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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік университетінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

бөлімінде жасақталды.   

  

 

 

 

Құрметті магистрант! 

 

Каталогта Базалық (БП) және Кәсіптендіру (КП) пәндері циклындағы 

таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

бірыңғай жүйесі сақтала отырып, әр таңдау пәнінің шифрі, мақсаты, 

пререквизиттері мен постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-

меңгеруге бөлінген кредит мөлшері мен оқу семестрі және Дублиндік 

дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер көрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және 

өзіңіздің жеке оқу жоспарыңызды дұрыс құруыңызға көмегін тигізеді. Пәндерді 

таңдау кезінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бөліміне немесе кафедра 

меңгерушілерен көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ 

НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

қаулысымен бекітілген). 

2. Кредиттік  оқыту технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың 

ережесі. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен 

бекітілген. (2018 жылдың 12 қарашасындағы №563 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

3. Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы 

бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің 

үлгі ережісі. ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурызындағы №125 Бұйрығымен 

бекітілген (2018 жылдың 14 маусымдағы №272 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

4. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми 

кеңесінің шешімдері. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

7М01404 – Дене шынықтыру және спорт білім бағдарламасы  

(ғылыми және педагогикалық бағыт)    

 

Цикл 

компо-

ненті 

Пән коды Пән атауы 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Дене шынықтыру және спорт педагогының құзіреттілігі  

БП ТК DShSAT 5205 Дене шынықтыру және спортта ақпараттық 

технологиялар   

1 5/5 

БП ТК ZhOODShPOBKK 

5206 

Жoғары оқу орнында  "Дене шынықтыру" пәнін оқыту 

барысында құзіреттілік көзқарас 

1 5/5 

БП ЖК ZhOOTSTOTAPM 

5207 

Жоғары оқу орындарында (жоғары жетістіктер 

спортында) таңдаған спорт түрін оқыту теориясы, 

әдістемесі және практикасы. Мамандандыру 

1 3/3 

КП ТК   DShSSFZKA 5301    Дене шынықтыру мен спорт саласында ғылыми 

зерттеулердің қазіргі әдістері 

2 4/4 

2.2 Модуль. Дене шынықтыру және спортта функционалдық дайындық  

БП ТК DShSSBB 5205 Дене шынықтыру және  спорт саласында биохимиялық  

бақылау 

1 5/5 

БП ТК STShSFD 5206 Спорт  түрлерімен шұғылданатын спортшылардың 

функционалдық дайындылығы 

1 5/5 

БП ЖК ZhOOTSTOTAP.M 

5207 

Жоғары оқу орындарында (жоғары жетістіктер 

спортында) таңдаған спорт түрін оқыту теориясы, 

әдістемесі және практикасы. Мамандандыру 

1 3/3 

КП ТК      ZhOODShTAFGM 

5301 

Жоғары оқу орнында дене шынықтырудың теориясы 

мен әдістемесінің іргелі ғылыми мәселелері 

2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1 Модуль. ЖОО оқу үдерісінде ғылыми негіздерін ұйымдастыру 

КП ЖК DShSSFZA 5302 Дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми 

зерттеудің  әдіснамасы 

2 5/5 

КП ТК DShSGPN 5303 Дене шынықтыру және спорттың ғылыми-

педагогикалық негіздері   

2 5/5 

БП ТК    DТIT 5208   Дене тәрбиесінің  инновациялық технологиялары 2 5/5 

3.2 Модуль. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру-әдістемелік негіздері 

КП ЖК DShSSFZA 5302 Дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми 

зерттеудің  әдіснамасы 

2 5/5 

КП ТК SSZhFN 5303   Спорттық-сауықтыру жұмысының фундаментальдық 

негіздері 

2 5/5 

БП ТК    DShSSBFA 5208 Дене шынықтыру және  спорт саласында   бақылаудың  

физиологиялық әдістері 

2 5/5 

 

Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Дене шынықтыру және спорт педагогының құзіреттілігі  

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты:  Дене шынықтыру және спортта ақпараттық технологиялар   

Пән коды: DShSAT 5205 

Кредит саны: 5  

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарламаның авторы:  Ботагариев Т.А. 
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Пәннің оқыту мақсаты: Магистранттарда дене шынықтыру және спорттағы теориялық 

және әдіснамалық  бойынша қәзіргі ақпараттық технологияны  кешенді қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Дене шынықтыру және спорттағы ақпараттық 

технологиялардың негізгі ұғымдары. Дене тәрбиесіндегі кешенді бағалау әдісі мен 

әдістемесі. Адам қозғалыстарың видеокомпьютер арқылы талдау. Бағдарлама ЭЕМ. 

Математикалық және бағдарламалық қамтамасыз ету. Жіктеу ақпараттық жүйелер. Дене 

шынықтыру және спорттағы ақпараттық құралдар және коммуникациялық технологиялар. 

Пререквизиттер: Жоғары оқу орындарында (жоғары жетістіктер спортында) таңдаған спорт 

түрін оқыту теориясы, әдістемесі және практикасы. Мамандандыру. 

Басқару психологиясы. Дене шынықтыру және спорт саласындағы ғылыми зерттеулер. 

