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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

EDUCATIONAL PROGRAM 

 

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы/Program level Магистратура/ Магистратура / Master degree 

 

ББ коды/ Код ОП/ EPcode 

 

0114 

Білім беру саласының коды мен атауы/ 

Код и классификация области образования/ 

Code and classification of the field of education 

 

7М01 Педагогикалық ғылымдар  

7М01Педагогические науки 

7М01Pedagogical Sciences 

Даярлау бағытыныңкоды мен атауы/ 

 

Код и классификация направлений подготовки/ 

 

Code and name of the direction of training 

 

7М014 – Жалпы дамудың пәндік 

мамандандырылған педагогтарды даярлау  

7М014 -Подготовка педагогов с предметной 

специализацией общего развития 

7М014 -Teacher education with subject 

specialization in general development 

 

ББ тобы және атауы/  

 

Группа и название ОП/  

 

Group and name of EP 

 

 

М005-Дене шынықтыру педагогтерін даярлау 

(Дене шынықтыру және спорт) 

М005-Подготовка педагогов физической 

культуры (Физическая культура и спорт) 

М005-Training of physical culture teachers 
(Physical Culture and Sport) 

 

ББ түрі/ Тип ОП/ EP type Қолданыстағы ББ/Действующие ОП/ 

operating ЕР 

 

Біліктілік деңгейі/ Уровень квалификации / Skill level 

 

ҰБШ 7, СБШ 7/ НРК 7, ОРК 7/ 

NQF(national qualification framework) 7,  

SQF(sectoral qualifications framework) 7 

 

Оқытудың типтік мерзімі/ Типичный срок обучения/ 

Generic period of study 

2 жыл/ 2 года / 2years 

 

 

 

 

 

2020 жылғы қабылдау/ Прием 2020 года/ Matriculated in 2020year 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы/  

Passport of the educational program 

Білім беру бағдарламасының атауы 

/Наименование образовательной 

программы /Сlassification of the 

educational program 

7М014 – Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды 

даярлау (Дене шынықтыру және спорт)  

7М014 - Подготовка педагогов с предметной специализацией общего 

развития (Физической культуры и спорт)  

7М014 - Preparation of teachers with subject specialization of general 

development (Physical culture and sport)  

Қолдану саласы/ Область 

применения/ Application area 

Білім беру бағдарламасы дене шынықтыру және спорт саласында 

магистрларды дайындауға арналған. 

Образовательная программа предназначена для подготовки магистров в 

области физической культуры и спорта. 

The educational program is designed to prepare masters in the field of physical 

culture and sports. 

Білім беру бағдарламаның 

академиялық кредит көлемі / 

Объем академических кредитов 

образовательной программы/ The 

number of academic credits of the 

educational program 

120 
 

Нормативтік құқықтық қамтылуы/ 

Нормативно-правовое обеспечение/ 

Legal and regulatory support 

«Білім туралы» Заңы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі №319-ІІІ (04.07.2018 жылғы өзгерістері мен 

толықтыруларымен);  
   Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 

беру стандарты (31.10.2018ж. №604);  

   Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары 

(30.10.2018ж. №595) 

   Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері 

(12.10.2018ж. №563) 

   Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды 

дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж. 

№569) 

  Кәсіби стандарт "Педагог" 08.06.2017 жыл №133». 

   Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года 
№319-III (с изменениями и дополнениями от 04.07.2018); 

   Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования (№ 604 от 31.10.2018г.); 

   Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов (№ 595 от 30.10.2018г.) 

   Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения (№ 563 от 12.10.2018г.) 

   Об утверждении Классификатора направлений подготовки 
кадров с высшим и послевузовским образованием (№ 569 от 

13.10.2018г.) 
   Профессиональный стандарт «Педагог» №133 от 08.06.2017 года 

«Атамекен». 

Law of the Republic of Kazakhstan "on education" dated July 27, 2007 No. 

319-III (as amended from 04.07.2018); 

   About the statement of the state obligatory standards of education of all 

levels of education (No. 604 of 31.10.2018); 
   About the statement of Standard rules of activity of the organizations of 

education of the corresponding types (No. 595 of 30.10.2018) 

   About the statement of Rules of the organization of educational process on 

credit technology of training (No. 563 of 12.10.2018) 

   About the approval of the Classifier of the directions of training of 

personnel with the higher and postgraduate education (No. 569 of 13.10.2018) 

Professional standards information and communication technology (National 

Chamber of Entrepreneurs of the Republic of Kazakhstan "Atameken", № 

133of June8, 2017) 

   Professional standard "Teacher" №133 from 08.06.2017 of the year 
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"Atameken». 

Білім беру бағдарламасы аясында дайындау бейінінің картасы/ Карта профиля подготовки в 

рамках образовательной программы/ Training profile map for the educational program 

ББ мақсаты / ЦельОП/ 

EP objective 

        Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты университеттің 

миссиясына, академиялық саясатына және стратегиялық даму жоспарына 

сәйкес келеді. Аталған білім беру бағдарламасының мақсаты-

құзыреттілік тәсілге негізделген білім беруді жүзеге асыру және 

педагогикалық, мәдениет саласында жоғары білімді, практикалық-

бағытталған кәсіби кадрларды, еңбек нарығындағы кәсіби қызметтің 

таңдаулы саласында көшбасшы бола алатын жан-жақты тұлғаны, кәсіби 

қызметті жүзеге асыруға қабілетті, халықаралық талаптарға сай кәсіби 

біліктілігі жоғары, педагогикалық білім беру үдерісін басқарудың 

мазмұнын, формаларын, әдістері мен құралдарын жүзеге асырыратын 
педагог-жаттықтырушыларды даярлау. 

       Основная цель образовательной программы соответствует миссии, 

академической политике и стратегическому плану развития 

университета. Цель данной образовательной программы-реализация 

образования, основанного на компетентностном подходе и подготовка 

педагогических кадров, имеющих высшее образование в области 

физической культуры, практико-ориентированное профессиональное 

образование, всестороннюю личность, которая может стать лидером в 

избранной области профессиональной деятельности на рынке труда, 

педагогов-тренеров, способных осуществлять профессиональную 

деятельность, обладающих высокой профессиональной квалификацией, 

соответствующей международным требованиям, реализующих 
содержание, формы, методы и средства управления педагогическим 

образовательным процессом. 

The main goal of the educational program corresponds to the mission, 

academic policy and strategic plan of the University. The purpose of this 

educational program is the implementation of education based on a 

competence-based approach and training of teachers with higher education in 

the field of culture, practice-oriented professional education, a comprehensive 

personality who can become a leader in the chosen field of professional 

activity in the labor market, teachers-coaches who are able to carry out 

professional activities, have high professional qualifications that meet 

international requirements, implement the content, forms, methods and tools 
for managing the pedagogical educational process. 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы/ Концепция 

образовательной программы/ The 

concept of the educational program 

 

Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың 

мақсаттарын, нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, 

осы дайындық бағыты бойынша бітірушінің дайындық сапасын 

бағалауды регламенттейді және білім алушылардың дайындық сапасын 

және тиісті білім беру технологиясын іске асыруды айқындайтын 

материалдарды қамтиды/  

Образовательная программа регулирует цели, результаты, 
содержание, условия и технологии образовательного процесса, качество 

подготовки выпускника в данной области подготовки, а также 

материалы, способствующиеповышению качества подготовки и 

внедрению соответствующих образовательных технологий./ 

The educational program regulates the goals, results, content, 

conditions and technologies for the implementation of the educational process, 

as well as an assessment of the quality of graduate training in this area of 

training, and contains materials that determine the quality of training of 

students and the implementation of appropriate educational technologies. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы / Квалификационные характеристики выпускника/ Graduate qualification 

Берілетін дәреже/ Присваиваемая 

степень/ Academic degree 

«7М01404 – Дене шынықтыру және спорт» білім беру бағдарламасы 

бойынша педагогика ғылымдарының магистрі 

Магистр педагогических наук по образовательной программе " 7М01404 -

Физическая культура и спорт» 

Master of pedagogical Sciences in the educational program " 7М01404 -
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Physical culture and sport» 

Маманның лауазымдарының тізімі/ 

Список должностей специалиста/ 

List of specialist positions 

- дене шынықтыру пәні мұғалімі 

- жаттықтырушы 

- нұсқаушы 

- учитель физической культуры 

- тренер 

- инструктор 
- physical education teacher 

- coach 

- instructor 

Кәсіби қызмет саласы/ Сфера 

профессиональной деятельности/ 

Sphere of professional activity 

Магистратура бағдарламаларын меңгерген түлектердің кәсіптік қызмет 

саласы білім беру; дене тәрбиесі; спорттық (бұқаралық спорт түрлері, 

балалар мен жасөспірімдер спорты, параолимпиядалық спорт) 

қызметтерін көрсетуді қамтиды. 

Сфера профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы бакалавриата, включает в себя предоставление 

образовательных услуг; физического воспитания; спортивных услуг 

(массовые виды спорта, детско-юношеский спорт, параолимпийский 

спорт). 

The sphere of professional activity of graduates who have mastered the 

bachelor's program includes the provision of educational services; physical 

education; sports services (mass sports, youth sports, Paralympic sports).  

Кәсіби қызмет объектісі/ Объект 

профессиональной деятельности/ 

The object of professional activity 

Kәсіби қызмет нысандарына орта білім беретін оқу орындары: 
мемлекеттік, қоғамдық, жеке меншік білім беру мекемелері (мектепке 

дейінгі, мектеп, техникалық және кәсіптік білім беретін, орта білімнен 

кейінгі оқу орындары), балалар спорт мектептері мен клубтары; 

мемлекеттік мекемелер, дене шынықтыру мен спорттық қызметті басқару 

ұйымдары болып табылады. 

Объектами профессиональной деятельности являются учебные заведения 

среднего образования: государственные, общественные, частные 

образовательные учреждения (дошкольные, школьные, учебные 

заведения технического и профессионального, послесреднего 

образования), детские спортивные школы и клубы; государственные 

учреждения, организации управления физической культурой и 
спортивной деятельностью. 

The objects of professional activity are educational institutions of secondary 

education: state, public, private educational institutions (preschool, school, 

educational institutions of technical and vocational, post-secondary education), 

children's sports schools and clubs; state institutions, organizations of physical 

culture and sports activities management. 

Кәсіби қызмет функциялары мен 

түрлері/ Функции и виды 

профессиональной деятельности/ 

Functions and types of professional 

activities 

- дене шынықтыру мен дене тәрбиесі оқытушының тәрбиелік, білім беру, 

спорттық, ұйымдастыру және сауықтыру жұмыстары;   
- спорт түрлері бойынша жаттықтырушы ретінде мектепке дейінгі және 

мектептегі оқу мекемелерінде топта жұмыстарды ұйымдастыру және 

өткізу;  

- жаттықтыру процесін ғылыми тұрғыдан негізделген жаттығу 

құралдарымен және әдістерімен қамтамасыз ету;  

- дене шынықтыру мен спорт бойынша, жарыстар өткізу және  

жарыстарға төрешілік жасау болып табылады; 

- қызмет түрлері: білімдік (педагогикалық); эксперименттік-зерттеу; 

ұйымдастыру-басқару; ұйымдастыру-технологиялық; жаттықтырушылық 

(спорттық); оқу-тәрбиелік болып табылады. 

- воспитательная, образовательная, спортивная, организационная и 

оздоровительная работа преподавателя физической культуры и 
физической культуры;   

- организация и проведение работы в группах в дошкольных и школьных 

учебных заведениях в качестве тренеров по видам спорта;  

- обеспечение учебно-тренировочного процесса научно обоснованными 

тренажерными средствами и методами;  

- по физической культуре и спорту, проведение соревнований и судейство 
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на соревнованиях; 

- виды деятельности: образовательная (педагогическая); 

экспериментально-исследовательская; организационно-управленческая; 

организационно-технологическая; тренерская( спортивная); учебно-

воспитательная. 

