 

1  5 150 45 15 30   15 90 1-2-0               Е/Э 



физической 

культуры и 

спорта 

(спортивные игры/спортивная борьба)/Theory 

and methodology chosen sport (sports 

games/wrestling) 

2 Теория и 

методика 

обучения 

базовым и 

национальным 

видам спорта 

SBTTOA 

3302 

TMOBVS 

3302 

Спорттың базалық түрлерінің теориясы мен 

оқыту әдістемесі (мектеп бағдаралмасы 

бойынша)/ Теория и методика обучения 

базовым видам спорта (по школьной 

программе)/ Theory and methods of teaching 

basic sports (for school program) 

5   5 150 45 15 30   15 90         1-1-
0 

      Е/Э 

Барлығы/Итого/ Тotal:     10 300 90 30 60 0 30 180 5 0 0 0 5 0 0 0   

 Практика/ Практика   

1     Производственная педагогическая практика/ 

Өндірістік педагогикалық практика/ 

Production of pedagogical practice 

8   10 10 

апта 

                          * есеп/отчет 

2     Дипломалды практикасы / Преддипломная 

практика/Pre-diploma practice 

8   4 4 

апта 

                          * есеп/отчет 

Барлығы/Итого/ Тotal:     14               0 0 0 0 0 0 0 14   

  Таңдау компоненті/ Компоненту по выбору/ Component for choice - 36 кредита (ов)   