Постреквизиттер: Ғылыми зерттеулердің замануи әдістері. Спорт түрлерімен айналысатын 

спортшыларды функционалдық даярлау. Спорт түрлеріндегі психологиялық бақылау. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) магистранттардың жеке қасиеттерін қалыптастыру 

жеке, ұжымдық қарым-қатынастың маңыздылығын түсіну; В) кәсіби және әлеуметтік 

маңызы бар мәтіндерді дайындау және редакциялау; C) ғылым мен білім беруде 

компьютерлік технологияларды пайдалану мүмкіндіктері туралы дұрыс және жан-жақты 

түсінікті қалыптастыру; D) ақпараттық технологияларды зерттеу контексінде бірлескен 

рефлексия әдістерін қолдану; Е) Өзін-өзі дамытуды жетілдіру, өзінің  біліктілігі мен кәсіби – 

педагогикалық шеберлігін арттыру. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Жoғары оқу орнында  "Дене шынықтыру" пәнін оқыту барысында құзыреттілік 

көзқарас 

Пән коды:  ZhOODShPOBKK 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарламаның авторы:  Кубиева С.С. 

Пәннің оқыту мақсаты: пәнінің  негізгі  мақсаты – магистранттарға дене шынықтыру мен 

спорт туралы  білім беру бағдарламасына қажетті теориялық және тәжірибелік білімдерді  

қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер):  Қазіргі кезеңде оқу-тәрбие үдерісінде құзыреттілік 

тәсіл оқыту іске асырылуда. Коммуникативтік құзыреттілік. Жетілдіру басқару-уақыт 

талабы. Пәнді оқыту барысында магистранттарда ұлтжандылық тәрбиелей отырып, олардың 

оң көзқарасын қалыптастыруға мүмкіндік туғызады. Магистранттардың ұшқыр көркем ойлай 

білу қабілетін, көркемдік дүниетанымын жетілдіреді. Дене шынықтыру пәнін оқытудағы 

негізгі құзіреттіліктің құрамдас бөліктері; проблемаларды шешу құзыреті; ақпараттық 

құзіреттілік; коммуникативті құзыреттілік. Дене шынықтыру және спорт педагогикалық 

зерттеулердің теориясымен әдістемесі.  

Пререквизиттер: Дене шынықтыру және спорт саласындағы ғылыми зерттеулер. Дене 

шынықтыру мен спорттың ғылыми-педагогикалық негіздері. Жоғары мектеп педагогикасы. 

Постреквизиттер: Ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері. Ғылыми жұмыстарды орындау 

әдістемесі. Спорт түрлерімен айналысатын спортшыларды функционалдық даярлау.  

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) негізгі құзыреттілік тәсілдер саласындағы білімдерін 

көрсету; В) ақпараттық құзыреттіліктің кәсіби және әлеуметтік маңызды мәтіндерін 

дайындау және редакциялау құрылымын анықтау; уақыт резервтерін анықтау; сауатты 

көрсету; С) жұмыста құзыреттілік тәсілдің ерекшеліктерін және өзін-өзі ынталандыру 

әдістерін дербес пайдаланады; D) өз жұмысын ұйымдастыру кезінде салыстырмалы талдау 

қағидаттарын қолдану; Е) тұжырымдамаларды іске асыру кезінде туындайтын құзыреттілік 

тәсілдің ерекшеліктері. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 



7 
 

Пәннің аты: Жоғары оқу орындарында (жоғары жетістіктер спортында) таңдаған спорт 

түрін оқыту, теориясы әдістемесі және практикасы. Мамандандыру. 

Пән коды:  ZhOOTSTOTAPM 5207 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарламаның авторы:  Шоканов Р.А. 

Пәннің оқыту мақсаты: ЖОО-да білім алушылардың таңдаған спорт түрлері саласы 

бойынша теориялық білім және тәжірибелік дағдылармен қамтамасыз ету. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер):  Таңдаған спорт түрлері бойынша теориялық және 

әдістемелік аспектілері. Педагогикалық шеберлік негіздері және қарым-қатынас түрлері. 

Жоғары спорттағы жетістіктер қатысу тиімділігін бағалау. 

Пререквизиттер: Дене шынықтыру және спорттың теориясымен әдістемесі, дене 

тәрбиесінің биомеханикасы, дене тәрбиесінің педагогикасы. 

Постреквизиттер: Дене шынықтыру және спорттағы педагогикалық зерттеулердің әдістері. 

Спорттық метрология. Ғылыми зерттеудің замануи әдісі. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) таңдаған спорт түрінің негізгі түсініктерін, теориясы, 

әдістемесі және практикасы мазмұнын білу; В) физиологиялық принциптері мен жаттығулар 

көрсеткіштері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу және таңдау бағыты әдістерін игеру; С) 

жоғары спорттағы жетістіктер қатысу тиімділігін бағалауды білу; D) Педагогикалық 

шеберлік негіздері және қарым-қатынас түрлерін игеру; Е) жоспарлау есебінің және 

спорттық даярлық процесін басқаруды бақылауды есепке алудың нәтижелерін енгізеді. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Дене шынықтыру мен спорт саласында ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістері 

Пән коды: DShSSGZKA  5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарламаның авторы:  Мухтаров С.М. 

