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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік университетінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығында 

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 орталығынан немесе 

кафедра меңгерушілерінен 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 университеті Ғылыми кеңесінің 

шешімдері. 
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7М01404 – Дене шынықтыру және спорт білім бағдарламасы  

(ғылыми және педагогикалық бағыт)    

 

Цикл 

компо-

ненті 

Пән коды Пән атауы 
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т
р
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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. 
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Дублин дискрипторлары:  А) В) С) D) Е) 

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  
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Курс: 1, семестр: 1 

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. 
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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. 
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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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7М01405-Визуалды өнер, көркем еңбек, графика және жобалау 

білім бағдарламасы 

(ғылыми және педагогикалық бағыт)    
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Базалық пәндер 

Модуль 2.1  Педагогикалық зерттеудің ғылыми-әдістемелік негіздері     

БП ТК КBBZOM 5205 Кәсіби білім берудегі заманауи өзекті мәселелер 1 5/5 

БП ТК PBBBOR 5206 Полимәдениетті білім берудегі визуалды өнердің ролі  1 5/5 

БП ЖК PZAN 5207 
Педагогикалық зерттеулердің әдісі және әдіснамалық 

негіздері 
1 3/3 

КП ТК KKTT 5301 Композициялық қызметтің теориясы мен тәжірибесі 2 4/4 

Модуль 2.2  Зерттеудің ғылыми-әдістемелік негіздері  

БП ТК OKMK 5205 Өнердегі келелі мәселелерді қабылдау 1 5/5 

БП ТК OGKK 5206 Өнертану ғылымының коммуникативтік қызметтері 1 5/5 

БП ЖК PZAN 5207 Педагогикалық зерттеулердің әдісі және әдіснамалық 

негіздері 
1 3/3 

КП ТК KKD 5301 Көркемдік қабылдауын дамыту 2 4/4 

Модуль 3.1 Система художественного образования в Казахстане 

КП ЖК UKMTT 5302 Ұлттық көркем мәдениеттің теориясы мен тарихы 2 5/5 

КП ТК KКBBZh 5303 Қазақстандағы көркем білім беру жүйесі 2 5/5 

БП ТК KShP 5208 Көркем шығармашылық психологиясы 2 5/5 

Модуль 3.2 Система художественного образования 

КП ЖК UKMTT 5302 Ұлттық көркемдік мәдениеттің теориясы мен тарихы 2 5/5 

КП ТК FKK 5303 Форма құрастыру курсы 2 5/5 

БП ТК KOD 5208 Қазіргі өнер және дизайн 2 5/5 

 

Базалық пәндер 

Модуль 2.1 -   Педагогикалық зерттеудің ғылыми-әдістемелік негіздері 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Кәсіби білім берудегі заманауи өзекті мәселелер 

Пәннің коды: КBBZOM 5205 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Кургамбеков М.С.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты — әрбір білім алушығатүбегейлі білім мен 

мәдениеттің негіздерін беру және олардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде 

мұғалімдердің  инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі — 

маңызды мәселелердің бірі. 

Сондықтан да оқушылардың ой-өрісін, ұлттық мәдениетін, ұлттық рух пен сана-сезімін 

дамытып, алғыр тұлғаны қалыптастыруда тәрбие жүйесіндегі инновациялық іс-әрекеттердің 

ендірілуі үлкен жетістіктерге жетелейді. 

Пререквизиттері:  бакалавр деңгейіндегі пәндер 
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Постреквизиттері: Арнайы пәндерді оқыту әдістемесі, Қазақстандағы көркем білім беру 

жүйесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік:  А) қандай да бір 

мәселені шешу үшін ақпаратқа қажеттілікті түсінеді, В) әртүрлі ақпарат көздерінен қажетті 

ақпаратты іздей алады; С) кәсіби білім берудегі заманауи технологияларды және көркем 

білім беруде жалпы пәндерді зерттейді; D) Қазіргі заманғы әлемдік қоғамның өзекті 

проблемалары бойынша адам позициясының бәсекеге қабілеттілігіне ие болу; инновациялық 

мектептің тәжірибесін жақсарту үшін практикада зерттеу нәтижелерінің көздерін 

тұжырымдайды; Е) инновациялық мектептің практикасын жақсарту үшін зерттеулер 

нәтижелерін және басқа да сыртқы көздерді практикада қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Полимәдениетті білім берудегі визуалды өнердің ролі 

Пәннің коды: PBBBOR 5206 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты - магистранттарға арналған білім беру 

саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары стратегиясының ғылыми-

педагогикалық, өндірістік-технологиялық міндеттері мен проблемаларын шешуге қабілетті 