  Специализация спорттық ойындар   

1 Профессиональ

но-

специализирова

нный 

OSI 1301 

SON 1301 

Спорттық ойындардың негіздері / Основы 

спортивных игр 

2   3 90 45   45   15 30   0-2-0             Е/Э 

2 OTTPSI 

3302 

SOTTDN 

3302 

Спорттық ойындардың  техникалық және 

тактикалық дайындыығы /Ттехнической и 

тактической подготовки в спортивных играх/ 

5   5 150 45   45   15 90         0-

3-0 

      ТК 

3 OFFPPSI 

3303 

SOKFPDN 

3303 

Спорттық ойындардың  күштілік, 

функционалдық және психологиялық 

дайындығы  / Физической,  функциональной 

и психологической подготовки в спортивных 

играх 

6   4 120 37,5 15 22,5   7,5 75           1-1,5-

0 

    Е/Э 

4 SOPShN 

3304 

OSPMSI  

3304 

Спорттық ойындардың  педагогикалық 

шеберлігі /Спортивно-педагогического 

мастерства в спортивных играх/  

6   5 150 45 15 30   15 90           1-2-0     ТК 

5 SOPZhPB 

3305 

UPSPSI 3305 

Спорттық ойындардың жаттығу процесін 

басқару / Управление процессом спортивной 

подготовки в спортивных играх/  

7   5 150 45 30 30   15 75             1-2-0   Е/Э 

6 SOZhPB 

3306 

SPTDSI 

3306 

Спорттық ойындардың  кәсіптік 

жаттықтырушылық қызметін жетілдіру / 

Совершенствование профессиональной 

тренерской деятельности в спортивных играх/ 

7   4 120 37,5 15 22,5   7,5 75             1-

1,5-0 

  ТК 

7 SOBDZhE 

4307 

VOPSI  4307 

Спорттық ойындар бойынша дайындықтың 

жас ерекшеліктері / Возрастные особенности 

подготовки в спортивных играх/ 

7   5 150 45 30 30   15 75             1-2-0   ТК 

8 Акмеологичес

кие 

KBM 4308 

POY 4308 

ДШжС акмеолгиясы /  Акмеология 

физкультуры и спорта/ Acmeology of physical 

education and sports 

7   5 150 45 15 30   15 90             1-2-0   Е/Э 

Специализация  спорттық күрес   

1 Профессиональ

но-

специализирова

нный 

SKN 1301 

OCB 1301 

Спорттық күрестің негіздері/Основы 

спортивной борьбы 

2   3 90 45   45   15 30   0-2-0             Е/Э 

2 SKTTDN 

3302 

OTTPSB 

3302 

Спорттық күрестің техникалық және 

тактикалық дайындығы/Технической и 

тактической подготовки в спортивной борьбе  

5   5 150 45   45   15 90         0-

3-0 

      ТК 

3 SKKFPDN 

3303 

OFFPPSB 

3303 

Спорттық күрестің күштілік, функционалдық 

және психологиялық дайындығы 

/Физической,  функциональной и 

психологической подготовки  в спортивной 

6   4 120 37,5 15 22,5   7,5 75           1-1,5-

0 

    Е/Э 



борьбе/ 

4 SKPShN 

3304 

OSPMSB 

3304 

Спорттық күрестің педагогикалық шеберлігі 

/Спортивно-педагогического мастерства в 

спортивной борьбе/  

6   5 150 45 15 30   15 90           1-2-0     ТК 

5 SKJPB 3305 

UPSPSB 

3305 

Спорттық күрестің жаттығу процесін басқару 

/ Управление процессом спортивной 

подготовки в спортивной борьбе/  

7   5 150 45 15 30   15 90             1-2-0   Е/Э 

6 SKKJKJ 

4306 

SPTDSB 

4306 

Спорттық күрестің кәсіптік 

жаттықтырушылық қызметін жетілдіру/ 

Совершенствование профессиональной 

тренерской деятельности в спортивной 

борьбе/  

7   4 120 37,5 15 22,5   7,5 75             1-

1,5-0 

  ТК 

7 SKBDZhE 

4307 

VOPSB 4307 

Спорттық күресі бойынша дайындықтың жас 

ерекшеліктері/Возрастные особенности 

подготовки в спортивной борьбе/  

7   5 150 45 15 30   15 90             1-2-0   ТК 

8 KBM 4308 Кәсіби бағдарлы мұғалім /   7   5 150 45 15 30   15 90             1-2-0   ТК 

                       

  POY 4308 /  Акмеология физкультуры и спорта// 

Acmeology of physical education and sports 

                   

  Барлығы/Итого/ Тotal:   36 1080 345 90 255 0 105 630 0 3 0 0 5 9 19 0   

Цикл бойынша  барлығы/Всего по циклу/Total for the cycle:      60 1380 435 120 315 0 135 810 5 3 0 0 10 9 19 14   

  Жоспар бойынша барлығы/Всего по плану/Only according to the plan:     228 6150 1485 600 1185 15 593 3518 29 31 30 30 30 30 34 14   

  Барлық емтихан саны/ Количество экзаменов/Number of examinations:     54               7 9 8 8 6 7 7 2   

  Барлық курстық жұмыс/Количество курсовых работ/Quantity of term papers:                                       

Оқытудың қосымша түрлері (ОҚТ)/ Дополнительные виды обучения (ДВО)/Additional types of training   

1 Таңдау компоненті/ Компоненту по выбору/ Component for choice                                        

  Барлығы/Итого/ Тotal:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Қорытынды аттестация/Итоговая аттестация/Final examination   

2 Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау немесе кешенді емтихан 

тапсыру/ Написание и защита дипломной работы (проекта) или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

8   12                             12   

Қосымша модульдар бойынша барлығы / Итого дополнительные модули/Additional 

modules total  

    12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12   

Білім беру бағдарламалары бойынша барлығы /  Итого по образовательной 

программе/Еducational program total  

    240 6150 1485 600 1185 15 593 3518 29 31 30 30 30 30 34 26   



 



8. Модуль түрлері шеңберіндегі білім беру бағдарламасының мазмұны 
Модульге 

кіретін пәндер 

коды 

Модульге кіретін пәндердің атауы Кредит 

саны 

ECTS 

Семес

тр 

 

Құзыреттердің 

мақсаттары мен 

міндеттерінің 

шифры 

 1. Жалпы білім беру пәндері ЖББП (56 кредитов) 

 Міндетті компонент (51 кредитов) 

 Таңдау бойынша компонент (5 кредитов) 

 Модуль 1.1 Жаратылыстану-гуманитарлық 

SIK 1101 Қазақстанның қазіргі тарихы 5 2 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4 Fil 2102 Философия  5 4 