Пәннің оқыту мақсаты: Курстың мақсаты магистранттарда дене шынықтыру тәжірибесінде 

қолданылатын ғылыми зерттеулер әдістері туралы кешенді ұсынуды қалыптастыру болып 

табылады. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер):  "Әдіс" ұғымының мәні, зерттеу әдісінің негізгі 

мазмұнымен жіктелуі, дене шынықтыру саласындағы ғылыми зерттеудің әдістері, 

статистикалық талдаудың әдістері, спорттағы ғылыми зерттеудің статистикалық әдістері, 

дене шынықтыру саласындағы математикалық әдістердің талдауды. 

Пререквизиттер: Дене шынықтыру және спорт педагогикасы, дене шынықтыру және спорт 

психологиясы, спорттық пәндерді оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер: Ғылыми зерттеулердің қәзіргі кезендегі әдістері (аспаптық әдістері, дене 

дамуы және жұмыс қабілеттілігін анықтау әдістері, кәсіптік-қолданбалы дене тәрбиесі). 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) дене шынықтыру мен спорттағы ғылыми құбылыстар 

мен процестердің мәнін білу; В) педагогикалық құбылыстар мен процестерді жүйелендіру 

және модельдеу қабілеті; с) қол жеткізілген нәтижелерді бағалау; міндеттерді шешудің үздік 

тәсілдерін таңдау үшін қажетті шығармашылық ойлау; D) ғылыми пікірталас жүргізу 

дағдылары; Е) атқарушылық және басқарушылық сипаттағы кәсіби проблемаларды шешуде 

оңтайлы жолды табу. 

 

2.2 Модуль. Дене шынықтыру және спортта функционалдық дайындық  

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Дене шынықтыру және  спорт саласында биохимиялық бақылау 

Пән коды: DShSSBB 5205 

Кредит саны: 5  

Курс: 1, семестр: 1 
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Бағдарламаның авторы:  Жумагамбетов С.С. 

Пәннің оқыту мақсаты: Білім алушыларға  дене шынықтыру және спорттағы  биохимиялық 

бақылаудың қазіргі күйі туралы кешенді ұсыну. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер):  Белгілі бір спорт түрлеріне және дене жұмысының 

интенсивтілігіне қатысты тамақтанудың балансты болуын қадағалау; бұл кезде негізгі 

тағамдық заттардың энергетикалық құндылығының сайыстарға дайындалу 

периодтарына байланысты өзгермелі таралуы. Организмді дене шынықтыру 

жаттығуларымен айналысу барысында жұмсалуына сәйкес энергияның қажетті мөлшерімен 

қамтамасыз ету. 

Пререквизиттер: Дене шынықтыру және спорттың теориясымен әдістемесі, дене 

тәрбиесінің биомеханикасы, спорттық метрология. 

Постреквизиттер: Ғылыми зерттеулердің замануи әдістері. Спорт түрлерінің 

физиологиялық негіздері. Дене шынықтыру және спорттағы педагогикалық зерттеулердің 

теориясымен әдістемесі. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) бақылау тиімділігін арттыру үшін құрылымы және 

биохимиялық ерекшеліктерін зерттеу мәнің білу; В) биохимиялық зерттеулер жүйесінде 

пайдалану жөн таба білу; С) Дене  тәрбиесіндегі видеокомпьютер арқылы ақпараттық 

талдауды қолдану; D) дене тәрбиесінде биохимиялық зерттеулер орталық құру;  Е) 

биохимиялық зерттеулер дағдыларын пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Спорт  түрлерімен шұғылданатын спортшылардың функционалдық 

дайындылығы 

Пән коды: STShSFD 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарламаның авторы:  Мухтаров С.М. 

Пәннің оқыту мақсаты: Курстың мақсаты әр түрлі спорт түрлеріндегі спортшылардың 

функционалдық дайындығың басқарудың күйі. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Спорттық-сауықтыру жұмыстарының 

фундаментальдық негідерінің әдісі. Жеке тәсілдер, топтық және спортшылардың  

функционалдық дайындығы. 

Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясымен әдістемесі, дене тәрбиесінің 

биомеханикасы, спорттық метрология. 

Постреквизиттер: Спорттық медицина. Емдік дене тәрбиесі. Жаттықтырушының қызметін 

кәсіби жетілдіру. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) физиологиялық принциптері мен жаттығулар 

көрсеткіштері бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу және таңдау бағыты әдістерін игеру; В) 

қимыл-қозғалыс дағдыларын қалыптастыру негіздерін модельдеу және жүйелеуді білу; С) 

ғылыми зерттеулерді енгізудің бағалау тиімділігі; D) спорттағы ғылыми зерттеудің 

статистикалық әдістерін игеру; Е) ағзаның бейімделу процестерінің ғылыми танымын және 

спорттық-сауықтыру жұмыстарының  әдіснамалық негіздерін білу. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Жоғары оқу орнында дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесінің іргелі 

ғылыми мәселелері 

Пән коды: ZhOODShTAFGM 5301 

Кредит саны: 4                                   

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарламаның авторы: Жумагамбетов С.С. 
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Пәннің оқыту мақсаты: ЖОО-да дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі саласындағы 

білім мен дағдыларды игерудің ғылыми негіздері; дене шынықтырудағы психологиялық-

педагогикалық аспектілерін қалыптастырудың  негізгі принциптерін дамыту. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер):  Пәннің құрылымы келесі тақырыптарды қамтиды: 

қазіргі кезеңдегі дене тәрбиесі жүйесінің реформалаудың ғылыми-теориялық алғышарттары. 