- educational, educational, sports, organizational and recreational work of the 

teacher of physical culture and physical culture;   

- organization and carrying out work in groups in preschool and school 

educational institutions as coaches in sports;  

- providing the training process with scientifically based training tools and 
methods;  

- physical culture and sports, competitions and refereeing at competitions; 

- activities: educational (pedagogical); experimental research; organizational 

and management; organizational and technological; coaching( sports); 

educational 

 

 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций/ Мар/Profile of Competences  

 

Жалпы кәсіби 

құзыреттілік/ 

Общепрофессиональны

е компетенции (ОПК)/ 

General professional 

competences (GPC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

М1. Білімін қолдану/ 

Применение знаний/ 

Аpplication of knowledge 

 

- білімін және дағдыларын тәжірибеде тексереді, маңыздылығына қарап жіктейді 
(ОН1) ; 

- проверяет на практике знания и навыки, классифицирует по значимост (РО1); 

-tests knowledge and skills in practice, classifies by significance (LO1); 

М2. Этика және 

құндылықтар/ 

Этика и ценности/ 

Ethics and Values 

 

- этикалық нормаларға сәйкес келеді, әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі 

және сақтайды, кәсіби дағдыларды біріктіреді (ОН2) ; 

- соблюдает этические нормы, знает и сохраняет социально-этические  ценности, 

основанные на общественных нормах,сочетает навыки профессиональной 

деятельности (РО2); 

-complies with ethical standards, knows and preserves social and ethical values based on 

social standards, combines professional skills (LO2); 

М3. Коммуникативті 

дағдыларды қолдану/ 

Применение 

коммуникативных 

навыков/ 

Application of 

communication skills 

 

 

- кәсіби және ғылыми мәселелерді шешуде тиімді коммуникацияларды қолданады, 

көпмәдениетті, көпэтикалы, копконфессионалды қоғамдағы қарым-қатынас, 

педагогикалық ынтымақтастықта өзіне жауапкершілік жүктейді (ОН3); 

- использует эффективные коммуникации в области решения профессиональных и 
научных проблем, возлагает на себя ответственность в педагогическом 

сотрудничестве, общении в поликультурном, полиэтическом, конфессиональном 

обществе (РО3); 

-uses effective communications in the field of solving professional and scientific 

problems, assumes responsibility for pedagogical cooperation, communication in a 

multicultural, polyethylene, confessional society (LO3); 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные 

компетенции (ПК)/ 

Professional 

Competences (PC) 

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/ 

Результаты обучения (единицы УК) / 

Result of training (GPC units) 

М1.Ғылыми әдіснама/ 

 Научные 

методы/Scientific 

method 

 

Академиялық адалдық шеңберінде ғылыми этикаға сай ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жазуға, жобалауға, жүргізуге, салыстыруға және ғылыми 
дерекқорлармен, ғылыми баспалармен жұмыс жасауға, олардың өнімдерін 

пайдалануға қабілетті (ОН1); 

В рамках академической честностии научной этики, будет подготовлены 

специалисты, способные составлять, проектировать, проводить, сопоставлять 

результаты научно-исследовательских работ, а также осваивать принципы работы 

с научными изданиями, научными базами данных с использованием их сервисных 

продуктов (РО1); 

Within the framework of academic loyalty, specialists will be trained who are capable of 

compiling, designing, conducting, comparing the results of research work within the 
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framework of scientific ethics, as well as mastering the principles of working with 

scientific publications, scientific databases using their service products(LO1); 

М2. Педагогикалық 

иннова-ция және 

педагогикалық 

технология 

саласындағы білімдерді 

меңгеру / 

Овладение знаниями в 

области педагогической 

иннова-ции и 

педагогических 

технологий/ 

The acquisition of 

knowledge in the field of 

pedagogical innovation 

and educational 

technologies 

- педагогикалық технологияларды пайдалану мен дағдыларын меңгереді, әдісті 

іздеу және оның шешімін табады; мәселені суреттеп, жүйелейді, жаңашылдыққа 

қабілетті, педагогикалық шеберлікті жетілдіруге ұмтылады, ынталылығы мен 

еңбекқорлығын көрсете біледі;  

- ғылыми саласындағы ізденістерді диагностикалауды, талдау және жинақтау 

негізінде кешенді мониторингті дәлдікпен дербес жүзеге асырады, ғылыми 
жарияланымдар жасайды; 

- рефлекцияға қабілетті, қалыптасқан зерттеу мәдениетін көрсетеді (ОН2); 

- владеет навыками и применением педагогических технологий, поиск и решение 

метода; описывает и систематизирует проблему, способен к новаторству, 

стремится к совершенствованию педагогического мастерства, проявляет 

мотивацию и трудолюбие; 

- осуществляет комплексный мониторинг на основе диагностики, анализа и 

обобщения изысканий в научной сфере,  готовит научные публикации; 

- демонстрирует сформированную исследовательскую культуру, способную к 

рефлекции (РО2); 

- has the skills and application of pedagogical technologies , search and solution of the 

method; describes and systematizes the problem, is capable of innovation, strives to 
improve pedagogical skills, shows motivation and hard work;  

- performs comprehensive monitoring with accuracy based on diagnostics, analysis and 

generalization of research in the scientific field, prepares scientific publications;  

- demonstrates a formed research culture capable of reflection (LO2); 

- заманауи білім беру әдістемесін және педагогикалық технологияларды 

талқылайды; 

- кәсіби қызметін жалпы білім беру және ғылыми -зерттеу мекемелерінде жүзеге 

асыра алу қабілеті; 

- қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды біледі және меңгерген, әртүрлі 

мәтіндерді талдайды және интерпретациялау дағдыларын игерген (ОН3); 

- анализирует современную методику обучения и педагогические технологии; 
-способен осуществлять профессиональную деятельность в общеобразовательных 

и научно-исследовательских учреждениях; 

-знает и владеет современными технологиями обучения, квалифицированного 

анализа и интерпретации различных типов текстов (РО3). 

- analyzes modern teaching methods and pedagogical technologies; 

- able to carry out professional activities in General education and research institutions; 

- knows and owns modern technologies of training, qualified analysis and interpretation 

of various types of texts (LO3). 

М3. Кәсіби маман/ 

Профессиональный 

специалист 

/Professional specialist 

-кәсіби және тұлғалық тұрғыдан өсуге деген жауапкершілігін сезінеді және өзіне 

жүктейді (ОН4); 

- принимает и возлагает на себя ответственность за профессиональный и 

личностный рост (РО4); 
- accepts and assumes responsibility for professional and personal growth (LO4); 

- өз уақытын тиімді ұйымдастыруды тексереді, баға береді; 

- өзінің әрекетінде жауапкершілікті өзіне жүктейді (ОН5); 

- проверяет эффективную организацию своего времени, дает оценку;  

- возлагает на себя ответственность в своей деятельности (РО5); 

- checks the effective organization of your time, gives an assessment; 

- assumes responsibility in its activities (LO5); 

- командада өз ойын мәселені шешуде нақты жеткізеді, жаңа шешімдерін 

қорытындылайды; 

- топтағы бірлескен жұмыс барысында жауапкершілікті өзіне жүктейді, өз пікірін 

ұжым пікірімен ұштастыру мүмкіндіктерін, шектеулерін түсінеді, қақтығыстарды 

шешуде құндылықтар жүйесін таңдайды (ОН6); 
- в команде свои мысли четко доводит до решения проблемы, обобщает новые 

решения; 

- берет на себя ответственность в процессе совместной работы в  группе, понимает 

возможности, ограничения, сопряжения своего мнения с мнением коллектива, 

выбирает систему ценностей в разрешении конфликтов (РО6); 

- the team clearly brings its thoughts to the solution of the problem, generalizes new 
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solutions; 

- takes responsibility in the process of working together in a group, understands the 

possibilities, limitations, and interfacing their opinions with the opinion of the team, 
chooses a value system in conflict resolution (LO6); 

 

Жалпы білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижелерінің қалыптасатын 

құзыреттіліктермен арақатынасының матрицасы/ 

Матрица соотношения компетенций и формируемых результатов обучения по  

программе общего образования/ 

Matrix of compliance of learning results on the educational program in general with formed competences 

 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК)/General professional competences (GPC) 

О
Н

/Р
О

/L
O

1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 2
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 3
 

М1. Білімін қолдану/ Применение знаний/ Аpplication of knowledge 

 

+   

М2. Этика және құндылықтар/Этика и ценности/Ethics and Values  +  

М3. Коммуникативті дағдыларды қолдану/ Применение 

коммуникативных навыков/Application of communication skills 

  + 

 

 

Кәсіби құзыреттілік/ Профессиональные компетенции (ПК)/ Professional 

Competences (PC) 

О
Н

/Р
О

/L
O

 1
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 2
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 3
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 4
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 5
 

О
Н

/Р
О

/L
O

 6
 

М1.Ғылыми әдіснама/Научные методы/Scientific method +      

М2. Педагогикалық иннова-ция және педагогикалық технология саласындағы 

білімдерді меңгеру/Овладение знаниями в области педагогической иннова-ции и 

педагогических технологий /The acquisition of knowledge in the field of pedagogical 

innovation and educational technologies 

 + + 

   

М3. Кәсіби маман/ Профессиональный специалист/Professional specialist 

 

   + + + 
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МАГИСТРАТУРА МОДУЛЬДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТЕРДІҢ ҮЙЛЕСТІРІЛУІ: 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МОДУЛЯМ МАГИСТРАТУРЫ: 

COORDINATION OF COMPETENCIES FOR MASTER'S MODULES: 

 

№ Модуль аты/ Название модуля/ Module name Жалпы кәсіби 

құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные 

компетенции 

(ОПК)/Generalprofessionalco

mpetences (GPC) 

Кәсіби құзыреттілік/  

Профессиональные 

компетенции (ПК)/ 

Professional Competences 

(PC) 

1 Базалық  пәндер  

Базовые предметы  

Basic subjects  

Жоғары оқу орны компоненті  

Компонент высшего учебного заведения  

University component  

М1 

М2 

М3 

 

 

1 Модуль Педагог-жаттықтырушылық/ бағыты/ 

1 Модуль Педагог-тренерское направление/    

1 Module Teacher-trainer direction 

 

 М1 

М2 

М3 

                    М4 

М5 
                    М6 

2 Модуль 

Кәсіби-жаттықтырушылық бағыты/ 

2 МодульПрофессионально-тренерское 

направление 

2 Module Vocational coaching direction 

 М1 

М2 

М3 

                    М4 

М5 

                    М6 

1.2 Бейіндеуші пәндер циклі  

Цикл профилирующих предметов  

Cycle of cognitive disciplines  

Жоғары оқу орны компоненті  

Компонент высшего учебного заведения  

University component  

 М1 

 

Бейіндеуші пәндер циклі  

Цикл профилирующих предметов  
Cycle of cognitive disciplines  

Таңдау компоненті  

Элективный компонент  

Selection Component  

 М1 

М2 
М3 

                    М4 

М5 

                    М6 

Зерттеу практикасы  

Исследовательская практика  

Research practice  

 М1 

М2 

М3 

                    М4 

2 
Ғылыми –зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа 

Research work  

 М1 

М2 

М3 

                    М4 

3 
Қорытынды аттестация  
Итоговая аттестация  

Final Attestation  

 М1 

М2 
М3 

                    М4 
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МАГИСТРАТУРА ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕРДІҢ ҮЙЛЕСТІРІЛУІ: 

КООРДИНАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ МАГИСТРАТУРЫ: 

COORDINATION OF COMPETENCES IN MASTER'S DISCIPLINES: 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / Disciplines М1 М2 М3 

ОН/РО/LO 1 ОН/РО/LO 2 ОН/РО/LO 3 

 

Базалық  пәндер / 

Базовые предметы / 

Basic subjects 

Жоғары оқу орны 

компоненті /Компонент 

высшего учебного 

заведения /University 

component 

 

Ғылым тарихы мен философиясы  
История и философия науки 

History and philosophy of the science 

+ + + 

Шет тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (профессиональный) 
Foreign Language (professional) 

+ + + 

Басқару психология  
Психология управления 

Managementpsychology 

+ + + 

Жоғары мектептің педагогикасы  
Педагогика высшей школы 

High school pedagogy   

+ + + 

Педагогикалық практика  

Педагогическая практика  
Pedagogical practice   

+ + + 

 

Модуль/  Module Пәндер/ Дисциплины / Disciplines М1 М2 М3 
ОН/РО/LO 

1 

ОН/РО/LO 

2 

ОН/РО/LO 

3 

ОН/РО/LO 

4 

ОН/РО/LO 

5 

ОН/РО/LO 

6 

Базалық  пәндер / 

Базовые предметы / 

Basic subjects   

Таңдау компоненті / 

Элективный 

компонент  / Selection 

Component  

Дене мәдениеті мен спорттағы қосымша 

білім берудің педагогикалық негіздері 

Основы педагогики дополнительного 

образования физической культуры и 

спорта 

Sport and Physical Culture in Addition to 
Fundamentals of Education 

 + +    

Спорт түрлері бойынша балалар мен 

жасөспірімдер спортының мәселелері 

Вопросы детского и юношеского спорта 

(по видам спорта) 

Sport Problems of Children and Youth 

Sports ( types of sport ) 

   + + + 

Ұлттық спорт түрлерінің  

негіздері  

Основы видов национального спорта 

Bases of National Sports 

   + + + 

ДШ және спорт биомеханикасы 

негіздері 

Основы биомеханики и физической 
культуры 

Bases of Physical Education and Sport 

Biomechanics 

+ + +    

Таңдап алған спорт түрлері бойынша 

спорттық шеберлікті жетілдіру 

Совершенствования навыков в 

выбранном виде спорта 

Advancing Skills in Selected Type of 

Sports 

   + + + 

Таңдап алған спорт түрлері бойынша 

техникалық-тактикалык дайындық 

негіздері 

Основы технической и тактической 

подготовки выбранного вида спорта 
Selected Sports on Technical and Tactical 

Training 

   + + + 

Бейіндеуші пәндер 

циклі / Цикл 

Зерттеулердің сандық және сапалық 

әдістері  
+ + + +   
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профилирующих 