 Модуль 1.3 Ақпараттық 

IKT 2105 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

5 4 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4  

 Модуль 1.2 Тілдік дайындық 

IYa 1103 Шет тілі  10 1-2 1.3.2, 1.3.3 

K(R)Ya 1104  Қазақ (орыс) тілі 10 1-2 1.3.2, 1.3.3 

 Модуль 1.4 Дене және эстетикалық тәрбие 

Phc1108 Дене шынықтыру 8 1-4  

 Модуль 1.5 Әлеуметтік-саяси білім (8 кредитов) 

PsiM 1107 Мәдениеттану және психология 4 2 1.5.5,1.5.6 

VPsi 1108 Әлеуметтану және саясаттану 4 1 1.1.1,1.2.1,1.2.2 

OAK 1109 

OPAK 1109 

Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі 

Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 

5 1  

 Негізгі пәндер циклі (БД) - 112 кредита(ов) 

 Жоғары оқу орны компоненті / Вузовский компонент - 38 кредита (ов) 

 Модуль 2.1 Психологиялық-педагогикалық 

Ped 2201 Педагогика 5 3 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 

PFKS 2203 Дене шынықтыру және спорт педагогикасы 5 4 

PFKS 2204 ДШжС психологиясы 5 4 

 Модуль 2.4 Теориялық-мамандандырылған 

MFKS 4207 Дене шынықтыру және спорт менеджменті 5 7 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 

 Модуль 2.5 Кәсіби тілдер 

POIYa 2202 Кәсіби бағытталған шет тілі 3 3 1.3.2, 1.3.3, 2.1.3, 
2.3.1, 3.2.2 

 Модуль 2.3 Медициналық-биологиялық 

VFShG 3205 Жас физиологиясы және мектеп гигиенасы 5 5  

 Модуль 2.2 Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздері 

TMFK 3206 Дене шынықтыру және спорт теориясы мен 

әдістемесі 

5 5 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

3.1.1 

TMDYPS 4208 Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорт 

теориясы мен әдістемесі 

5 7 

 Тәжірибе – 9 кредита(ов) 

 Модуль 2.4 Теориялық-мамандандырылған 

UP I Оқу тәжірибесі   1 2 3.1.1,3.1.2,3.1.3,3.1.4

,3.1.5 PP Педагогикалық тәжірибесі 1 2 

 Психологиялық-педагогикалық 1 4  

 Оқу-кәсіби (жаттықтырушы) 1 4  

 Оқу-тәрбие (педагогикалық) 2 6  

 Кәсіптік (арнаулы) 3 6  

 Таңдау бойынша Компонент - 65 кредита 

 Модуль 2.3 Медициналық-биологиялық 

AOFSM 1201 1.Анатомия,  спорттық морфологияның негіздері 

2. Адам анатомиясы 

3 1 2.2.1,2.2.2,3.1.2 

FCh 2205 1.Адам физиологиясы  (жалпы және жас ерекшелік) 

2. Дене шынықтыру теориясы және жас негіздері/ 

5 3 

LAFK 3211 
1. Емдік және бейімделгіш дене шынықтыру 

 2.Массаж 

6 6 

SM 3212 
1.Спорттық медицина 

2.Спорт метрологиясы 

5 6 

 Модуль 2.4 Теориялық-мамандандырылған 

GMP 1202 1.Гимнастика оқыту әдісімен 

2. Жалпы білім беретін мектептегі гимнастика  

5 2 1.2.3, 3.1.2,3.1.5 

LAMP 2303 1.Жеңіл атлетика оқыту әдісімен 5 3 



2. Жалпы білім беретін мектептегі жеңіл атлетика  

SВМ2304 1.Спорттық күрес окыту әдісімен 

2.дзюдо күресі окыту әдісімен  

5 3 2.2.3,2.2.4 

IFKS 2207 1.Дене шынықтыру және спорт тарихы 

2.Дене шынықтыру және спорт әлеуметтануы 

5 3 2.1.4,1.2.3,1.1.4 

VMP 2208 1. Волейбол оқыту әдістемесімен  
2.Гандбол 

5 5 2.2.1,2.3.2,2.3.3, 
3.1.5 

MPBG 3211 1.Баскетбол, гандбол оқыту әдістемесімен 

2.Таңдалған спорт түріндегі кәсіби дайындық 

5 5 2.1.1,2.2.1, 2.3.2, 

2.3.3,3.1.5 

3.4.2,3.4.5 FOA 3212 1. Футбол оқыту әдістемесімен  

2. үстел теннисі оқыту әдістемесімен  

5 6 

EFKS 3216 1.Дене шынықтыру және спорт экономикасы 

2. Туризм оқыту әдістемесімен  

5 7 1.2.3,1.4.5 

 Модуль 2.6 Базалық және ұлттық спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