Батыс Қазақстанның өңірінің дене тәрбиесі жүйесін деңгейін құрайтын динамикасы. ЖОО-

дағы дене шынықтырудың теориясы мен әдістемесінің негізгі ғылыми мәселелері және дене 

тәрбиесі бойынша зерттеулердің бағыттары .  

Пререквизиттер: Дене шынықтыру және спорт педагогикасы, дене шынықтыру және 

спорттың теориясымен әдістемесі, дене шынықтыру және спортты оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттер: ЖОО-да "Дене шынықтыру және спорт" пәні бойынша электрондық 

оқулықты  қолдану әдістемесі. Кәсіптік-қолданбалы дене тәрбиесі. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) ЖОО-дағы дене шынықтырудың теориясы мен 

әдістемесінің ғылыми мәселелері туралы білу; В) педагогикалық құбылыстар мен 

процестерді модельдеу және жүйелеуді білу; С) қол жеткізілген нәтижелерді талдау; 

міндеттерді шешу үшін ең жақсы тәсілдерге арналған шығармашылық ойлар; D) дене 

тәрбиесі процесіндегі кәзіргі ақпараттық технологиялардың тәжірибелік дағдыларын құру; Е) 

кәсіби қызметтегі негізігі адамгершілік реттеудің әдістерін иелену. 

 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. ЖОО оқу үдерісінде ғылыми негіздерін ұйымдастыру 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми зерттеудің  әдіснамасы 

Пән коды: DShSSGZA 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарламаның авторы:  Ботагариев Т.А. 

Пәннің оқыту мақсаты: Курстың мақсаты – қазіргі кезен жағдайындағы дене 

шынықтырудың ғылыми зерттеу әдіснамасы процесі туралы кешенді ұсыну және 

практикалық дағдыларды тиімді шешімдердің жекелеген қызмет түрлері бойынша әзірлеу. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер):  Спорттағы ғылыми зерттеу әдіснамасын жүзеге 

асыру ерекшеліктері мен формалары. Жеке бағдарламалар дайындау барысында   

тұжырымдамалар мен алғышарттар пайда болуы. Дербестендіру. Спортшылардың ағзасынан 

резервтерді іздестіру 

Пререквизиттер: Университетте және жоғары жетістіктер спортында таңдалған спорт 

түрінің теориясы, әдістемесі және практикасы, мамандандыру. Дене шынықтыру және спорт 

саласындағы ғылыми зерттеулер. 

Постреквизиттер: спорттық дайындықты дараландыру. Ғылыми зерттеулердің заманауи 

әдістері. Кәсіби-қолданбалы дене шынықтыру. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) спорттық қызметті басқарудың қазіргі заманғы 

әдістері жүйесі туралы түсінікті көрсету; В) жоғары жетістіктер спортын басқарудың жаңа 

жүйесін қабылдау; С) корреляциялық құрамдастарды ескере отырып, спорттық қызметтің 

негізгі көрсеткіштерінің дербес болжамы; D) вариативтілікті қамтамасыз ететін спорттық 

шешімдерді қабылдау логикасын әзірлеу; Е) басқару процесінде қазіргі заманғы спорттық 

технологиялар мен құрал-саймандарды, отандық және шетелдік практиканы пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Дене шынықтыру және спорттың ғылыми-педагогикалық негіздері   

Пән коды: DShSGPN 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарламаның авторы:  Шоканов Р.А. 



10 
 

Пәннің оқыту мақсаты: ЖОО-ғы дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі саласындағы 

білім мен дағдыларды игерудің ғылыми негіздері; дене шынықтырудағы ғылыми-

педагогикалық аспектілерін қалыптастыру; жалпы мәдени құзыреттілікті қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Ғылыми-зерттеулердің пәні мен міндеттері. 

саласындағы өлшенетін ғылыми бағыттары мен параметрлері. Бірліктер жүйесі. Өлшеу 

сапасына әсер ететін факторлар. Ғылыми жұмыстарды орындау сапасын арттыру 

стратегиясы. Дене шынықтыру және спорттағы өлшеу. 

Пререквизиттер: Дене шынықтыру және спорт педагогикасы, дене шынықтыру және 

спорттың теориясымен әдістемесі, дене шынықтыру және спортты оқыту әдістемесі 

Постреквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясымен әдістемесі, дене шынықтыру және 

спорттағы педагогикалық зерттеудің теориясымен әдістемесі, кәсіптік-қолданбалы дене 

тәрбиесі.  