жаңа формациядағы маманды, педагогты қалыптастыру; тереңдетілген ғылыми-

педагогикалық және зерттеушілік даярлығы бар жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар 

үшін ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау бойынша қажетті функциялар 

мен түрлерді орындау болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Полимәдениетті білім беру - жалпы білім беру қазіргі кездегі 

маңызды құрылым, этносаралық интеграцияға бағытталғанымен көбінесе, салт - 

дәстүрлердегі қайталанбас өмір бейнесінде, дүниетану және өміршең басқа мәдениетті 

құрмет тұтатын жастар төрбиесі, Визуалды түсініктер мен визуалды көріністер қоғамның 

визуалды жиынтығын, басқаша айтқанда, «қоғамдық бейнесін» құрайды. Полимәдениетті 

білім беру - жалпы білім беру қазіргі кездегі маңызды құрылым, этносаралық интеграцияға 

бағытталғанымен көбінесе, салт - дәстүрлердегі қайталанбас өмір бейнесінде, дүниетану 

және өміршең басқа мәдениетті құрмет тұтатын жастар төрбиесі, Визуалды түсініктер мен 

визуалды көріністер қоғамның визуалды жиынтығын, басқаша айтқанда, «қоғамдық 

бейнесін» құрайды. 

Пререквизиттері:  бакалавр деңгейіндегі пәндер  

Постреквизиттері: Визуалды өнер және цифралық білім беру, Көркем білім берудің 

инновациялық үрдісі   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) қандай да бір 

мәселені шешу үшін ақпаратқа қажеттілікті сезінеді В) әртүрлі ақпарат көздерінен қажетті 

ақпаратты іздей алады; С) білім алушылардың оқу және оқудан тыс іс-әрекетінде рухани-

адамгершілік даму міндеттерін психологиялық-педагогикалық тұрғыдан сүйемелдейді; D) 

қазіргі заманғы әлемдік қоғамның өзекті проблемалары бойынша адам позициясының 

бәсекеге қабілеттілігіне ие болу; инновациялық мектептің тәжірибесін жақсарту үшін 

практикада зерттеу нәтижелерінің көздерін тұжырымдайды; E) полиэтникалық және 

поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани 

негіздерін көрсетеді. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Композициялық қызметтің теориясы мен тәжірибесі 

Пәннің коды: KKTT 5301 

Кредит саны: 4 

Курс 1, семестр 2 
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Бағдарлама авторы: Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты - магистранттардың кәсіби ой-өрісін кеңейту, 

олардың әдістемелік мұраға құндылық қатынасын қалыптастыру, композициялық қызметтің 

жалпы теориялық негізін құрайтын өткеннің әдістемелік және практикалық идеяларын 

білумен қаруландыру; студенттердің қазіргі білім берудегі инновациялық әдістемелердің 

орны мен рөлін, олардың қазіргі әлемдегі маңызы мен таяу болашақтағы мамандық 

перспективаларын толық түсінуін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Композициялық іс-әрекеттердің теориясы мен тәжірибесі» 

пәні пәнаралық курсын зерделеуді қарастырады. Бейнелеу өнері туындыларын талдау және 

интерпретациялау мәселесі түсіну процесінің маңызды кезеңі болып табылатын 

шығармашылық танымның ерекше түрі ретінде қабылдау проблемаларымен тығыз 

байланысты. 

Пререквизиттері:  бакалавр деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Ұлттық көркемдік мәдениеттің теориясы мен тарихы, Форма құрастыру 

курсы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) кәсіби қызметте 

эксперименттік және теориялық зерттеу әдістерін пайдаланады; В) оқытудың әдістемелік 

модельдерін, әдістемелерін, технологиялары мен тәсілдерін талдай алады, оларды білім беру 

мекемелерінде пайдалану нәтижелерін талдай алады; С) көркем шығармашылық, дизайн, 

визуалды өнер саласында ғылыми-педагогикалық нәтижелерді жүзеге асырады; D) Қазіргі 

жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзінің адами ұстанымын қалыптастырады 

және сауатты дәйектейді; E) озық педагогикалық тәжірибені енгізу және тарату тәсілдерін 

меңгергеді. 