NSPIMP 2206 1. Ұлттық спорт және қозғалмалы ойындар оқыту 

әдістемесімен  

 2.Тогызкумалак 

6 4 2.2.1, 2.3.2, 2.3.3, 

3.1.5  

 Бейіндеуші пәндер (БП) (60 кредита) 

 Жоғары оқу орны компоненті (10 кредитов) 

 Модуль 3.1 Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздері 

TMIVS 1301 Таңдалған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 5 1 3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.5 

 Модуль 3.2 Базалық және ұлттық спорт түрлерін оқытудың теориясы мен әдістемесі 

TMOВVS 3302 Спорттың базалық түрлерін оқытудың теориясы мен 

әдістемесі (мектеп бағдарламасы бойынша) 

5 5 3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.5 

Тәжірибе – 9 кредита(ов) 

Модуль 3.3 Кәсіби-мамандандырылған 

 Өндірістік педагогикалық 10 8  

 Диплом алдындағы практика 4 8  

 Таңдау бойынша Компонент (36 кредита) 

 Модуль 3.4 Кәсіби-мамандандырылған 

OSI 1301 1.Спорттық ойындардың негіздері 

2.Спорттық күрес негіздері 

3 2 2.1.1,2.2.1,2.3.2,2.3.3

,3.1.5 

OTTPSI  3302 1.Спорттық ойындардағы техникалық және 

тактикалық дайындық 

2.Спорттық күрестегі техникалық және тактикалық 

дайындық 

5 5 2.1.1,2.2.1,2.3.2,2.3.3

,3.1.5 

OFFPPSI  3303 

1.Спорттық ойындардағы физикалық, 

функционалдық және психологиялық дайындық/  

2.Спорттық күрестегі физикалық, функционалдық 

және психологиялық дайындық 

4 6 2.2.1,2.3.2, 

3.1.1,3.1.4 

OSPMSI  3304 

1.Спорттық ойындардағы спорттық-педагогикалық 

шеберлік/  

2.Спорттық күрестегі спорттық-педагогикалық 
шеберлік 

5 6 

UPSPSI  3305 

1.Спорттық ойындардағы спорттық дайындық 

процесін басқару/  

2.Спорттық күрестегі спорттық дайындық процесін 

басқару 

5 7 2.3.4,3.1.3 

SPTDSI  3306 

1.  Спорттық ойындарда кәсіби жаттықтырушылық 

қызметті жетілдіру 

2. Спорттық күресте кәсіби жаттықтырушылық 

қызметті жетілдіру 

4 7 3.4.2,3.1.3,3.1.4 

VOPSI  4307 

 1. Спорттық ойындарда дайындықтың жас 

ерекшеліктері 

2. Спорттық күрестегі дайындықтың жас 

ерекшеліктері 

5 7 3.1.5, 3.3.1,3.4.1 

Модуль 3.5 Акмеологиялық 

 POY  4308  Дене шынықтыру және спорт  акмеологиясы  5 7 3.4.7,3.4.8 

                                              Модуль 3.6 

 Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және 

қорғау немесе кешенді емтиханды дайындау және 

тапсыру 

12 8  

 

 



9. Кредиттердің көлемін көрсететін білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде 

игерілген жиынтық кестесі 
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Э
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ф
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1 
1 7 5 1 1 29 

   
29 870 6 1 

2 7 4 1 2 29 1 1 
 

31 930 6 1 

2 
3 7 2 2 3 30 

   
30 900 6 1 

4 6 2 2 2 28 
 

2 
 

30 900 5 1 

3 
5 6 

 
3 3 30 

   
30 900 6 

 

6 5 
  

5 25 
 

5 
 

30 900 5 
 

4 
7 7 

 
2 5 34 

   
34 1020 7 

 

8 
      

14 12 26 780 
  

Итого 45 13 11 21 205 1 22 12 240 7200 41 4 
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