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) дене шынықтыру мен спорттағы зерттеудің ғылыми-

педагогикалық негіздерін білу; В) қызмет нәтижесінің тиімділігін статистикалық талдау 

әдістерін қолдану; С) жаттығу процесін есепке алу және бақылау тиімділігін бағалау; D) 

кәсіби қызметте ұтқыр шешімдер қабылдау қабілеті; Е) жаттығу көрсеткіштеріне ғылыми-

педагогикалық зерттеу жүргізу және бағытын таңдау әдістерін өз бетінше меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Дене  тәрбиесінің  инновациялық технологиялары 

Пән коды: DTIT 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарламаның авторы:  Кубиева С.С. 

Пәннің оқыту мақсаты: Білім алушылардың теориялық және эксперименттік негіздеу 

барысында дене тәрбиесі үдерісінде инновациялық технологияларды табысты қолдану 

шарттарымен қамтамасыз ету. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер):  Дене шынықтыру және спорттағы инновациялық 

технологиялардың негізгі ұғымдары. Дене  тәрбиесіндегі кешенді бағалау әдісі мен 

әдістемесі.Адам қозғалыстарың  видеокомпьютер арқылы талдау. Инновациялық - анықтама, 

қаржылық, төрешілік компьютерлік жүйелерді құру, интернет-сайттар, шығару, компакт-

дискілер. 

Пререквизиттер: Жоғары жетістіктер спортында таңдалған спорт түрінің теориясы, 

әдістемесі және практикасы. Дене тәрбиесінің биомеханикасы.  

Постреквизиттер: Жаттықтырушының қызметін кәсіби жетілдіру. Ғылыми жұмыстарды 

орындаудың заманауи әдістері. Спорттық жаттығулар негіздері. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) дене тәрбиесі процесінде қазіргі заманғы 

инновациялық технологияларды қолданудың теориялық және практикалық тәсілдерін білу; 

В) кәсіби жаттықтырушылық қызметте зерттеулердің әдіснамасы мен ұйымдастырылуының 

ерекшеліктерін жүйелеу; С) жаттығу процесін ситуациялық талдау жүргізу және бағалау; D) 

бағдарламалық-аппараттық және техникалық құралдар мен құрылғыларды тиімді пайдалану; 

Е) спорттағы есептеу техникасының, қазіргі заманғы құралдар мен ақпарат алмасу 

жүйелерінің әдістерін өз бетінше меңгеру. 

 

3.2 Модуль. Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру-әдістемелік негіздері 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Спорттық-сауықтыру жұмысының фундаментальдық негіздері 

Пән коды: SSZhFN 5303   

Кредит саны: 5                          

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарламаның авторы:  Кубиева С.С. 



11 
 

Пәннің оқыту мақсаты: Курстың мақсаты – магистранттарды өзіндік ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына дайындау, ғылыми-зерттеу әдістері мен әдіснамасын меңгеру, ғылыми 

зерттеулерді талдау, спорттық-сауықтыру жұмыстарын жетілдіру, баяндамалар, ғылыми 

мақалалар дайындау. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Спорттық-сауықтыру жұмыстарының 

фундаментальдық әдістерінің негіздері, жеке және топтық спорттық-сауықтыру жұмыстарын 

қабылдау, логикалық және латеральді ойлау, баяндамалар, ғылыми мақалалар дайындау. 

Пререквизиттер: Спорттық метрология, спорттық  медицина,  спортттық пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Постреквизиттер: Дене дамуы және жұмыс қабілеттілігін анықтау әдістері, спорттық 

даярлықты даралау, кәсіптік-қолданбалы дене тәрбиесі. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) ағзаның бейімделу процестерінің ғылыми танымын 

және спорттық-сауықтыру жұмыстарының  әдіснамалық негіздерін білу; В) қимыл-қозғалыс 

дағдыларын қалыптастыру негіздерін модельдеу және жүйелеуді білу; С) ғылыми 

зерттеулерді енгізудің бағалау тиімділігі;  D) ғылыми пікірталастарды жүргізу дағдылары; Е) 

физиологиялық принциптері мен жаттығулар көрсеткіштері бойынша ғылыми зерттеулер 

жүргізу және таңдау бағыты әдістерін игеру. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Дене шынықтыру және  спорт саласында   бақылаудың  физиологиялық 

әдістері  

Пән коды:  DShSSBFA 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарламаның авторы:  Жумагамбетов С.С. 

Пәннің оқыту мақсаты: Білім алушылардың дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 

саласындағы білім мен дағдыларды игерудің ғылыми негіздері; дене шынықтырудағы 

ғылыми-педагогикалық аспектілерін қалыптастыру;. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер):  Дене жаттығуларымен айналысу кезінде 

спортшылардың организм функцияларының өзгеруі. оқу-жаттықтыру сабақтарын өткізу 

кезінде жас-жыныстық ерекшеліктеріне қарай есепке алу. 

Пререквизиттер: Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі. Емдік дене шынықтыру. 

Спорттық медицина. 

Постреквизиттер: Спорттық жаттығу негіздері. Кәсіби-қолданбалы дене шынықтыру. 