предметов  / Cycle 

of cognitive 

disciplines  

Жоғары оқу орны 

компоненті 

/Компонент 

высшего учебного 

заведения 

/University 

component  

Количественные и качественные методы 

исследования 

Numerical andQualitative Research 
Methods  

Зерттеулердің қолданбалы әдістері 

 Прикладные методы исследования 

Applied methods of research 

+ + + +   

Технологияларды коммерцияландыру 

негіздері  

Основыкоммерциализациитехнологий 

Basics of technology commercialization 

 + +    

Академиялық ғылыми жазба  

Академическое научное письмо 

Аcademic Scientific Writing 

+      

Бейіндеуші пәндер 

циклі / Цикл 

профилирую 

щих предметов / 

Cycle of cognitive 

disciplines  Таңдау 

компоненті / 

Элективный 

компонент / 

Selection 

Component  

Жоғары жетістіктер спорттың өзекті 

мәселелері 

Актуальные проблемы психологии 

спорта высших достижений 

Actual problems of psychology of sports of 

the highest achievements 

+   + +  

Жаттығу және спорт психологиясы 

Тернировка и спортивная психология 

Training and Sport Psychology 

+   + +  

Спорттың жалпы теориясы және 
спортшыны дайындау технологиясы 

Общая теория спорта и технология 

подготовки спортсмена 

The General the ory of sport and 

technology training of an athlete 

 + +    

Спортты басқару және ұйымдастыру 

Организация и управление спортом 

Organization and Management in Sports 

   + + + 

Жоғарғы нәтижелер спортындағы 

бәсекелестіктің қозғаушы күштерін 

сараптау 

Анализ движущих сил конкуренции в 

большом спорте 

Analyzing Driving Forces of Competing in 

Professional Sport 

+ +     

Зерттеу 

практикасы 

Исследовательска

я практика  

Research practice  

Зерттеу практикасы Исследовательская 

практика  Research practice 

+ + + +   

Ғылыми –зерттеу 

жұмысы Научно-

исследовательска

я работа/  

 Research work  

Магистрлік диссертацияны орындауды 

қамтитын магистранттың ғылыми-

зерттеу жұмысы  

Научно-исследовательская работа 

магистранта, включающая выполнение 

магистерской диссертации  

Master's research work covering the 

master’s thesis  

+ + + +   

Тағылымдама 

Стажировка 
Internship 

+ + + +   

Қорытынды 

аттестация Итоговая 

аттестация  

 Final Attestation  

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу 

және қорғау 

Оформление и защита магистерской 

диссертации 

Accomplishment and defense of Master’s 

degree thesis 

+ + + +   
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ҚҰЗЫРЕТТІЛІК БАҒЫТПЕН ОҚЫТУДАҒЫ СОҢҒЫ НӘТИЖЕЛЕР/ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ/ 

THE FINAL RESULTS IN TRAINING IN COMPETENCE-BASED DIRECTION 

№ Пән атауы/ 

Название 

дисциплины/ 

Name of the 

discipline 

Пәннің қысқаша сипаттамасы(30-50 сөз)/  

Краткое описание дисциплины(30-50 слов)/ 

Brief description of the discipline (30-50 words) 

Кредит 

саны/ 

Количеств

о кредитов/ 

Number of 

credits 

Оқыту нәтижелері 

Базалық  пәндер / Базовые предметы / Basic subjects   

Жоғары оқу орны компоненті /Компонент высшего учебного заведения /University component  

1 Ғылым тарихы 

мен философиясы 

 

Пәннің мақсаты - жалпыадамзаттық мәдениеттің бір бөлігі 

ретінде ғылыми дүниетанымды, ғылым философиясының 

негізгі мәселелерін, ғылымның мәнін, шығу тегі мен дамуын 

түсінуді, оның қазіргі жай-күйінің ерекшеліктерін, қоғамдағы 

орны мен құндылықтық бағдарларын, сондай-ақ білім 
алушыларда ғылыми зерттеуді дайындауға қажетті 

әдіснамалық мәдениетті қалыптастыру. 

4 1,2,3 

История и 

философия науки 

Цель дисциплины - изучение научного мировоззрения как 

части общечеловеческой культуры, основной проблематики 

философии науки, понимания сущности, происхождения и 

развития науки, особенностей ее современного состояния, 

места в обществе и ее ценностных ориентиров, а также 

формирование у обучающихся методологической культуры, 

необходимой для подготовки научного исследования. 

History and 

philosophy of the 

science 

The purpose of the discipline is to study the scientific worldview 

as part of the universal culture, the main problems of the 

philosophy of science, understanding the essence, origin and 

development of science, the features of its current state, place in 

society and its values, as well as the formation of students ' 
methodological culture necessary for the preparation of scientific 

research. 

2 Шетел тілі 

(кәсіби) 

Пәннің мақсаты: ағылшын тілін меңгерудің алдыңғы білім 

беру сатысында қол жеткізілген бастапқы деңгейін арттыру 

және білімгерлердің тұрмыстық, мәдени, кәсіби және ғылыми 

іс-әрекеттің түрлі салаларындағы міндеттерді шешуде,  

ғылыми жұмыстарды дайындауда, сондай-ақ одан әрі өз 

бетімен білім алу үшін қажетті және жеткілікті 

коммуникативтік құзыреттілікті меңгерту. 

4 1,2,3 

Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 
 

Цель дисциплины: повысить уровень владения английским 

языком, достигнутый на предыдущем уровне образования, и 

приобрести  коммуникативные навыки магистрантам для 

решения задач в различных сферах жизни, культуры, 
профессиональной и научной деятельности, в подготовке 

научных работ, а также дальнейшего самостоятельного 

образования. 

Foreign Language  

(professional) 

The purpose of the discipline: to form students ' increasing the 

level of English language proficiency achieved at the previous 

level of education, as well as solving social and communicative 

problems of students in various fields of life, cultural, professional 

and scientific activities,  in the preparation of scientific papers, etc. 

- acquire the necessary and sufficient communicative 

competencies for further independent learning 
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3 Басқару 

психологиясы 

 

Пәннің мақсаты: басқару психологиясы салаларда, 

корпорацияларда, фирмаларда және т.б. басқарушылық 

қызметтің жалпы психоло гиялық аспектілерін арнайы 
зерттейтін және модельдейтін сала болып табылады. 

Басқарудың психологиясы жұмыс сапасын жақсартуға және 

арнайы басқарушылық қызметтің аналитикалық модельдерін 

және психологиялық жағдайын жақсартуға бағытталған. 

Басқару психологиясы - басқару жүйелеріндегі адамдардың 

қарым-қатынасына байланысты мәселелерді зерттейтін және 

жинақтайтын қолданбалы психология саласы. 

4 1,2,3 

Психология 

управления 

Цель дисциплины: Психология управления - область, которая 

специально изучает и моделирует общие психологические 

стороны управления деятельностью в производствах, 

корпорациях, фирмах и т.д. Психология управления 

направлена на повышение качества труда и аналитических 
моделей специального управления деятельностью и 

психологического состояния. Психология управления - сфера 

прикладной психологии, изучающая  и обобщающая 

проблемы, связанные с отношениями людей в системах 

управления. 

Management 

psychology 

The purpose of the discipline:Management psychology is an area 

that specifically studies and models the general psychological 

aspects of managing activities in industries, corporations, firms, 

etc. The psychology of management is aimed at improving the 

quality of work and analytical models of special management 

activities and psychological state. Management psychology is a 

field of applied psychology that studies and summarizes the 

problems associated with the relationships of people in 
management systems. 

4 Жоғары мектептің 

педагогикасы 

Пәннің мақсаты:Аталған курс педагогика пәні, объектісі, 

мақсаты мен міндеттерін, педагогикалық мамандық және 

оның ерекшеліктерін, педагогика ғылымының қалыптасуы 

мен дамуы, педагогиканың аксиологиялық негіздерін, 

педагогиканың әдіснамалық негіздері мен ғылыми-

педагогикалық зерттеудің мәні мен мазмұнын, педагогикалық 

зерттеудің әдістері мен қазіргі әлемдік білім беру кеңістігінің 

даму тенденцияларын қарастырады. 

4 1,2,3 

Педагогика 

высшей школы 

Цель дисциплины:Данный курс изучает предмет, цель и 

задачи педагогики, педагогическую специальность и ее 

особенности, развитие и формирование педагогики, 

аксиологические и методологические основы педагогики, 
сущность и содержание научного исследования, методы 

педагогического исследования и тенденции развития 

современного мирового образовательного пространства. 

High school 

pedagogy   

The purpose of the discipline:This course examines the subject of 

the purpose and objectives of pedagogy, special pedagogy and its 

features, development and formation of pedagogy, axiological and 

methodological foundations of pedagogy, the nature and content 

of research, methods of pedagogical research and development 

trends of the modern world education, pedagogical process 

5 Педагогикалық 

практика  

 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудегі педагогикалық 

тәжірибе білім беру және оқыту әдістемелерінде практикалық 

дағдыларды дамыту мақсатында жүргізіледі. Магистранттар 

бакалавриаттың сабақтарына (дәрістер, практикалық 
сабақтар) қатысады. 

4 1,2,3 

Педагогическая 

практика  

 

Педагогическая практика в послевузовском образовании 

проводится с целью формирования практических навыков 

методики обучения и преподавания. Магистранты 

привлекаются к проведению занятий (лекционных, 

практических занятий) по программам  бакалавриата. 
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Pedagogical 

practice   

Pedagogical practice in postgraduate education is carried out in 

order to form practical skills of teaching methods. In accordance 

with the types of practice and at the request of the University, 
undergraduates are involved in the passage of classes (lectures, 

practical classes) of the bachelor's degree. 

Базалық  пәндер / Базовые предметы / Basic subjects   

Таңдау компоненті / Элективный компонент / Selection Component  

1 Дене мәдениеті 

мен спорттағы 

қосымша білім 

берудің 
педагогикалық 

негіздері 

Магистранттарға дене мәдениеті мен спорттағы қосымша 

білім берудің педагогикалық негіздері бойынша дене 

мәдениетінің теориясы мен әдістемесінен терең теориялық 

білім беруді және жеке тұлғалық дене мәдениетін 
қалыптастыруға қабілетті. Оқу-тәрбие жұмыстарын 

құрастыру, ұйымдастыру дағдыларын көрсетеді. 

5 2,3 

Основы 

педагогики 

дополнительного 

образования 

физической 

культуры и спорта 

Магистранты получат глубокие теоретические знания теории 

и методики физической культуры педагогических основ 

дополнительного образования в сфере физической культуры и 

спорта и сформируют личностную физическую культуру. 

Могут демонстрировать навыки составления, организации 

учебно-воспитательной работы. 

Sport and Physical 

Culture in Addition 

to Fundamentals of 

Education 

Undergraduates can give deep theoretical knowledge of the theory 

and methodology of physical culture on the pedagogical 

foundations of additional education in physical culture and sports 

and form a personal physical culture. Demonstrates the skills of 

drawing up and organizing educational work. 

2 Спорт түрлері 
бойынша балалар 

мен 

жасөспірімдер 

спортының 

мәселелері 

Спорт түрлері бойынша балармен жасөспірімдер спортының 
мәселелері бойынша білім негіздерін оқытып үйретеді, 

педагогика ғылымының теориялық негіздерімен 

қаруландырып, тәрбие мен оқыту үдерісін нәтижелі 

ұйымдастыра алады. Дене шынықтыру мен спортты оқытуда 

балалар мен жасөспірімдердің әрекет сапаларын дамыту 

әдістерін, олардың әрекеттік қабілетін жетілдіру жолдарын 

үйрету, білім беруге дағдыландыру 

5 4,5,6 

Вопросы детского 

и юношеского 

спорта (по видам 

спорта) 

Дает знания  по видам спорта, обучает основам знаний по 

вопросам юношеского спорта, овладевает теоретическими 

основами педагогической науки, эффективно организует 

процесс воспитания и обучения. Обучает методам развития 

качества деятельности детей и подростков в обучении 

физической культуре и спорта, пути совершенствования их 
деятельностных способностей, привитие знаний 

Sport Problems of 

Children and Youth 

Sports ( types of 

sport ) 

Teaches children in sports the basics of knowledge on youth 

sports, masters the theoretical foundations of pedagogical science, 

effectively organizes the process of education and training. 

Teaching methods for developing the quality of children and 

adolescents in physical education and sports, ways to improve 

their activity abilities, instilling knowledge 

3 Ұлттық спорт 

түрлерінің  

негіздері 

Ұлттық спорт түрлерінің негіздері бойынша оқу 

бағдарламаларына сәйкес магистранттарға қазақ күресі, 

тоғызқұмалақ, ат спорты, құсбегі, аударыспақ, көкпар 

спортынан білім береді. Білім алушыларға арналған 

бағдарламалардан, оқыту, тәрбиелеу және дамытудың әртүрлі 

теорияллық негіздерінен алған білімдерін білім алушыларға 
қолдануды өз тәжірибесінде үлестіреді.  

5 4,5,6 

Основы видов 

национального 

спорта 

В соответствии с учебной программой по основам 

национальных видов спорта, магистрантов обучат казахским 

видам спорта: борьбе, тогызкумалак, конный спорту, кусбеги, 

аударыспак, кокпар. Применят на практике знания, 

полученные из программ о различных теоретических основах 

обучения, воспитания и развития. 
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Bases of National 

Sports 

In accordance with the training programs on the basics of national 

sports, undergraduates are provided with education in Kazakh 

kuresi, togyzkumalak, equestrian sports, kusbegi, audaryspak, 
kokpar. Distributes in its practice the application of knowledge 

obtained from programs for students, various theoretical 

foundations of training, education and development. 