 

Модуль 2.2  Зерттеудің ғылыми-әдістемелік негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Өнердегі келелі мәселелерді қабылдау 

Пәннің коды: OKMK 5205 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты - өнерді түсіну ішкі, жеке, интимдік процесс ретінде 

қабылдау, адамның санасының тереңдігінде жүреді және байқау кезінде оны бекіту қиын, 

мұнда бұл процесс адамның өмірлік тәжірибесі мен мәдени дайындығына (тұрақты 

факторлар) және оның көңіл-күйіне, психологиялық жағдайына (уақытша әсер ететін 

факторлар) байланысты болады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өнер туындыларын эстетикалық қабылдау (немесе көркем 

қабылдау) - өнердің ерекше бейнелі тілін ұғыну арқылы көркем шығарманы эмоционалды 

ұғынумен және бағалауда көрінетін белгілі бір эстетикалық қарым-қатынасты 

қалыптастырумен сипатталатын шығармашылық танымдық қызметтің ерекше нысаны. Өнер 

туындысы адамның көңіл-күйін, рахаттылығын тудыруы мүмкін, онда бейнеленген оқиғалар 

қайғылы сипатта болған немесе онда теріс таңбалар болған жағдайда да. 

Пререквизиттері:  бакалавр деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Көркем шығармашылық психологиясы, Қазіргі өнер және дизайн 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) қоршаған 

болмыстағы - табиғаттағы, қоғамдық өмірдегі, еңбектегі, өнер құбылыстарындағы 

сұлулықты мақсатты түрде қабылдайды, сезінеді және дұрыс түсінеді және бағалайды; В) 

өнер мен өмірдегі сұлулықты толық қабылдау және дұрыс түсіну қабілетін қалыптастырады; 

с) қазіргі заманғы әлемдік қоғамның өзекті проблемалары бойынша адам позициясының 

бәсекеге қабілеттілігіне ие болу; инновациялық мектептің тәжірибесін жақсарту үшін 

практикада зерттеу нәтижелерінің көздерін тұжырымдайды; D) Педагогтің кәсіби-
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педагогикалық қарым-қатынас мәдениетіне ие; E) көркем шығармашылық, дизайн, визуалды 

өнер саласында ғылыми-педагогикалық нәтижелерді жүзеге асырады. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Өнертану ғылымының коммуникативтік қызметтері 

Пәннің коды: OGKK 5206 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Кургамбеков М.С.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты-көркем мәдениеттің әр түрлі түрлері мен 

жанрларындағы шығармашылық қарым-қатынас негізінде өнерді одан әрі дамыту. Қазіргі 

әлемдегі өнердің" күнделікті өмірі" жаңа эксперименттерді, концептуалды өнерді дамытуды, 

медиа-технологияларды тартуды, шығармашылықтың жаңа синтетикалық түрлерін 

қалыптастыратын өнердегі жаңа жолдарды, стильдер мен бағыттарды іздеу мүмкіндігін 

кеңейтуді талап етеді.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән кеңістік категорияларына байланысты өнердің 

коммуникативтілігі мәселесін қарастырады, кеңістіктегі қарым-қатынасқа байланысты оның 

коммуникативті табиғатына назар аудара отырып, өнердің қолданыстағы 

тұжырымдамаларын талдайды. Кеңістік дегеніміз-көркемдік ұйым, сонымен қатар 

объектінің қоршаған шындықпен байланысы. Мысал ретінде ол кескіндеменің дамуын және 

дәуірдің дүниетанымындағы өзгерістерге байланысты көркемдік кеңістік пен оның 

компоненттерін түсінудегі өзгерістерді қарастырады.. 

Пререквизиттері:  бакалавр деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Қазіргі өнер және дизайн, Көркем білім берудің инновациялық үрдісі   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) синтетика 

идеясын дамыту негізінде өнер орталықтарының архитектурасын қалыптастырудың 

теориялық алғышарттары мен заңдылықтарын анықтайды; В) көркем шығармашылық, 

дизайн, визуалды өнер саласында ғылыми-педагогикалық нәтижелерді жүзеге асырады; С) 

өнер жүйесінің эволюциясы аспектісінде өнер синтезі идеясының қалыптасуын талдайды; D) 

өнердің бар тұжырымдамаларын талдайды; E) педагогикалық зерттеулер әдіснамасын 

бағалайды; 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Көркемдік қабылдауын дамыту 

Пәннің коды: KKD 5301 

Кредит саны: 4 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты-сыртқы әлеммен өзара әрекеттесуді зерттеу, 

оны тұтас тұлға ретінде қабылдау қабілеті, бірақ сонымен бірге оны жеке сезімдерімен де 

қабылдай алады. Адамның жеке басының тұтастығы оның өзінде көрінеді.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көркем шығармадағы әлемді зерттеудің негізгі психологиялық 

механизмдері-эмпатия, сәйкестендіру және түйсігі. Сондықтан көркемдік қабылдауды 

дамыту әдістерін осы танымдық процестерді белсендіру және оларға барлық басқа сезім 