Спорт түрлерімен айналысатын спортшыларды функционалдық даярлау. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) тірек-қимыл аппаратының, спортшылардың 

вегетативтік және сенсорлық жүйелерінің жас ерекшеліктерінің ғылыми мәселелерінің мәні 

туралы білім; В) бақылаудың негізгі физиологиялық әдістерін жоспарлау және басқару; С) 

ағзаның физиологиялық мүмкіндіктеріне жүктемелердің тиімділігі мен барабарлығын 

бағалау; D) дене шынықтыру процесінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды 

құрудың практикалық дағдылары; Е) кәсіби қызметте адамгершілік реттеудің негізгі 

тәсілдерін өз бетінше меңгеру. 
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7М01404 – Дене шынықтыру және спорт білім бағдарламасы  

(ғылыми және педагогикалық бағыт)    

Түскен жылы: 2019 
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Кәсіптендіру пәндері 

5.1 Модуль. Дене шынықтыру және спортта педагогикалық бақылау 

КП ТК DShSDKT 6305 Дене шынықтыру мен спорт дамуының қазіргі 

тұжырымдамалары 

3 5/5 

КП ТК SDTUAN 6306 Студенттердің дене тәрбиесінің ұйымдастыру-әдістемелік 

негіздері 

3 5/5 

КП ТК GZhOA 6307 Ғылыми жұмыстарды орындаудың әдістемесі 3 5/5 

5.2 Модуль. Спортта психологиялық бақылау 

КП ТК STPB 6305 Спорт түрлерінде психологиялық бақылау 3 5/5 

КП ТК SDPN 6306 Спорттық дидактиканың психологиялық негіздері 3 5/5 

КП ТК DShSABOOBTA 

6307 

Дене шынықтыру және спортпен айналысу барысында 

өзін - өзі бақылау түрлері мен әдістері 

3 5/5 

6 Модуль. Дене шынықтыру және спорт саласында бақылаудың педагогикалық әдістері 

КП ЖК SKKDDKM 

6308 

Студенттердің кәсіби-қолданбалы дене дайындығының 

қазіргі мәселелері 

3 5/5 

 

Кәсіптендіру пәндері  

5.1 Модуль. Дене шынықтыру және спортта педагогикалық бақылау 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты:  Дене шынықтыру мен спорт дамуының қазіргі тұжырымдамалары 

Пән коды:  DShSDKT 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарламаның авторы:  Ботагариев Т.А. 

Пәннің оқыту мақсаты: білім алушыларда спорттың қазіргі заманауи даму 

тұжырымдамасын қалыптастыру және зерттеулер мен эксперименттер өткізе отырып өңдеу. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Дене шынықтыру және спорт практикасында 

анықтама базасын қолдану тұжырымдамаларының теориялық аспектілері. Спорттың 

ғылыми-педагогикалық негіздері тұжырымдамаларының мазмұндық құрамдастары. 

Қисықтығы процестері туралы жалпы даму заңдылықтарының білімдері. Организмнің негізгі 

жүйелерінің даму қарқыны және циклдік жүктеме көлемін ұлғайту. Жеке даму – процесс 

және бейімделу нәтижесі. Түрлі деңгейдегі жүктеме қарқындылығы, физиологиялық 

бейімделу өзгерістері. 

Пререквизиттер: Дене шынықтыру және спорт саласында ғылыми зерттеудің  әдіснамасы. 

Спорттың ғылыми-педагогикалық негіздері. Дене шынықтыру және спортта ақпараттық 

технологиялар. 

 Постреквизиттер: Ғылыми жұмыстарды орындаудың әдістемесі. Спорт түрлерімен 

шұғылданатын спортшылардың функционалдық дайындылығы. Ғылыми зерттеулердің 

заманауи әдістері. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) статистикалық талдау әдістемелерінде құзіреттілік 

тәсілдің ерекшеліктерін білу және қолдану;  В) тәжірибені зерттеу контексінде біріге 

рефлексия әдістерін қолдану; С) кәсіби және әлеуметтік мәні бар мәтіндерді дайындау және 

редакциялау; D) сандық технологияларды пайдалана отырып зерттеудің ғылыми әдістерін 
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жүзеге асыру қабілеті; Е) іргелі кәсіби білімді, білік пен дағдыларды, педагогикалық 

шеберлікті, педагогикалық  қарым-қатынас стилін және басшылықты жүзеге асыру қабілеті. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты:  Студенттердің дене тәрбиесінің ұйымдастыру-әдістемелік негіздері  
Пән коды: SDTUAN 6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарламаның авторы:  Жумагамбетов С.С. 

Пәннің оқыту мақсаты: білім алушылардың кәсіби-педагогикалық іскерліктері мен 

дағдыларын сауатты ұйымдастыру және оқу - әдістемелік процесін өткізудің жүйелі 

біліммен қамтамасыз ету. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Студенттердің дене тәрбиесінің теориялық-

әдістемелік негіздері. Студенттердің дене тәрбиесінің ұйымдастыру-әдістемелік негіздерін 

қалыптастыру. Спорттағы жоғары жетістіктер: коммерциялық және жоғары жетістікке қол 

жеткізу спорты. Дене шынықтыру және спорттағы сауықтыру және оңалту іс-шараларының 

негіздері.  
Пререквизиттер: Дене шынықтыру және спорт педагогикасы, дене шынықтыру және 

спорттың теориясымен әдістемесі, дене шынықтыру және спортты оқыту әдістемесі. 