4 ДШ және спорт 

биомеханикасы 

негіздері 

ДШ және спорт биомеханикасы негіздері пәнінің негізгі 

бағыттары болашақ мамандықтарға дене қозғалысының 

механикалық белгілерін үйрету, спорттық жаттығулардың 

биомеханикалық негіздерімен танысу, дене шынықтыру 

жұмыстары мен жаттықтыру барысында алған білімдерін 

кеңінен қолдану. Дене шынықтыру және спорт биомеханика 

негіздерінің спорттық техника негіздерімен таныстыру, 

жалпы ережелерін, жүйесін және принціптері мен әдістерін 

ғылыми педагогикалық қызметінде қолданады. 

5 1,2,3 

Основы 
биомеханики и 

физической 

культуры 

Основные направления дисциплины "Основы биомеханики 
ФК и спорта" - обучение будущих специалистов 

механическим признакам физического движения, знакомство 

с биомеханическими основами спортивных упражнений, 

широкое применение полученных знаний в процессе 

физического воспитания и тренировки. Поучат знания основ 

биомеханики физической культуры и спорта, спортивной 

техники, смогут использовать в научно-педагогической 

деятельности общие положения, систему, принципы и методы 

физической культуры и спорта. 

Bases of Physical 

Education and 

Sport 

Biomechanics 

The main directions of the discipline"fundamentals of 

biomechanics of sports and sports" training future specialties 

mechanical signs of physical movement , familiarity with the 

biomechanical basics of sports exercises, wide application of the 
knowledge obtained in the process of physical education and 

training. Knowledge of the basics of biomechanics of physical 

culture and sports with the basics of sports equipment, uses the 

General provisions, system, principles and methods of physical 

culture and sports in scientific and pedagogical activities. 

5 Таңдап алған 

спорт түрлері 

бойынша 

спорттық 

шеберлікті 

жетілдіру 

Бұл пән жаттықтырушы мен педагог-шебердің қалыптасуына 

ықпал ететін психологиялық, спорттық-педагогикалық 

шеберлік негіздерін құрайтын компоненттерді, 

жаттықтырушы мен педагог-шебердің қалыптасуына ықпал 

ететін кәсіби-тұлғалық және жалпы педагогикалық 

қасиеттерді, педагогикалық техника элементтері мен 

спорттық-педагогикалық техниканы меңгеру жолдарын 
оқытады. 

5 4,5,6 

Совершенствован

ия навыков в 

выбранном виде 

спорта 

Этот предмет изучает компоненты, составляющие основы 

психологического, спортивно-педагогического мастерства, 

способствующие становлению тренера и педагога-мастера, 

развивает профессионально-личностные и 

общепрофессиональные качества, элементы педагогической 

техники и пути их освоения. 

Advancing Skills in 

Selected Type of 

Sports 

This course studies the components that make up the basis of 

psychological, sports and pedagogical skills that contribute to the 

formation of a coach and teacher-master, professional and 

personal and General professional qualities that contribute to the 

formation of a coach and teacher-master, elements of pedagogical 

techniques and ways of mastering sports and pedagogical 
techniques. 
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6 Таңдап алған 

спорт түрлері 

бойынша 
техникалық-

тактикалык 

дайындық 

негіздері 

Таңдап алған спорт түрлері бойынша спорттық шеберлікті 

жетілдіру негіздерін оқу, жүйесін үйрену. Басқарудың 

әдістері мен принциптерін және функцияларын оқып үйрену. 
Жеке тұлғаның жан-жақты болып өсуіне бағыт беруге (оқу, 

тәрбие, дене-күш, психологиялық, мәдениеттілік) қабілетті. 

Таңдап алынған спорт түрлерін басқару және ұйымдастыру 

әдістері мен тәсілдерінде кәсіби шеберлік қабілетін көрсете 

алады. 

5 4,5,6 

Основы 

технической и 

тактической 

подготовки 

выбранного вида 

спорта 

Изучение основ совершенствования спортивного мастерства 

по избранным видам спорта, изучение системы. Изучение 

методов, принципов и функций управления. Обучающийся 

будет способен ориентироваться на разносторонний рост 

личности (учеба,воспитание, 

физическая,психологическая,культурная). Сможет 

демонстрировать способность к профессиональному 
мастерству,  в способах и методах организации и управления 

выбранными видами спорта. 

Selected Sports on 

Technical and 

Tactical Training 

Studying the basics of improving sportsmanship in selected sports, 

studying the system. Study of management methods , principles, 

and functions. Able to focus on the diverse growth of the 

individual (study, education, physical, psychological, cultural). 

Demonstrates the ability to be professional in the ways and 

methods of organizing and managing selected sports. 

Бейіндеуші пәндер циклі / Цикл профилирующих предметов  / Cycle of cognitive disciplines  

Жоғары оқу орны компоненті /Компонент высшего учебного заведения /University component  

1 Зерттеулердің 

сандық және 

сапалық әдістері  

Бұл курс зерттеудің сандық және сапалық әдістерін меңгеруге 

негізделген және зерттеу нысанына байланысты сараптау, 

талдау жүргізу үшін бағытталған пән болып табылады. 

Магистранттар ғылыми зерттеулерде пайдаланылатын 

заманауи әдістерді қолдану дағдыларын меңгереді. сандық 

және сапалық зерттеу әдістерін меңгеру арқылы ғылыми 

ұсыныстарды әзірлеуге және зерттеу жүргізуге көмектесетін 

негізгі ұғымдармен, құралдармен және идеялармен танысады 

5 1,2,3,4 

Количественные и 

качественные 

методы 

исследования 

Этот курс основан на проведении обзора количественных и 

качественных методов исследования в науке и является 

предметом необходимого анализа.Магистранты приобретают 

навыки использования современных методов, используемых в 
научных исследованиях, посредством изучения 

количественных методов исследования, знакомятся с 

основными понятиями, средствами и идеями, помогающими 

обосновывать свои научные предложения и проводить 

исследования. 

Numerical and 

Qualitative 

Research Methods 

This course is based on a review of quantitative and qualitative 

research methods in science and is the subject of necessary 

analysis and sources. Mas students acquire skills in using modern 

methods used in scientific research, through the study of 

quantitative research methods, get acquainted with the basic 

concepts, tools and ideas that help to develop their scientific 

proposals and conduct research. 

2 Зерттеулердің 
қолданбалы 

әдістері 

Бұл курстың мақсаты- SPSS, Nvivo, Content-analysis, Statistica, 
Stadia, Sas, Statgraphics сияқты мәліметтерді өңдеудегі 

бағдарламалық өнімдерді қолдану саласында жүйелендірілген 

білімді қалыптастыру. 

5 1,2,3,4 

Прикладные 

методы 

исследования 

Цель данного курса  – формирование систематизированных 

знаний в области применения приклданых методов 

исследования, а именно программных продуктов в обработке 

данных , такие как SPSS, Nvivo, Content-analysis,Statistica, 

Stadia, Sas, Statgraphics 
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Applied methods of 

research 

The purpose of this course is to form a systematic knowledge of 

the application of applied research methods , namely software 

products in data processing , such as SPSS, Nvivo, Content-
analysis,Statistica, Stadia, Sas, Statgraphics 

3 Технологияларды 

коммерцияландыр

у негіздері  

Технологияларды коммерцияландырудың негізгі ұғымдары 

түсіндіріледі.Интеллектуалды меншік ұғымы, оны өндіру, 

қорғау және пайдалану, сонымен қатар патенттелген 

технологияны лицензиялау әдістері үйретіледі. ҒҒТЗН 

коммерцияландырудағы мемлекеттік бағдарламалар, 

заңнамалық актілер тб. туралы егжей-тегжейлі мәлімет 

беріледі. Пән технологияларды коммерцияландырудың тиімді 

жолдары мен әдістері туралы пікір қалыстастырады. Сонымен 

қатар, заманауи технологиялық бизнесті қалыстастырудың 

негіздерін ұсынады 

5 2,3 

Основы 

коммерциализаци

и технологий 

Разъясняются основные понятия коммерциализации 

технологий. Изучаются понятия интеллектуальной 
собственности, методы ее производства, защиты и 

использования, а также лицензирование запатентованных 

технологий. Подробно рассмативаются Государственные 

программы, , законодательные акты по коммерциализации 

НИРС. Предмет обобщает мнение об эффективных путях и 

методах коммерциализации технологий. Кроме того, 

предлагаются основы построения современного 

технологического бизнеса 

Basics of 

technology 

commercialization 

The basic concepts of technology commercialization are 

explained. The concept of intellectual property, methods of its 

production, protection and use, as well as licensing of patented 

technologies are studied. Government programs  and legislation on 

the commercialization of R & d detailed information is 
transmitted. The subject summarizes opinions about effective 

ways and methods of technology commercialization. In addition, it 

offers the basics of building a modern technology business 

4 Академиялық 

ғылыми жазба  

Мақсаты: білім алушылардың тілін меңгерген халықтың 

мәдениетіне баулу арқылы білім және мәдениет деңгейін 

арттыру, жазбаша қарым-қатынастың академиялық стилінің 

мәдениетін жетілдіру, тиімді Академиялық хат жазу үшін 

қажетті сыни ойлаудың жазбаша дағдылары мен дағдыларын 

меңгеру және күшейту. Білім алушыларда академиялық 

жазбаша мәдениетаралық қарым-қатынас процесінде 

коммуникативтік міндеттерді шешу үшін қажетті және 

жеткілікті коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру, 
тілдік құралдарды нақты мақсаттармен, сөйлеу және жазбаша 

қарым-қатынас жағдайларымен және міндеттерімен 

байланыстыра білуді дамыту, ғылыми мақалалар жазу және 

олардың дизайнын құрылымдау, халықаралық журналдарда 

жарияланымдардың дағдыларын қалыптастыру : ақпарат 

көздерін сыни бағалау; Халықаралық деректер қорымен 

жұмыс; материалдарға қойылатын талаптар және бағалау 

критерийлері, дәйексөз және плагиат түсінігі. 

5 1 
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Академическое 

научное письмо 

Цель: повышение уровня культуры и образования 

обучающихся, путем приобщения их к культуре народа, 

языком которого они овладевают, совершенствование 
культуры академического стиля письменного общения, 

приобретение и усиление письменных навыков и навыков 

критического мышления, необходимых для эффективного 

академического письма. Формирование у обучающихся 

коммуникативной компетенции, необходимой и достаточнои ̆ 
для решения ими коммуникативных задач в процессе 

академического письменного межкультурного общения, 

развитие уменийсоотносить языковые средства с 

конкретными целями, ситуациями и задачами речевого и 

письменного общения, написание научных статей и 

структурирование их дизайна; привитие навыков публикаций 

в международных журналах: критическая оценка источников 

информации; работа с международными базами данных; 

требования к материалам и критерии оценки,  понятие 

цитирования и плагиата. 

Аcademic 

Scientific Writing 

Goal: to increase the level of culture and education of students by 

introducing them to the culture of the people whose language they 

master, improving the culture of academic writing style, acquiring 

and strengthening writing skills and critical thinking skills 
necessary for effective academic writing .Formation of students ' 

communicative competence necessary and sufficient for solving 

their communicative tasks in the process of academic written 

intercultural communication , development of skills to relate 

language tools to specific goals, situations and tasks of speech and 

written communication, writing scientific articles and structuring 

their design, instilling the skills of publications in international 

journals: critical assessment of information sources; working with 

international databases; requirements for materials and evaluation 

criteria, the concept of citation and plagiarism 

Бейіндеуші пәндер циклі / Цикл профилирующих предметов  / Cycle of cognitive disciplines  

 Таңдау компоненті / Элективный компонент / Selection Component  

1 Жоғары 

жетістіктер 

спорттың өзекті 

мәселелері 

Жоғары жетістіктер спортының өзекті мәселелері пәні 

магистранттарға ғылыми тұрғыда жоғары жетістіктер 

спортының өзекті мәселелері пәнінен теориялық біліммен 

қамтамасыз етуді көздейді. Магистранттар жоғары 

жетістіктер спортының өзекті мәселелері аясында курсты 

толық меңгеріп, болашақта өзіндік іс-әрекетінде тәжірибе 

жүзінде алғанбілімдерін қолданатын болады. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4,5 

 

 

 

 

 

 
 

 
Актуальные 
проблемы 

психологии 

спорта высших 

достижений 

Предмет  «актуальные проблемыпсихологии спорта высших 
достижений» предусматривает обеспечение магистрантов 

теоретическими знаниями по данному направлению в 

научном плане. В рамках дисциплины  магистранты 

полностью освоят курс и смогут использовать полученные 

знания в дальнейшей самостоятельной деятельности. 

Actual problems of 

psychology of 

sports of the 

highest 

achievements 

The subject on topical issues of high-level sports provides for 

providing undergraduates with theoretical knowledge on topical 

issues of high-level sports in scientific terms. Within the 

framework of topical issues of high- level sports, undergraduates 

will fully master the course and use their knowledge in further 

independent activities. 

Дене мәдениеті 

мен спорттағы 

казіргі 
инновациялық 

технологиялар 

 

 

Дене мәдениеті мен спорттағы казіргі инновациялық 

технологиялар пәні магистранттарға дене мәдениеті мен 

спорттағы казіргі инновациялық технологияларды оқытуда 

теориялық және әдістемелік білім беруді көздейді. Білім 

алушыларды оқытуда пәннің мазмұны, пәннің мақсат-
міндеттері мен ғылыми-әдістемелік, бағдарламалық 

негіздерін қамтиды.  
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Инновационные 

технологии в 

физической 
культуре и спорте 

Современные инновационные технологии в физической 

культуре и спорте предусматривают теоретическое и 

методическое обучение магистрантов по преподаванию 

современных инновационных технологий в физической 
культуре и спорте. Содержание дисциплины, цели и 

задачи дисциплины, научно-методические, 

программные основы обучения обучающихся. 
Innovative 

Technologies in 

Physical Education 
and Sport 

Modern innovative technologies in physical culture and sport 

provide theoretical and methodological training for undergraduates 

in teaching modern innovative technologies in physical culture 
and sport. The content of the discipline, the goals and objectives of 

the discipline, scientific and methodological, program-based 

training of students. 