мүшелерін қосу арқылы зерттеу керек. Қоршаған әлемнің шындығын бейнелейтін бейнелеу 

өнерін қабылдау шындықтың эстетикасын қабылдауға негізделген, ол өз кезегінде адамның 

өнермен қарым-қатынасы арқылы байытылады. Әрбір шынайы қабылдау әсер етеді. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Көркем шығармашылық психологиясы, Қазіргі өнер және дизайн 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) қоршаған 

болмыста - табиғатта, қоғамдық өмірде, еңбекте, өнер құбылыстарында сұлулықты мақсатты 

түрде қабылдайды, сезінеді және дұрыс түсінеді және бағалайды; в) жұмыста ғылымның 
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теориялық білімін пайдаланады; с) Көркем шығармашылық, дизайн, визуалды өнер 

саласында ғылыми-педагогикалық нәтижелерді жүзеге асырады; D) педагогтың кәсіби-

педагогикалық қарым-қатынас мәдениетіне ие болады; E) қазіргі заманғы әлемдік қоғамның 

өзекті проблемалары бойынша адам позициясының бәсекеге қабілеттілігіне ие болу; 

инновациялық мектептің тәжірибесін жақсарту үшін практикада зерттеу нәтижелерінің 

көздерін тұжырымдайды. 

 

Модуль 3.1 –Қазақстандағы көркемдік білім беру жүйесі 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Қазақстандағы көркем білім беру жүйесі 

Пәннің коды: KКBBZh 5303 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: Сагимбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты - бүкіл оқу кезеңінде және дайындықтың 

барлық деңгейлерінде табиғат арқылы табиғи формаларды зерттеу, сондай-ақ қиялдың, қиял 

мен абстрактілі ойлаудың дамуына үлкен көңіл бөлу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің жалпы көркемдік дайындығында адамға және көлемде 

шындықты бейнелеудің көркемдік принциптері жүзеге асырылады. Сызу және кескіндеме 

негіздері, кеңістікті құрудың оптикалық принциптері (көзқарастар мен перспективалар), 

құрылыс көлемдері (үш өлшемді көлемдерді ақ-қара, ашық түсті модельдеу) және 

композиция мазмұнның көрінісі ретінде (пластикалық және түстер жүйесі арқылы) ). 

Табиғаттан және жеке заттар мен натюрморттардың, жануарлардың, пейзаждың, 

интерьердің, архитектуралық құрылыстардың адамынан сурет салу, эскиздер жасау, ашық 

аспан астында жұмыс жасау, сонымен қатар табиғаттан ұзақ оқу, шығармашылық жұмыстар, 

есте сақтау және елестету. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Көркемдік білім берудің ғылыми-әдістемелік негіздері, Бейнелеу өнерін 

оқытудың тарихы, теориясы, әдістемесі мен тәжірибесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) кәсіби білім 

берудегі заманауи технологияларды және көркем білім беруде жалпы пәндерді зерттейді.; в) 

жұмыста ғылымның теориялық білімін пайдаланады; с) жалпы ғылым саласындағы 

құндылықтары мен бүгінгі жағдайы мен даму тарихының теориялық негіздерін 

концептуалды тұжырымдайды; D) педагогтың кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас 

мәдениетіне ие болады; E) қазіргі заманғы әлемдік қоғамның өзекті проблемалары бойынша 

адам позициясының бәсекеге қабілеттілігіне ие болу; инновациялық мектептің тәжірибесін 

жақсарту үшін практикада зерттеу нәтижелерінің көздерін тұжырымдайды. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Көркем шығармашылық психологиясы 

Пәннің коды: KShP 5208 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: Шаштыгарин М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты - көркем шығармашылық психологиясының 

негіздерін игеру, шығармашылық іс-әрекеттің ерекшеліктері мен мамандық бойынша оны 

дамыту тәсілдері туралы білімді қалыптастыру, көркемдік, педагогикалық және 

эвристикалық технологияларды игеруге жағдай жасау, оларды оқыту өз қажеттіліктерін 

ескере отырып, шығармашылық қабілеттерін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі бөлімдері - көркем шығармашылық 

психологиясының пәні, міндеттері, негізгі мәселелері мен тұжырымдамалары, жеке тұлғаның 

көркемдік-шығармашылық дамуының әдіснамалық негіздері, әлеуметтік-мәдени 
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контексттегі дарындылық құбылысы, дарындылық пен шығармашылық табылады. 