Постреквизиттер: кәсіптік-қолданбалы дене тәрбиесі, дене дамуы және жұмыс 

қабілеттілігін анықтау әдістері, таңдап алған спорттың теориясымен әдістемесі. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) дене тәрбиесі студенттерінің спортты жіктелу 

негіздерін білу. В) дене тәрбиесінің жекелеген ұйымдастырушылық әдістермен иелену; С) 
корреляциялық құрамды ескере отырып, спорттық іс әрекеттердің негізгі көрсеткіштерінің 

болжамы; D) спорттағы вариативтікті қамтамасыз ететін логиканы әзірлеу; Е) кәсіби-

қолданбалы дене тәрбиесі дайындығы дағдысы әдістемесін әзірлеу. 
 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Ғылыми жұмыстарды орындаудың әдістемесі  

Пән коды: GZhOA 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарламаның авторы: Мухтаров С.М. 

Пәннің оқыту мақсаты: ғылыми жұмыстарды орындау әдістемесі мәнін зерделеу, 

практикалық дағдыларды тиімді шешімдердің жекелеген қызмет түрлері бойынша ғылыми 

жұмыстарды орындау әдістемесін әзірлеу.  

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): ғылыми-зерттеулердің пәні мен міндеттері. 

саласындағы өлшенетін ғылыми бағыттары мен параметрлері. Бірліктер жүйесі. Өлшеу 

сапасына әсер ететін факторлар. Ғылыми жұмыстарды орындау сапасын арттыру 

стратегиясы. Дене шынықтыру және спорттағы өлшеу. 

Пререквизиттер: дене шынықтыру және спорттың теориясымен әдістемесі, дене 

шынықтыру және спортты оқыту әдістемесі, спорттық метрология. 

Постреквизиттер: ЖОО-да "дене шынықтыру және спорты" пәні бойынша электрондық 

оқулықты  қолдану әдістемесі. Дене дамуы және жұмыс қабілеттілігін анықтау әдістері. 

Спорттық-сауықтыру даярлығын даралау. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) ғылыми жұмыстарды орындау әдістемесі мәнің 

зерделеу; В) ғылыми жұмыстардың орындалуын түрлендіруді және жүйелеуді білу; С) қол 

жеткізілген нәтижелерді талдау; міндеттерді шешу үшін ең жақсы тәсілдерге арналған 

шығармашылық ойлар; D) спорттық шешімдерді қабылдау кезіндегі вариативтікті 

қамтамасыз ететін логиканы әзірлеу; Е) ғылыми пікірталастарды жүргізу дағдылары. 
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5.2 Модуль. Спортта психологиялық бақылау 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты:  Спорт түрлерінде психологиялық бақылау  

Пән коды: STPB 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарламаның авторы: Ботагариев Т.А. 

Пәннің оқыту мақсаты: спорт түрлері саласындағы психологиялық бақылау 

проблемаларын зерттеу 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): спорт түрлері саласындағы психологиялық 

бақылаудың теориялық-әдіснамалық негіздері, психологиялық тәсілдің мазмұның тұтастығы 

– объектінің кәсіби қызметі, дене тәрбиесі, тұлғаны ұжымда тәрбиелеу, психологиялық оқу-

тәрбие үрдісін басқару. Әртүрлі спорт түрлеріндегі ұжымның және жеке тұлғаның 

психологиясы. Спорттық қызметтегі психологиялық бақылау,. 

Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, дене шынықтыру және 

спорттағы педагогикалық зерттеудің теориясымен әдістемесі, дене тәрбиесінің 

биомеханикасы. 

Постреквизиттер: Спорттық психологияның негіздері. Ғылыми зерттеулердің заманауи 

әдістері. Спорттық - психологиялық дайындықты даралау. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) әр түрлі спорт түрлерінің қазіргі заманғы 

психологиялық бақылау жүйесін жұмыс істеу фундаменталдық заңдылықтарын білу; В) 

спорттық қызметтегі қиын жағдайларда басқа адамдардың мінез-құлқын мен өзінің мінез-

құлқынды басқара алуға және қолдана алуды білу; С) әр түрлі факторлардың әсерін анықтай 

алатың дағдылары болуы тиіс; D) психологиялық қызметтегі қол жеткізілген нәтижелерді 

бағалау; Е) дене шынықтыру және спорттағы кәсіби-педагогикалық құзіреттілігін арттыру 

резервтерін анықтау. 

 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты:  Спорттық дидактиканың психологиялық негіздері 

Пән коды:  SDPN 6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарламаның авторы:  Кубиева С.С. 

Пәннің оқыту мақсаты: Дене шынықтыру және спорт  психологиясы саласындағы 

теориялық негіздерімен практикалық дағдыларды игеру білімі кешенін зерттеу. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Спорттық дидактиканы бағалаудың психологиялық 

мәні және ұғымы. Спорттық дидактиканың психологиялық негіздері, қасиеттері мен жай-

күйі. Дене шынықтыру және спорт саласындағы психологиялық құбылыстар және олардың 

өту ерекшеліктері мен өзгерістері. Спорттық іс әркеттегі психологиялық қамтамасыз ету. 