2 Жаттығу және 

спорт 

психологиясы 

Жаттығу және спорт психологиясы пәні бойынша алынған 

білімдер, тұлғаның денешынықтыру мен спорт саласындағы 

іс-әрекетінің тиімділігін анықтайтын психологиялық 

құбылыстарды талдау іскерлігі мен дағдыларын меңгеруге 

көмектеседі. Дене мәдениеті және спорт саласындағы жеке 

тұлға әрекетінің тиімділігін, анықталған психологиялық 

құбылыстарға талдау жасаудың біліктілігі мен психологиялық 

ұстанымдарын меңгеруді, болашақ мамандығының әр түрлі 

негіздерінен алған білімдерін қолдана алады. 

5 1,4,5 

Тернировка и 
спортивная 

психология 

Знания, полученные по дисциплине "Психология тренировки 
и спорта", помогут овладеть навыками и умениями анализа 

психологических явлений, определяющих эффективность 

деятельности личности в области физической культуры и 

спорта. Смогут применять знания, полученные в области 

физической культуры и спорта по различным основам 

будущей специальности, владеть навыками и 

психологическими принципами анализа выявленных 

психологических явлений, эффективной деятельности 

личности. 

Training and Sport 

Psychology 

The knowledge obtained in the discipline "psychology of training 

and sports" will help you master the skills and abilities of 

analyzing psychological phenomena that determine the 

effectiveness of an individual 's activity in the field of physical 
culture and sports. Be able to apply the knowledge gained in the 

field of physical culture and sports on various bases of the future 

specialty, possess the skills and psychological principles of 

analysis of the identified psychological phenomena, the 

effectiveness of the individual's activity. 

 

Спорттағы 

ақпараттық 

технологиялар 

 

Спорттағы ақпараттық технологиялар пәнінің мақсаты, 
білім алушыларды оқыту барысында, спорттағы заманауи 

ақпараттық технологиялардың жалпы ережелерін, 

ғылыми-педагогикалық жүйесін, принціптері мен 

әдістерінің теориясын оқып үйретеді. Тәжірибе 
барысында алған білімін өмірде қолдануға дағды 

қалыптастырады. 
Информационные 

технология в 

спорте 

 

Цель дисциплины "Информационные технологии в 
спорте" изучениеобучающимися общих положений 

современных информационных технологий в спорте, 

научно-педагогической системы, теории принципов и 

методов. Сформируют навыки использования в жизни 
знаний, полученных в ходе практики. 
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Information 

technology in 

sports 

The purpose of the discipline "Information technologies in sports" 

in the process of training students studies the General provisions 

of modern information technologies in sports, scientific and 
pedagogical system, the theory of principles and methods. 

Develops skills for using the knowledge gained during practice in 

life. 

3 Спорттың жалпы 

теориясы және 

спортшыны 

дайындау 

технологиясы 

Спорттың жалпы теориясы және спортшыны дайындау 

технологиясы пәннің мақсаты спортшы ағзасының дене 

жүктемесін алғаннан кейінгі оның ағзасына әсер ету 

дәрежесіне қарай, қалпына келтіру жұмыстарын арнайы жан-

жақты жұмыс қаблетті қалпына келтіру жүйелерін 

пайдалануды меңгерту. 

5 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая теория 

спорта и 

технология 

подготовки 
спортсмена 

«Общая теория спорта и технология подготовки 

спортсмена».Целью дисциплины является овладение 

использованием специальных универсальных систем 

восстановления работоспособности организма спортсмена в 
зависимости от степени воздействия на него полученных 

физических нагрузок. 

The General the 

ory of sport and 

technology training 

of an athlete 

General theory of sport and technology of athlete training the 

purpose of the discipline is to master the use of special universal 

systems for restoring the performance of the athlete's body, 

depending on the degree of impact on his body after receiving 

physical activity. 

Спорт 

саласындағы 

ғылыми 

зерттеудің тарихы  

мен әдіснамасы 

 

Мақсаты: білім алушылардың спорт саласындағы ғылыми 

зерттеудің тарихы  мен әдіснамасы пәні бойынша теориялық 
білім бере отырып,  ғылыми зерттеу әдіснамасы бойынша  
білім алушыларда ғылыми зерттеуді дайындауға қажетті 

әдіснамалық мәдениетті қалыптастырып, тәжірибелік дағды 

қалыптастыру. 
История и 
методология 

научных 

исследований в 

области спорта 

 

Цель: дать магистрантам теоретические знания по 

истории и методологии научных исследований в 

области спорта. Формирование у обучающихся 
практических навыков и методологической культуры, 

необходимой для подготовки научного исследования. 

History and 

methodology of 

scientific research 

in the field of 

sports 

 

 

Goal: to give students theoretical knowledge of the history and 

methodology of scientific research in the field of sports. 

formation of students ' practical skills and methodological culture 

necessary for the preparation of scientific research. 

4 Спортты басқару 

және 
ұйымдастыру 

Спортты басқару және ұйымдастыру бойынша ұйымдастыру 

негіздерін оқу, жүйесін үйрену. Басқарудың әдістері мен 
принциптерін және функцияларын оқып үйрену. Спортты 

басқару және ұйымдастыру теориясының жалпы ережелерін, 

жүйесін және принціптері мен әдістерін ғылыми 

педагогикалық қызметінде қолданады. Ережелерді қолдана 

отырып спорттың дене жаттығу дамуын және ұйымдаст 

ыруын басқарады ақпарат негізінде тұжырымдамалар 

жасайды, ғылыми мәселелерді шешеді. 

4 4,5,6 

Организация и 

управление 

спортом 

Изучение основ организации и управления спортом, изучение 

системы, изучение методов, принципов и функций 

управления. Ознакомятся с научно-педагогической 

деятельностью,  общими положениями теории, системы, 

принципов и методов организации и управления спортом. 

Смогут руководить организациями и развитием физической 
подготовки спорта с применением правил на основе 

информации,  разрабатывать концепции, решать научные 

проблемы. 
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Organization and 

Management in 

Sports 

Studying the basics of sports organization and management, 

studying the system. Study of management methods , principles, 

and functions. Uses in scientific and pedagogical activity the 
General provisions of the theory , systems, principles and methods 

of organization and management of sports. Directs the 

organization and development of physical training of sports with 

the application of rules on the basis of information develops 

concepts.solves scientific problems. 

 

ЖОО-да (жоғары 

жетістіктер 

спорттында) 

таңдаған спорт 

түрін оқыту 

теориясы, 
әдістемесі және 

практикасы. 

Мамандандыру 

ЖОО-да (жоғары жетістіктер спортында) таңдаған спорт 
түрін оқыту теориясы, әдістемесі және практикасы. 

Мамандандыру пәнінің мақсаты: Таңдап алынған спорт 

түрлерінің тарихын, әдіс-амалдары мен айла-

тәсілдерінің негіздерін теориялық және әдістемелік тұрғыда 

оқып үйрету.  

Теория, методика 

и практика 

обучения 

избранному виду 

спорта в ВУЗе (в 

спорте высших 

достижений). 

Специализация 

Теория, методика и практика преподавания избранного 

вида спорта в вузе (спорт высших достижений). Цель 
дисциплины специализации: изучить историю 

выбранных видов спорта, основы приемов и способов 

манипулирования. 

Theory, Methods 

and Practice of 

Teaching Elected 
Kind of Sports in 

Universities (High 

Achievement) 

Specialization 

Theory, methodology and practice of teaching the chosen sport at 

the University (sport of higher achievements). The purpose of the 

discipline of specialization: to study the history of selected sports, 
the basics of techniques and methods of manipulation. 

5 Жоғарғы 

нәтижелер 

спортындағы 

бәсекелестіктің 

қозғаушы 

күштерін сараптау 

Жоғарғы нәтижелер спортындағы бәсекелестіктің қозғаушы 

күштерін сараптау пәнінің мақсаты: Спортшыларды даярлау 

қалыпқа келтіруді дайындықтың түрі, құралдары, 

әдістемелерін реекрациялық және қалпына келтіру 

жұмыстарын, дене тәрбиесі мен спорттың ғылыми 

әдістемелік, жас ерекшеліктерінің өсуі, жеке басының, өмір 

сүру ортасының ерекшеліктеріне қарай, дене қозғалысы мен 

ынтасына қарай сараптау және негіздеуді үйретеді. 

3 

 

 

1,2 

 

 

Анализ движущих 
сил конкуренции 

в большом спорте 

 

Цель дисциплины: подготовка спортсменов к восстановлению 
и реекрационной и восстановительной работе видов, средств, 

методик восстановительной подготовки, научно-

методической, и возрастной категории физического 

воспитания и спорта, анализа и обоснования физических 

движений и стимулов в зависимости от особенностей 

личности, среды обитания. 

Analyzing Driving 

Forces of 

Competing in 

Professional Sport 

The purpose of the discipline: preparation of athletes for recovery 

and rehabilitation and recovery work of types, means, methods of 

recovery training, scientific and methodological, age and age 

category of physical education and sports, analysis and 

justification of physical movements and stimuli depending on the 

characteristics of the individual, the environment. 
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ЖОО сауықтыру 

дене тәрбиесі мен 

спорттың 
көпшілік түрлерін 

оқытудың 

теориясы мен 

әдістемесі 

 

Мақсаты: Білім алушыларға ЖОО сауықтыру дене тәрбиесі 

мен спорттың көпшілік түрлерін оқытудың теориясы мен 

әдістемесінен терең теориялық білім беруді көздейді.  

Аталған пән бойынша алған білімдерін кәсіби маман 

ретінде тәжірибеде, спорттық ұйымдарда және басқа да 

әртүрлі оқу мекемелерінде дұрыс қолдана білуді меңгерту 

болып табылады. 

Теория и 

методика 

обьучения 

массовым видам 

спорта и 

оздоровительной 

физкультуры в 
ВУЗе 

 

Цель: дать обучающимся глубокие теоретические знания 

по теории и методике оздоровительной физической 

культуры и преподавания массовых видов спорта. 

Овладение знаниями, полученными по данной дисциплине, 

как профессиональными специалистами, умение 

правильно применять полученные знания на практике, в 

спортивных организациях и других различных учебных 

заведениях. 

Theory and 

Methods of 

Teaching Massive 

Kind of Sports and 

Health Culture in 

Universities 

 

Goal: to give students deep theoretical knowledge of the theory 

and methodology of health-improving physical culture and 

teaching mass sports. 

Mastering the knowledge obtained in this discipline, as 

professional specialists, the ability to correctly apply the 

knowledge in practice, in sports organizations and other various 

educational institutions. 

Зерттеу практикасы Исследовательская практика  Research practice 

1 Зерттеу 

практикасы  

Зерттеу тәжірибесінің мақсаты - тәуелсіз зерттеу жүргізу, 

ғылыми және практикалық деректерге талдау жасау, 
құбылыстарды бақылау, теориялық модульдерден алған 

білімдерін бекіту. Зерттеу әдістерінің шеберлігі 

7 1,2,3,4 

Исследовательска

я практика   

Цель исследовательской практики - самостоятельное 

проведение научных исследований, проведение анализа 

научно-практических данных, наблюдение за явлениями, 

закрепление полученных знаний из теоретических модулей. 

Овладение методикой проведения научных исследований 

Research practice The purpose of research practice is to conduct independent 

research, conduct analysis of scientific and practical data, observe 

phenomena, consolidate the knowledge gained from theoretical 

modules. Mastery of research methods 

Ғылыми –зерттеу жұмысы Научно-исследовательская работа/Research work 

1 Магистрлік 

диссертацияны 

орындауды 
қамтитын 

магистранттың 

ғылыми-зерттеу 

жұмысы 

Диссертация тақырыбын таңдау, жүргізіліп жатқан ғылыми-

зерттеу жұмыстарының жоспарын құру, библиографиялық 

іздеу жүргізу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау тәртібі 
мен талаптарымен танысу, экспериментті орындау, ғылыми 

семинарларға қатысу. Білім беру бағдарламасы бойынша 

білімді жетілдіру, ғылыми зерттеулер жүргізу кезінде 

коммуникативтік қарым-қатынасты қалыптастыру, алынған 

нәтижелерді апробациялау, ғылыми мақалаларды жариялау, 

диссертация жазу. 

22 1,2,3,4 

Научно-

исследовательская 

работа 

магистранта, 

включающая 

выполнение 
магистерской 

диссертации  

Выбор темы диссертации,  составление плана выполняемых 

научно-исследовательских работ, проведение 

библиографического поиска, ознакомление с порядком и 

требованиями выполнения научно-исследовательских работ, 

выполнение эксперимента, участие в научных семинарах. 