психофизиологиялық құбылыс ретінде. Әр түрлі өнер туындыларын қабылдаудың 

психологиялық негіздері. Көркемдік-танымдық процестердің ерекшелігі. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Көркемдік білім берудің ғылыми-әдістемелік негіздері, Бейнелеу өнерін 

оқытудың тарихы, теориясы, әдістемесі мен тәжірибесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) кәсіби білім 

берудегі заманауи технологияларды және көркем білім беруде жалпы пәндерді зерттейді.; в) 

жұмыста ғылымның теориялық білімін пайдаланады; в) жұмыста ғылымның теориялық 

білімін пайдаланады; с) жалпы ғылым саласындағы құндылықтары; D) педагогтың кәсіби-

педагогикалық қарым-қатынас мәдениетіне ие болады; E) қазіргі заманғы әлемдік қоғамның 

өзекті проблемалары бойынша адам позициясының бәсекеге қабілеттілігіне ие болу; 

инновациялық мектептің тәжірибесін жақсарту 

 

Модуль 3.2  – Көркемдік білім беру жүйесі 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Форма құрастыру курсы 

Пәннің коды: FKK 5303 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: Кургамбеков М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді игерудің мақсаты - мәдениеттің жалпы құндылық 

қатынастары мен эстетикалық экспрессивтілікке, функционалдылыққа байланысты 

таңдалған тұжырымдамалық қағидаларға сәйкес форманың қалыптасуы мен жасалу процесін 

білдіретін көркемдік қызмет категориясы, дизайнерлік және техникалық шығармашылық. 

сындарлылық. Сонымен, пәннің мақсаты - кеңістіктегі бейнелеу мен қиялды, сындарлы 

ойлауды дамыту. Қалыптастыру негіздері мен құралдарын оқып үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде форманың жалпы түсініктері, оны қабылдаудың 

негізгі түрлері мен заңдылықтары; қалыптастырудың негізгі принциптері; визуалды 

бейнелеу әдістері (форманың жазықтық және көлемдік құрылысы); композиция туралы 

жалпы түсініктер, композицияның негізгі түрлері; композицияның негізгі элементтері және 

оны құру заңдылықтары; композицияны құрудағы негізгі көркемдік құралдар мен оларды 

қолдану тәсілдері анықталады. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Көркемдік білім берудің ғылыми-әдістемелік негіздері, Бейнелеу өнерін 

оқытудың тарихы, теориясы, әдістемесі мен тәжірибесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) полиэтникалық 

және поликонфессионалды қазақстандық қоғамды біріктірудің идеологиялық және рухани 

негіздерін көрсетеді; в) жұмыста ғылымның теориялық білімін пайдаланады; с) 

педагогикалық зерттеулер әдіснамасын бағалайды; D) педагогтың кәсіби-педагогикалық 

қарым-қатынас мәдениетіне ие болады; E) қазіргі заманғы әлемдік қоғамның өзекті 

проблемалары бойынша адам позициясының бәсекеге қабілеттілігіне ие болу; инновациялық 

мектептің тәжірибесін жақсарту үшін практикада зерттеу нәтижелерінің көздерін 

тұжырымдайды. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Қазіргі өнер және дизайн 

Пәннің коды: KOD 5208 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: Моменов Б.М. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді игеру мақсаты «Қазіргі өнер және дизайн» - бұл 

магистранттардың тарих және заманауи бейнелеу өнері және дизайн мәселелер саласындағы 

білімдерін қалыптастыру  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрларының негізгі 

даму тенденцияларын, сонымен қатар даму тарихындағы негізгі кезеңдер мен заманауи 

дизайнның жетекші бағыттарын зерттеуді қамтиды. Ол сонымен қатар бейнелеу өнері мен 

дизайнның көркем мәдениеттегі заманауи мәселелерін қарастырады, отандық, ресейлік және 

шетелдік өнер мен дизайн өкілдерінің еңбектерін және олардың негізгі жұмыстарын 

зерттейді. 

Пререквизиттері: бакалавр деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Көркемдік білім берудің ғылыми-әдістемелік негіздері, Бейнелеу өнерін 

оқытудың тарихы, теориясы, әдістемесі мен тәжірибесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) кәсіби білім 

берудегі заманауи технологияларды және көркем білім беруде жалпы пәндерді зерттейді; в) 

жұмыста ғылымның теориялық білімін пайдаланады; с) қазіргі жаһандық қоғамның өзекті 

мәселелеріне қатысты өзінің адами ұстанымын қалыптастырады және сауатты дәйектейді; D) 

педагогтың кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас мәдениетіне ие болады; E) қазіргі заманғы 

әлемдік қоғамның өзекті проблемалары бойынша адам позициясының бәсекеге 

қабілеттілігіне ие болу; инновациялық мектептің тәжірибесін жақсарту 
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