Спорттық психодиагностика. 

Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясымен әдістемесі.Дене тәрбиесінің 

биомеханикасы.  Дене шынықтыру және спорттағы педагогикалық зерттеудің теориясымен 

әдістемесі. 

Постреквизиттер: Ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері. Спорттық - психологиялық 

дайындықты даралау. Спорттық психологияның негіздері. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) дене шынықтыру және спорт психология теориясын 

бағалау туралы, бағалау әдістері мен әдістемелері туралы түсінігі болуы тиіс; 

В) спорттық қызметтегі қиын жағдайларда басқа адамдардың мінез-құлқын мен өзінің мінез-

құлқынды басқара алуға және қолдана алуды білу; С) әр түрлі факторлардың әсерін анықтай 

алатың дағдылары болуы тиіс; D) психологиялық қызметтегі қол жеткізілген нәтижелерді 

бағалау; Е) дене шынықтыру және спорттағы кәсіби-педагогикалық құзіреттілігін арттыру 

резервтерін анықтау. 
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Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Дене шынықтыру және спортпен айналысу барысында өзін - өзі бақылау 

түрлері мен әдістері 

Пән коды:  DShSABOOBTA 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарламаның авторы:   Жумагамбетов С.С. 

Пәннің оқыту мақсаты: білім алушыларды медициналық өзін-өзі бақылау дене 

жаттығуларымен, спорттық, емдеу және қалпына келтіру бағытындағы жүйесімен, 

қамтамасыз ету. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Дене тәрбиесі жүйесінің мәні және функциялары. 

Қозғалыс белсенділігі – гигиеналық фактор. Жеке және жалпы массаж. Денсаулық 

көрсеткіштері, диспансерлеу, кешенді бақылау. спортшыларды даярлау кезіндегі сыртқы 

ортаның бақылау факторлары. 

Пререквизиттер: Таңдаған спорт түрінің теориясымен әдістемесі. Емдік дене тәрбиесі. 

Спорттық медицина. 

Постреквизиттер: Спорттық-сауықтыру жұмыстарын даралау. Спорт түрлерінің 

физиологиялық негіздері. Спорттық жаттығулар негіздері. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) дене тәрбиесіндегі кешенді медициналық бақылау 

мәнің білу; В) Дағдылары болуы тиіс: денсаулықты сақтау және нығайтудағы әр түрлі 

факторларды анықтау әсерін; С) Дене  тәрбиесіндегі кешенді бағалау әдісі мен 

қозғалыстардың  видеокомпьютер арқылы талдау тиімді қолдану; D) дене тәрбиесі 

процесіндегі өзін-өзі бақылау дағдыларын құру;  Е) өзін-өзі бақылау тиімділігі әдістерін 

арттыру үшін резервтерді анықтау. 

 

6 Модуль. Дене шынықтыру және спорт саласында бақылаудың педагогикалық 

әдістері 

Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

Пәннің аты: Студенттердің кәсіби-қолданбалы дене дайындығының қазіргі мәселелері  

Пән коды: SKKDDKM 5315 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарламаның авторы:  Кубиева С.С. 

Пәннің оқыту мақсаты: Магистранттарда оқу - әдістемелік процесстерін өткізуге және 

сауатты ұйымдастыруға мүмкіндік беретін, спорттың теориялық негіздері мен кәсіби 

қолданбалы дене дайындығы жүйесі кешені бойынша білімдерін қалыптастыру. 

Қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер):  пәннің құрылымы келесі тақырыптары қамтиды: 
Дене тәрбиесі жүйесінің қазіргі кезеңіндегі реформалаудың ғылыми-теориялық 

алғышарттары. Студенттердің кәсіби - қолданбалы дене дайындығының қазіргі заманғы 

мәселелері. Кәсіби - қолданбалы дене шынықтыру дайындығы процесін жетілдірудің 

әдіснамалық аспектілері. Студенттердің кәсіби - қолданбалы дене дайындығының негізгі 

ғылыми теориясы мен әдістемесі және дене тәрбиесібойынша зерттеулер бағыты.  
Пререквизиттер: Ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері. Таңдаған спорт түрінің 

теориясы мен әдістемесі. Дене шынықтыру және спорттағы педагогикалық зерттеудің 

теориясымен әдістемесі. 

Постреквизиттер: Кәсіби жаттықтырушылық қызметті жетілдіру. Спорттық жаттығулар 

негіздері. Спорттық-сауықтыру даярлықты даралау.  
Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) спортшылардың қозғалыс дайындығының 

функционалдық және әдіснамалық негіздерін, ағзаның бейімделу процестерінің ғылыми 

танымын білу; В) қимыл-қозғалыс дағдыларын қалыптастырудағы негізгі жүйелеуді және 

модельдеуді білу; С) тиісті құзіреттіліктерді қалыптастыру бағытында магистранттар 

арасында жеке тұлғалық, ұжымдық қатынастың маңыздылығын сезіну; D) ақпараттық 
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технологияны зерттеу контексінде біріге рефлексия әдістерін қолданады; Е) біліктілігі мен 

кәсіби – педагогикалық шеберлігін арттыру. 
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