Совершенствование знаний по образовательной программе, 
формирование коммуникативного общения при проведении 

научных исследований,  апробация полученных результатов, 

публикация научных статей, написание диссертации. 
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Master's research 

work covering the 

master’s thesis  

Selecting a dissertation topic, drawing up a plan of ongoing 

research work, conducting a bibliographic search, familiarizing 

yourself with the procedure and requirements for performing 
research work, performing an experiment, participating in 

scientific seminars. Improving knowledge in the specialty, the 

formation of communicative communication during research, 

approbation of the results, publication of scientific articles, writing 

a dissertation 

2 Тағылымдама 

 

Мақсаты: ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық және 

технологиялық жетістіктерімен танысу, алдыңғы қатарлы 

тәжірибені игеру, магистранттың кәсіби деңгейін арттыру, 

сондай-ақ таңдап алынған мамандану бойынша кәсіби білімді, 

білік пен дағдыларды игеру, бекіту және жетілдіру. 

2 1,2,3,4 

Стажировка 

 

Цель: ознакомление с новейшими теоретическими, 

методологическими и технологическими достижениями 

науки, освоение передового опыта, повышение 
профессионального уровня магистранта, а также 

приобретение, закрепление и совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков по избранной 

специализации. 

Internship Purpose: to get acquainted with the latest theoretical , 

methodological and technological achievements of science , to 

learn best practices, to improve the professional level of a master's 

student, as well as to acquire, consolidate and improve 

professional knowledge, skills and abilities in the chosen 

specialization. 

Қорытынды аттестация /Итоговая аттестация/ Final Attestation  

1 Магистрлік 

диссертацияны 

рәсімдеу және 

қорғау  

Магистрлік диссертацияның негізгі нәтижелері кемінде бір 

басылымда және (немесе) ғылыми-практикалық 

конференцияда ұсынылуы тиіс. Диссертация университеттің 

ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес 

қорғалады. 

12 1,2,3,4 

Оформление и 

защита 

магистерской 

диссертации  

Основные результаты магистерской диссертации должны 

быть представлены не менее чем в одной публикации и 

(или) в научно-практической конференции. Защита 

диссертации осуществляется в соответствии с требованиями 

внутренних нормативных документов университета. 

Preparation and 
defense of the 

Master work 

The main results of the master's thesis should be presented in at 
least one publication and (or) in a scientific and practical 

conference. The dissertation is defended in accordance with the 

requirements of the university’s internal regulations. 
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Жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламасы бойынша НЕГІЗГІ ОҚУ ЖОСПАРЫ /  

ОСНОВНОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН по программе послевузовского образования / Рostgraduate education program  BASIC EDUCATION PLAN 

 

Модульдердің 

аты / 

Наименовние 

модуля/  

Module 

 

Пән коды/  

Код 

предмета/

Code 

 

Пәннің (модульдің) аты мен қызмет ету түрлері/ 

Наименование предмета (модуля) и видов деятельности /  

Subject (module) name and activity type  

 

А
к
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д
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и

я
л

ы
қ

 к
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и

т
/ 
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к
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д
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и
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к
и

й
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и
т
/ 

 

A
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d
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 c
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d
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к
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д
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и

я
л

ы
қ

 c
а
ғ
а
т
/ 

А
к

а
д
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и

ч
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к
и

й
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а
с/

 

A
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d
em
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h

o
u
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К
о
м

п
о
н

е
н

т
/К

о
м

п
о
н

ен
т
/ 

C
o
m

p
o
n

en
t 

Үлестірілуі/ 

Распределение/ 

Distribution 

Семестрлерге бөлінуі/  
Разделение на семестры/ 

The division into 

semesters 

Бақылау 

формасы/ 

Форма 

контроля/ 

Controlfor

m/ 

1-

курс/cour

se 

2-

курс/cour

se 

 

Л
ек

ц
и

я
 

Л
ек

ц
и

я
 

L
ec

tu
re

 
П

р
а
к

т
и

к
а
/ 

С
ем

и
н

а
р

/ 

S
em

in
a
r 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

и
я

/ 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

и
я

/ 

L
a
b

o
ra

to
ry

 

1 2 3 4 

 

Базалық  пәндер - 35 академиялық кредит/ Базовые предметы - 35 академических кредитов/ 

Basic subjects   – 35 academic credits 

35 1050          

1)Жоғары оқу орны компоненті  20 академиялық кредит/ Компонент высшего учебного 

заведения 20 академических кредитов/ University component 20 academic credits 

20 600          

1)Жоғары оқу 

орны компоненті  

20 академиялық 

кредит/ 

Компонент 

высшего 

учебного 

заведения  20 

академических 

кредитов/ 

University 

component 20 

academic credits 

GTF 5201 

IFN 5201  

HAPOTS 

5201 

Ғылым тарихы мен философиясы  
История и философия науки 
History and philosophy of the science 

4 120 МК/ 

ОК/ SM 

+ +  4    Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

SHTK 5202  

IYaP 5202  

FLP 5202 

Шет тілі (кәсіби) 
Иностранный язык (профессиональный) 
Foreign Language (professional) 

4 120 МК/ 

ОК/ SM 

 +  4    Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

BP 5203  

PU 5203  

MP 5203 

Басқару психология  
Психология управления 
Managementpsychology 

4 120 МК/ 

ОК/ SM 

+ +  4    Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

ZhMP 5204 

PVSH 5204 

HSP 5204 

Жоғары мектептің педагогикасы  

Педагогика высшей школы 
High school pedagogy   

4 120 МК/ 

ОК/ SM 

+ +   4   Емтихан/  

Экзамен/ 
Exam 

   PP 6205  

PP 6205  

PP 6205 

Педагогикалық практика  
Педагогическая практика  
Pedagogicalpractice 

4 120 МК/ 

ОК/ SM 

      4 Есеп/ 
Отчет/ 
Report 

2)Таңдау компоненті  15 академиялық кредит/ Элективный компонент 15 академических 

кредитов/ Selection Component 15 academic credits 

15 450          

Жеке білім 

траекториясыны

ң модульдері 

/Модули 

1 Модуль Педагог-

жаттықтырушылық/ бағыты/ 
1 Модуль Педагог-тренерское 

направление/    

2 Модуль 

Кәсіби-жаттықтырушылық 

бағыты/2 Модуль 

Профессионально-тренерское 
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индивидуальной 

образовательной 

траектории / 

Individual 

Education 

Trajectory 

Modules  

1 Module Teacher-trainer direction 

 

направление 

2 Module Vocational coaching 

direction 

DMSKB

BPN 5206 

 

 

OPDOFK

S 

5206 

 

SAPCIA

TFOE 

5206 

Дене мәдениеті мен 
спорттағы қосымша білім 

берудің педагогикалық 
негіздері 
Основы педагогики 
дополнительного 
образования физической 
культуры и спорта 
Sport and Physical Culture 
in Addition to 
Fundamentals of Education 

DSBN 5206 

 

 

OBFK 5206 

 

 

 

BOPEASB 

5206 

ДШ және спорт 
биомеханикасы 

негіздері 
Основы 
биомеханики и 
физической 
культуры 
Bases of Physical 
Education and Sport 
Biomechanics 

 

5 150 ТК/ 

ЭК/ EM 

+ +  5    Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

STBBZh

SM 5207 

 

 

VDYuSP

VS 5207 

 

SPOCAY

STOS 

5207 

Спорт түрлері бойынша 
балалар мен 
жасөспірімдер спортының 
мәселелері 
Вопросы детского и 
юношеского спорта (по 
видам спорта) 

Sport Problems of Children 
and Youth Sports ( types of 
sport ) 
 

TASTBSSHZ

h 5207 

 

 

SNVVS 5207 

 

 

 

ASISTOS-

5207 

Таңдап алған спорт 
түрлері бойынша 
спорттық шеберлікті 
жетілдіру 
Совершенствования 
навыков в 
выбранном виде 

спорта 
Advancing Skills in 
Selected Type of 
Sports 

5 150 ТК/ 

ЭК/ EM 

+ +  5    Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

USTN 

5208 

 

OVNS 

5208 

 

BONS 

5208 

Ұлттық спорт түрлерінің  
негіздері  
 
Основы видов 

национального спорта 
 
Bases of National Sports 
 
 

TASTBTTD

N 5208 

 

 

 

OTTPVVS 

5208 

 

 

 

SSOTATT 

5208 

 

Таңдап алған спорт 
түрлері бойынша 
техникалық-
тактикалык 

дайындық негіздері 
Основы технической 
и тактической 
подготовки 
выбранного вида 
спорта 
Selected Sports on 
Technical and 

Tactical Training 

5 150 ТК/ 

ЭК/ EM 

+ +  5    Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

 Бейіндеуші пәндер циклі  –49 академиялық кредит/ Цикл профилирующих предметов – 49 

академических кредитов/ Cycle of cognitive disciplines -49 academic credits  

49 1470          

1)Жоғары оқу орны компоненті  –20 академиялық кредит/ Компонент высшего учебного 

заведения  –20 академических кредитов/ University component  -20 academic credits 

20 600          



 

Ф-ОБ-001/187 

 

1)Жоғары оқу 

орны компоненті  

–20 академиялық 

кредит/ 

Компонент 

высшего 

учебного 

заведения  –20 

академических 

кредитов/ 

University 

component -20 

academic credits 

ZSSA 5301 

KKMI 

5301 

NAQRM 

5301 

Зерттеулердің сандық және сапалық әдістері  
Количественные и качественные методы исследования 
 
Numerical and Qualitative Research Methods  

5 150 МК/ 

ОК/ SM 

+ +   5   Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

ZKA 5302 

PMI 5302 

AMOR 

5302 

Зерттеулердің қолданбалы әдістері  
Прикладные методы исследования 
Applied methods of research 

5 150 МК/ 

ОК/ SM 

+ +   5   Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

TKN 5303   

OKT 5303  

BOTC 5303 

Технологияларды коммерцияландыру негіздері  

Основы коммерциализации технологий 

Basics of technology commercialization 

5 150 МК/ 

ОК/ SM 

+ +   5   Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

AGZh 5304 

ANP 5304 

ASW 5304 

Академиялық ғылыми жазба  
Академическое научное письмо 
Аcademic Scientific Writing 

5 150 МК/ 

ОК/ SM 

+ +   5   Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

2)Таңдау компоненті –22 академиялық кредит/Элективный компонент –22 академических 

кредита/Selection Component  -22 academic credits 

22 660          

2)Таңдау 

компоненті –22 

академиялық 

кредит/Электив 

ный компонент –

22 

академических 

кредита/Selection 

Component  -22 

academic credits 

 

 

 

ZhZhSOM 

6305 

APPSVD 

6305 

APOPOSO

THA 6305 

Жоғары жетістіктер спорттың өзекті мәселелері 

 
Актуальные проблемы психологии спорта высших достижений 
 
Actual problems of psychology of sports of the highest achievements 
 

5 150 ТК/ 

ЭК/ EM 

+ +    5  Емтихан/  

Экзамен/ 
Exam 

DMSKIT 

6305 

ITFKS 

6305 

ITIPEAS 

6305 

Дене мәдениеті мен спорттағы казіргі инновациялық 
технологиялар 

 Инновационные технологии в физической культуре и спорте 
 
Innovative Technologies in Physical Education and Sport 
 

+ +     

ZhSP 6306 

TSP 6306 

TASP 6306 

Жаттығу және спорт психологиясы 
Тернировка и спортивная психология 
Training and Sport Psychology 

5 150 ТК/ 

ЭК/ EM 

+ +    5  Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

SAT 6306 

ITS 6306 

ITIS 6306 

Спорттағы ақпараттық технологиялар 
Информационные технология в спорте 
Information technology in sports 

+ +     

SZhTSDT 

6307 

OTSTPS 

6307 

TGTOOSA

TTOAA 

6307 

Спорттың жалпы теориясы және спортшыны дайындау 
технологиясы 
Общая теория спорта и технология подготовки спортсмена 
 

The General the ory of sport and technology training of an athlete 
 

5 150 ТК/ 

ЭК/ EM 

+ +    5  Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 
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SSGZTA 

6307 

IMNIOS 

6307 

HAMOSRI

TFOS 6307 

Спорт саласындағы ғылыми зерттеудің тарихы  мен әдіснамасы 
 
История и методология научных исследований в области спорта 
 
History and methodology of scientific research in the field of sports 
 

+ +     

SBU 6308 

OUS 6308 

OAMIS 

6308 

Спортты басқару және ұйымдастыру 
Организация и управление спортом 
Organization and Management in Sports 
 

4 120 ТК/ 

ЭК/ EM 

+ +    4  Емтихан/  
Экзамен/ 

Exam 

ZhZhZhST

STOTAPM

6308 

TMPOIVS

VVSVDS 

6308 

TMAPOTE

KOSIUHA

S 6308 

ЖОО-да (жоғары жетістіктер спорттында) таңдаған спорт түрін 
оқыту теориясы, әдістемесі және практикасы. Мамандандыру 
 

Теория, методика и практика обучения избранному виду спорта 
в ВУЗе (в спорте высших достижений). Специализация 
 
Theory, Methods and Practice of Teaching Elected Kind of Sports in 
Universities (High Achievement) Specialization 
 

+ +     

ZhNSBKK

S 6309 

ADSKBS 

6309 

ADFOCIP

S 6309 

Жоғарғы нәтижелер спортындағы бәсекелестіктің қозғаушы 

күштерін сараптау 
Анализ движущих сил конкуренции в большом спорте 
 
Analyzing Driving Forces of Competing in Professional Sport 
 

3 90 ТК/ 

ЭК/ EM 

+ +    3  Емтихан/  

Экзамен/ 
Exam 

ZhSDTSK

TOTA 6309 

TMOMVS

OFV 6309 

TAMOTM

KOSAHCI

U 6309 

ЖОО сауықтыру дене тәрбиесі мен спорттың көпшілік түрлерін 
оқытудың теориясы мен әдістемесі 
Теория и методика обьучения массовым видам спорта и 

оздоровительной физкультуры в ВУЗе 
Theory and Methods of Teaching Massive Kind of Sports and Health 
Culture in Universities 

+ +     

3)Зерттеу практикасы –7 академиялық кредит/ Исследовательская практика –7 

академических кредитов/ Research practice - 7 academic credits 

7 210          

3)Зерттеу 

практикасы –7 

академиялық 

кредит/ 

Исследовательск

ая практика 7 

академических 

кредитов/ 

Research practice 

- 7 academic 

ZP 5310  

 IP 5310  

RP 5310 

Зерттеу практикасы  І  

Исследовательская практика  І 
Research practice І 

2 60 МК/ 

ОК/ SM 

    2   Есеп/ 

Отчет/ 
Report 

ZPІ 6311  

IPІ 6311  

RPI 6311 

Зерттеу практикасы   ІІ 
Исследовательская практика  ІІ 
Research practice ІІ 
 

5 150 МК/ 

ОК/ SM 

      5 Есеп/ 
Отчет/ 
Report 
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credits 

Ғылыми –зерттеу жұмысы –24 академиялық кредит/ Научно-исследовательская работа –24 

академических кредита/ Research work - 24 academic credits 

24 720          

Ғылыми –

зерттеу жұмысы 

–24 академиялық 

кредит/ Научно-

исследовательск

ая работа –24 

академических 

кредита/ 

Research work - 

24 academic 

credits 

MDOKMG

ZZhU 5501  

NIRMVV

MDN 5501 

MRWCTM

TL 5501 

Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың 
ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз) І 
Научно-исследовательская работа магистранта, включающая 
выполнение магистерской диссертации (непрерывная) І 
Master's research work covering the master’s thesis (lifelong) І 

3 90 МК/ 

ОК/ SM 

   3    Есеп/ 
Отчет/ 
Report 

MDOKMG

ZZhUІ 

5502 

NIRMVV

MDNІ 5502  

MRWCTM

TLI 5502 

Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың 

ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз) ІІ  
 
Научно-исследовательская работа магистранта, включающая 
выполнение магистерской диссертации (непрерывная) ІІ 
Master's research work covering the master’s thesis (lifelong)  ІІ 

4 120 МК/ 

ОК/ SM 

    4   Есеп/ 

Отчет/ 
Report 

MDOKMG

ZZhUІ 

6503 

NIRMVV

MDNІ 6503  

MRWCTM

TLI 6503 

Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың 
ғылыми-зерттеу жұмысы (үздіксіз) ІІІ 

 
Научно-исследовательская работа магистранта, включающая 
выполнение магистерской диссертации (непрерывная) ІІІ 
Master's research work covering the master’s thesis (lifelong) ІІІ 

8 240 МК/ 

ОК/ SM 

     8  Есеп/ 
Отчет/ 

Report 

MDOKMG

ZZhІ 6504   

NIRMVV

MDІ 6504  

MRWCTM

TI 6504 

Магистрлік диссертацияны орындауды қамтитын магистранттың 
ғылыми-зерттеу жұмысы ІV  

Научно-исследовательская работа магистранта, включающая 
выполнение магистерской диссертации ІV 
Master's research work covering the master’s thesis ІV 

7 210 МК/ 

ОК/ SM 

      7 Есеп/ 
Отчет/ 

Report 

Tag 6505  

Sta 6505 

Int 6505 

Тағылымдама 
Стажировка 
Internship 

2 60 МК/ 

ОК/ SM 

      2 Есеп/ 
Отчет/ 
Report 

 Қорытынды аттестация  –12 академиялық кредит / Итоговая аттестация  –12 академических 

кредитов/ Final Attestation  -12 academic credits 

12 360          

Қорытынды 

аттестация  –12 

академиялық 

кредит / 

Итоговая 

аттестация –12 

академических 

кредитов/ Final 

MDRK 

6601 

OZMD 

6601 

АDMW 

6601 

 

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау 

 
Оформление и защита магистерской диссертации 
 
Accomplishment and defense of Master’s degree thesis 
 

 

12 360 МК/ 

ОК/ SM 

      12 МДР 

қорғауЗа
щитаМД 
Defense of 

degree work 
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Attestation  -12 

academic credits 

  Барлығы/Всего/Total       30 30 30 30  

  Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы 

Итого по образовательной программе 

Total for education program 

120 3600     30/9

00 

30

/9

00 

30/

900 

30/

900 
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Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса / Organization of 

Educational Process 

Түсушілерге қойылатын талаптар 

/ Требования к поступающим/ 

Requirements for applicants 

 

Магистратураға түсетін университеттің түлектері білім беру 

бағдарламаларының топтары үшін кешенді тест тапсырады, олар шет 

тілінен тестін, білім беру бағдарламаларының кәсіби тестін, оқуға 

дайындықты анықтауға арналған тесттен тұрады. Магистратураға ағылшын 

тілінде білім алушылар білім беру бағдарламаларының топтары үшін 

кешенді ағылшын тілінде тест тапсырады және қазақ немесе орыс 

тілдерінде оқуға дайындықты анықтайтын (таңдау бойынша) тестілеуден 

өтеді. Магистратураға қабылдау жоғары білім берудің білім 

бағдарламаларын меңгерген тұлғалардың оқуға түсу емтихандарының 
нәтижелері бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады. Шетел 

азаматтарын магистратураға қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. 

Выпускники ВУЗа, поступающие в магистратуру сдают комплексное 

тестирование по группам образовательных программ, состоящее из теста 

по иностранному языку, теста по профилю группы образовательных 

программ, теста на определение готовности к обучению. Лица, 

поступающие в магистратуру с английском языком обучения, сдают 

комлпексное тестирование, состоящее из теста по профилю группы 

образовательных программ на английском языке и  теста на определение 

готовности к обучению на казахском или русском языках (по выбору). 

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных экзаменов лиц,  освоивших образовательные 
программы высшего образования. 

Приеминостранныхгражданвмагистратуруосуществляетсянаплатнойоснове.  

University graduates enrolled on a master’s program take a comprehensive test 

for groups of education programs, consisting of a test in a foreign language, a 

test for the major of a group of education programs, a test for determining 

readiness for learning. Persons entering a master’s program with the English 

language of instruction, shall take a comprehensive test, consisting of a test on 

the major of a group of education programs in English and a test to determine 

readiness for learning in Kazakh or Russian (optional). Admission to a master’s 

program is carried out on a competitive basis based on the results of entrance 

examinations of persons who have a bachelor degree on education programs of 
higher education. Admission of foreign citizens to a master’s program is carried 

out on a fee basis. 

Бітірушілерге қойылатын жалпы 

талаптар / Общие требования к 

выпускникам/ General 

requirements for graduates  

 

7М014 – Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған педагогтарды 

даярлау (Дене шынықтыру және спорт) бағыты бойынша магистратураға 
тапсырушылардың жалпы кәсіби (бакалавр) білімі туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаты болуы қажет. Шетелден келетін талапкерлер ақылы негізде оқитын 
жағдайда сұхбат арқылы қабылданады. (тілдік дайындықтан және білім берудің 

міндетті деңгейін меңгеру үшін) (Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына 
оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары №600 31.10.2018ж.) 

Абитуриенты магистратуры по направлению 7М014 – подготовка 

предметно-специализированных педагогов общего развития (Физическая 

культура и спорт) должны иметь документ государственного образца об 

общем профессиональном (бакалавр) образовании. Абитуриенты, 

поступающие из-за рубежа, принимаются через интервью при условии 

обучения на платной основе. типовые правила приема на обучение в 
организации образования, реализующие образовательные программы 

высшего и послевузовского образования №600 от 31.10.2018 г.) 

Applicants for the master's program in the direction 7M014-training of subject-

specific teachers of General development (Physical culture and sports) must have 

a state-standard document on General professional (bachelor) education. 

Applicants coming from abroad are accepted through interviews provided that 

they study on a fee-based basis. standard rules for admission to training in 

educational organizations that implement educational programs of higher and 

postgraduate education №600 dated 31.10.2018) 

Магистранттардың дайындық 

деңгейiне қойылатын 

талаптар/Требования к уровню 

подготовки магистранта/ 

Requirements for the master's 

Магистрантты даярлау деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білім 

берудің екінші деңгейдегі (магистратура) Дублин дескрипторлары 

негізіндеайқындалады және қол жеткізілген оқыту нәтижелеріндегі 

меңгерілгенқұзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық 

магистратураның білім беру бағдарламасыныңдеңгейіндегі сияқты 
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degree level 

 

жекелеген модульдер немесе оқу пәндері деңгейінде детұжырымдалады. 

Дескрипторлар білім алушының: 

1) зерттеу контексінде идеяларды әзірлеу және (немесе) қолдану кезінде 

оқытылып отырған саланың озық білімдеріне негізделген осы саладағы 

дамытылатын білімдер мен түсініктерді көрсете білу; 

2) жаңа ортада, барынша кең пәнаралық контексте проблемаларды шешу 

үшін өз білімін, түсінігі мен қабілетін кәсіби деңгейде пайдалана білу; 

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пікір 

қалыптастыру үшін ақпарат жинауды және түсінік беруді жүзеге асыру; 

4) мамандарға, сондай-ақ маман еместерге ақпараттты, идеяны, 
қорытындыларды, проблемаларды және шешімдерді нақты және 

тиянақтытүрде хабарлау; 

5) зерделеніп отырған салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін 

қажетті оқу дағдыларының болу қабілетін сипаттайтын оқыту 

нәтижелерінкөрсетеді. 

Требования к уровню подготовки магистранта определяются на 

основе Дублинских дескрипторов второго уровня высшего образования 

(магистратура) и отражают освоенные компетенции, выраженные в 

достигнутых результатах обучения. Результаты обучения формулируются 

как на уровне всей образовательной программы магистратуры, так и на 

уровне отдельных модулей или учебной дисциплины. 
Дескрипторы отражают результаты обучения, характеризующие 

способности обучающегося: 

1) демонстрировать развивающиеся знания и понимание в изучаемой 

области, основанные на передовых знаниях этой области, при разработке и 

(или) применении идей в контексте исследования; 

2) применять на профессиональном уровне свои знания, понимание и 

способности для решения проблем в новой среде, в более широком 

междисциплинарном контексте; 

3) осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования 

суждений с учетом социальных, этических и научных соображений; 

4) четко и недвусмысленно сообщать информацию, идеи, выводы, 

проблемы и решения, как специалистам, так и неспециалистам; 
5) навыки обучения, необходимые для самостоятельного продолжения 

дальнейшего обучения в изучаемой области. 

Requirements for the level of training of a master's student are determined on 

based on Dublin descriptors of the second level of higher education 

(master's degree) and reflect the acquired competencies expressed in 

achieved learning outcomes.Learning outcomes are formulated at the level of the 

entire master's degree program, as well as at the level of individual modules or 

disciplines. 

The descriptors reflect the learning outcomes that characterize the ability of the 

studying: 

1) demonstrate developing knowledge and understanding in the study area 
areas based on advanced knowledge of this field when developing and / or 

applying ideas in the context of research; 

2) apply your knowledge, understanding and skills at a professional level.  

ability to solve problems in a new environment, more broadly an 

interdisciplinary context; 

3) collect and interpret information for the formation of judgments based on 

social, ethical, and scientific considerations; 

4) clearly and unambiguously communicate information, ideas, and conclusions, 

problems and solutions, both for specialists and non-specialists; 

5) learning skills necessary for independent continuation further training in the 

field of study. 

Дәрежені беру талаптары мен 

ережелері: 

Требования и правила 

присвоения степени: 

Qualification requirements and 

regulations: 

Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде магистратураның оқу 

түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті 

аяқтаған, кем дегенде 120 академиялық кредитті игерген тұлғаларға 

«магистр» дәрежесі және жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом 

қосымшасымен (транскрипт) беріледі. 

Лицам, освоившим не менее 120 академических кредитов за весь период 
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обучения, включая все виды учебной и научной деятельности магистранта, 

и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень 

«магистр» и выдается диплом о послевузовском образовании с 

приложением (транскрипт). 

Persons who have mastered no less than 120 academic credits for the entire 

period of study, including all types of educational and research activities of the 

undergraduate, and successfully passed the final certification, are awarded the 

degree of “Master” and issued a diploma of postgraduate education with a 

transcript. 

Түлектердің кәсіби бейіні: 

Профессиональный профиль 

выпускников: 

Occupational profile/s of graduates: 

Магистр дәрежесін алған түлектер ұйымдастырушылық-технологиялық, 

өндіріс және басқару, дизайн, зерттеу, оқыту, экологиялық және басқа да 

салаларда жұмыс жасай алады.  

Сонымен қатар ол 7М014 – Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған 

педагогтарды даярлау (Дене шынықтыру және спорт) білім беру 

бағдарламасы бойынша кәсіби қызметтің барлық түрлерін жүзеге асыру 

үшін қажетті білім, білік және дағдыларды меңгеруі тиіс. 

Выпускники, получившие степень магистра, могут работать в 

организационно-технологической, производственной и управленческой,  
исследовательской, образовательной  и других сферах. 

При этом он должен обладать знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления всех видов профессиональной 

деятельности по 7М014 – образовательной программе подготовки 

предметно – специализированных педагогов общего развития (Физическая 

культура и спорт). 

Graduates who have received a master's degree can work in organizational and 

technological, production and management, design, research, educational, 

environmental and other fields. 

At the same time, they must have the knowledge, skills and abilities necessary to 

carry out all types of professional activities under 7M014 – an educational 

program for training subject – specific teachers of General development 
(Physical culture and sports). 

Білім бағдарламасын жүзеге 

асыру тәсілдері мен әдістері: 

Способы и методы реализации 

образовательной программы:  

Methods and techniques for 

program delivery:  

 

ББ жүзеге асыру кезінде оқыту формалары,оқытушы әрекеті (әдісі), білім 

алушы әрекеті (әдісі), бақылау формалары, меңгеру нәтижесіқолданылады. 

(кесте-1,2). 

При реализации ОП использованы формы обучения, действия 

препадователя  (метод), действия обучающегося (методы), формы 

контроля, результат освоения. (Таблица-1,2). 

When implementing educational programs, the forms of training, the actions of 
the teacher (method), the actions of the student (methods), forms of control, and 

the result of mastering are used. (see Table-1,2). 

Оқыту нәтижелерін бағалау 

критерийлері:   

Критерии оценки результатов 

обучения: 

Assessment criteria of learning 

outcomes: 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі, дағдылары, қабілеттері және 

құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100 баллдық шкала 

бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «а» -дан 

«d» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «fх», «f») 4 баллдық шкалаға келетін 

сандық эквивалентке сәйкес (кесте-3).  

Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) 
обучающихся оцениваются в баллах по 100-бальной шкале, 

соответствующих принятой в международной практике буквенной 

системе(положительные оценки, по мере убывания, от «а» до «d», 

«неудовлетворительно» – «fх», «f») с соответствующим цифровым 

эквивалентом по 4-х балльной шкале (таблица-3). 

Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of 

students are scored according to a 100-point scale corresponding to the 

international letter grading system (positive grades, as they decrease, from «а» to 

«d», “unsatisfactory” –«fх», «f») with the corresponding digital equivalent on a 

4-point scale (see table-3). 

 

Кесте-1 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ  

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КАРТАСЫ 
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Құзыреттер Оқыту 

формалары 

Оқытушы әрекеті 

(әдісі) 

Білім алушы 

әрекеті (әдісі) 

Бақылау 

формалары 

Меңгеру 

нәтижесі 

Жалпы 

кәсіби 

құзыреттілік 

 

 

Кәсіби 

құзыреттілік 

1. Лекция. 

2. Семинар. 
3. Курстық 

жұмыс 

бойынша 

семинар. 

4. Практикалық 

курс бойынша 

семинар. 

5. Практикалық 

жұмыстар. 

7. Оқытушы 

басшылығымен 
жұмыс. 

8. Өзіндік 

жұмыс. 

9. Өндірістік 

практика. 

10. Тәжірибелік 

зерттеулер. 

11. Жоба 

бойынша 

жұмыстар. 

1. Кеңес беру. 

2. Зерттеушілік 
семинарлар. 

3. Практикалық 

сабақтар. 

4. Мәселені 

шешуді іздеу 

бойынша сессия. 

5. Мастер класс. 

6. Стажировка. 

7. Өндірістік 

жұмыстар. 

8. Топтық жоба 
жұмыстары. 

9. Зерттеулерге 

қатысу. 

10. Интербел-сенді 

қашықтан оқыту. 

1. IT әдісі; 

кітапханадан, 
Интернет 

желісіндегі 

материалдарды 

іздеу. 

2. Әдебиеттерді 

шолу. 

3. Зерделеген 

әдебиеттер бойынша 

резюме (аннотация) 

жазу. 

4. Casestudy; 
тапсырмаларды 

құрастыру және 

шешу. 

5. Зерттеулер 

жүргізу. 

6. Кәсіби 

дағдыларға жаттығу. 

7. Қажетті 

зерттеулер жүргізу 

және эссе, есеп, т.б. 

жазу. 

1. Тест 

(психологиялық 
тест). 

2. Емтихан. 

3. Презентация. 

4. Есеп беру 

(лабораториялы

қ, тәжірибелік 

және басқа да 

зерттеулер 

туралы). 

5. Талдау 

(мәтінді және 
басқа да 

мәліметтерді). 

6. Эссе. 

7.Материалдард

ы шолу. 

8. Курстық 

жұмыстар. 

9. Практика 

тапсырмалар. 

10. Зерттеу 

жұмыстарын 

сыни талдау. 
11. Өндірістік іс 

тәжірибе. 

12. Дипломдық 

жұмыс қорғау. 

Білім: 
- білу; 

- түсіну; 

- қолдану; 

- талдау; 

- бағалау; 

- жинақтау. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 
-имитация; 

- манипуляция; 

- дәлдік; 
- артикуляция; 

- натурали-

зация. 

Құндылық 

құраушылар: 
- қабылдау; 

- жауап беру; 

- құндылық-

тарды үлестіру; 

- ұйымдастыру; 

- құндылық- 

тарды 
интер-

нализациялау 

Таблица-1 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Компетенции Формы 

обучения 

Действия 

препадовател

я  (метод) 

Действия 

обучающегося (методы) 

Формы контроля Результат 

освоения 

Общепрофесс

иональные 

компетенции 

(ОПК) 
 

 

Профессионал

ьные 

компетенции 

(ПК) 

1. Лекция. 

2. Семинар. 

3.Семинар по 

практическом
у курсу. 

4.Практическ

ие работы. 

5.Лабораторн

ые работы. 

6.Индивидуа

льный урок. 

7.Работа под 

руководством 

преподавател

я. 
8.Самостояте

льная работа 

9.Производст

венная 

практика. 

10.Экспериме

нтальные 

исследования 

11.Работы по 

1.Общие 

положения 

Консультирова

ние. 
2. 

Практические 

занятия. 

3.Индивидуаль

ный проект 

4.Производстве

нные работы. 

5.Групповые 

проектные 

работы. 

6.Учебный 
театр 

7. Мастер-

класс 

8.Развивающее 

обучение 

9.организация 

10.Экспрессив

ный метод. 

1.Общие положения 

Метод IT; поиск 

материалов в 

библиотеке, сети 
Интернет. 

2.Обзор литературы. 

3.Написание резюме 

(аннотации) по 

изученной литературе. 

4.Casestudy; составление 

и решение задач. 

5.Проведение 

исследований. 

6.Упражнение на 

технические или 
лабораторные навыки. 

7.Упражнение на 

профессиональные 

навыки. 

8.Работа в коллективе 

(коучинг); выполнение 

совместных действий 

(спектакль по проекту, 

решению задач). 

1. Тест 

(психологический 

тест). 

2. Экзамен. 

3. Презентация. 

4. Отчет (о 

лабораторных, 

практических и 

других 

исследованиях). 

5. Анализ (текст и 

другие сведения). 

6. Эссе. 

7. Обзор 

материалов. 

8. Практические 

задания. 

9. Критический 

анализ 

исследовательских 

работ. 

10. 

Диссертационные 

Образование: 

- знать; 

- понимание; 

- применение; 
- анализ; 

- оценка; 

- свод. 

Психомоторлы 

дағдылар 

(іскерліктер): 

- имитация; 

- маниопуляция; 

- точность; 

- артикуляция; 

- 
натурализация.Ц

енностные 

составляющие: 

- прием; 

- отвечать; 

- распределение 

ценности; 

- организация; 

- интернализация 
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проекту. 10.Подготовка и 

проведение устной 

презентации. 

исследования. 

11. Защита 

результатов работы. 

12. 

Исполнительское 

мастерство. 

ценностей. 

 

   Table-1 

TECHNOLOGICAL MAP  

Of Educational Program  

 

Competences Forms of 

study 
The action 

 (method) of 

the teacher 

Actions (method) of the 

student 
Forms of control The result of the 

development 

General 

professional 

competences 

(GPC) 

 

 

 

Professional 

Competences 

(PC) 
 

1. Lecture. 

2. Seminar. 

3 Seminar on 

a practical 

course . 

4 Practical 

work. 

5. Laboratory 

work. 

6. Work with 

the teacher. 
7. 

Independent 

work. 

8. Manu-

facturing 

practice 

9. Experi-

mental 

research 

10. Work on 

the project . 

1.Consulta-

tions. 

2. Research 

seminars. 

3. Practical 

classes. 

4. Session to 

find a solution 

the problem. 

5. Internship 

6. Production 
work. 

8. Group design 

work. 

9. Participa-tion 

in research. 

10. Stimula-tion 

11. Interactive 

distance 

learning.. 

1. IT method; search for 

materials in the library, on 

the Internet. 

2. Review of literature. 

3. Write a summary 

(annotation) on the studied 

literature. 

4. Creation and solution of 

Case study tasks. 

5. Research. 

6. Exercise for technical or 
laboratory skills. 

7. Exercises for 

professional skills. 

8. Conducting necessary 

research and writing 

essays, reports, etc. 

9. Teamwork (coaching); 

performance of joint works 

(report, project, problem 

solving). 

10. Preparation and 

conduct of an oral 
presentation. 

11. Critical assessment of 

the knowledge and works 

of other students and the 

use of critical opinions and 

suggestions of other 

students. 

12. Exchange views and 

information with other 

students. 

13. Education critical 
attitude to their work. 

1. Test 

(psychological test). 

2. Exam. 

3. Presen-tation. 

4. Report (on 

laboratory, practical 

and other studies). 

5. Analysis (text and 

other information). 

6. Essay. 

7. Review of 
materials. 

8. Design work. 

9. Practical tasks. 

10. Critical analysis 

of research. 

11. Disser-tation 

research. 

12. Protec-tion of 

work results.. 

Education: 

- knowledge; 

- understanding; 

- application; 

- analysis; 

- assessment; 

- assembly. 

 

Psychomotor skills 

(skills): 

- imitation; 
- manipulation; 

- accuracy; 

- articulation; 

- naturalization. 

 

Components of value: 

- reception; 

- answer; 

- distribution of values; 

- organization; 

- internalization of 

values 

 

Кесте-2/Таблица-2/Table-2 

 

Әр пәнде игерілген құзыреттерге сай оқытудың соңғы нәтижелері көрсетілген үш доменге сәйкес 

қалыптасады:  

Формируются в соответствии с тремя доменами с указанием конечных результатов обучения в 

соответствии с компетенциями, изучаемыми на каждом предмете: 

The latest learning outcomes in accordance with the competencies mastered in each subject are formed according to 

the three domains indicated below: 

           Құру 

 Создать 
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 Creation 

        Баға беру Оценка 

Evaluation 

  

      Анализ Анализ 

Analysis 

    

    Қолдану 

Применение 

Apply 

      

  Түсіну 

Понимание 

Understand 

        

Есте сақтау 

Запомнить 

Remember 

          

1. БІЛІМДЕР: Когнитивті домен таксономиясына (Bloom) сәйкес  

1. ЗНАНИЯ: В соответствии с когнитивной доменной таксономией (Bloom) 

1. KNOWLEDGE : According to the cognitive domain taxonomy (Bloom) 

        Натурализация Натурализация 

Naturalization 

      Артикуляция 
Артикуляция 

Articulation 

  

    Дәлдік Точность 
Accuracy 

    

  Манипуляция 

Манипуляция 
Manipulation 

      

Имитация 
Имитация Imitation 

        

2. ДАҒДЫЛАР: Психомоторлы домен таксономиясына сәйкес (Simpsons) 

2. НАВЫКИ: Согласно таксономии психомоторного домена (Simpsons) 

2 SKILLS : According to the psychomotor domain taxonomy (Simpsons) 

        Құндылықтарды 

интернализациялау 

Интернализация  

ценностей Internalization of values 

      Ұйымдастыру 

Организация 

Organization 

  

    Құндылықтарды  

үлестіру 

Распределение 

ценностей 

Distribution of 

values 

    

  Жауап беру Ответ 

Answer 

      

Қабылдау Прием 

Reception 
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Кесте-3/Таблица-3/Table-3 

Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім алушыларды дәстүрлі бағалау 

шкаласына және ECTS-ке ауыстыру 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений, обучающихся с переводом их в 

традиционную шкалу оценок и ECTS  

Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their transfer into the traditional 

grading scale and ECTS 

 Әріптік жүйе бойынша 

баға/Оценка по 

буквенной системе/ 

 Evaluation by letter 

grading system 

Баллдардың сандық 

эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент 

/ Equivalent in 

numbers 

Баллдар (%-түрінде) 

Баллы (%-ное 

содержание) 

Points( in %) 

Дәстүрлі жүйе бойынша 

баға/Оценка по традиционной 

системе/ Assessment by 

traditional system 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично/ 

Excellent А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо/ Good 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно/ 

Satisfactory 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно/ 
Unsatisfactory 

 

3. ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС/МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ: Аффективті домен таксономиясына сәйкес (Kratwohl) 

3. ОТНОШЕНИЯ/ПОВЕДЕНИЕ: Согласно аффективного домена таксономии (Kratwohl) 

3. COMMUNICATION / BEHAVIOR: According to the taxonomy of the affective domain (Kratwohl) 
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