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Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 2019 
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2019-2023 оқу жылына арналған 6В014 – Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған 

мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламасы бойынша элективті пәндер тізімі 
(2019 жылы қабылданған білімгерлерге) 

 

Цикл 

р/с 
Р/с 

Пән коды 
 

Пәннің (модульдің) атауы 

Академиялық 

кредит/ сағат 

 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 

1 Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі   

1/2. ЖОО электив модулі ТК  

 1 TKP 2101 Тұлғааралық коммуникация психологиясы 5/150 ІІІ 

 2 AZhAZhN 2102 Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер 

негіздері 

5/150 ІІІ 

 3 MD 2103 Мәдениет және дін 5/150 ІІІ 

 4 TKN 2104 Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 5/150 ІІІ 

 5 ETD 2105 Экология және тұрақты даму 5/150 ІІІ 

 6 HN 2106 Құқық  негіздері 5/150 ІІІ 

 7 SZhO 2107 Сыни және жүйелі ойлау  5/150 ІІІ 

 8 MTIKZh 2108 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу  5/150 ІІІ 

 9 EK 2109 Еңбекті қорғау 5/150 ІІІ 

 10 ME 2110 Мәңгілік Ел 5/150 ІІІ 

 11 PDPSP 2111 Психикалық денсаулық профилактикасы және 

суицид превенциясы 

5/150 ІІІ 

 12 OOT 2112 Өзін-өзі тану  5/150 ІІІ 

 13 BBCT 2113 Білім берудегі цифрлық технологиялар 5/150 ІІІ 

 14 КТ 2115 Көшбасшылық теориясы 5/150 ІІІ 

 15 KBN 2116 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 5/150 ІІІ 

 16 ZhPB 2117 Жобалар және процестерді басқару 5/150 ІІІ 

 17 LGO 2118 Латын графикасы және орфография 5/150 ІІІ 

   Кәсіби модульдер блогы     

   Базалық кәсіптендіру модулі   

   Модуль-Түркі  дүние 3  

 1 ATP 1204 Ата-түрік принциптері 3 І 

 2 TMT 1205 Түркі мемлекеттер тарихы 

2.2  Базалық пәндер модулі   

 Мамандандырудың білім траекториясы №1 Педагог-жаттықтырушылық бағыты 

   Модуль  - Ұлттық спорт 9/270  

 1 UO2204 Ұлттық ойындар 5/150 ІІІ 

 2 KK2205 Қазақ күресі 4/120 ІІІ 

   Модуль  - Спор тарихы 10/300  

 1 AOA2206 
 

Арнайы оқыту әдістері (Мамандыққа 
кіріспе) 

5/150 ІV 

 2 DShST2107 Дене шынықтыру және спорт тарихы 5/150 ІV 

   Модуль  - Спорттық ойындар І 10/300  

 1 Bas3208 Баскетбол 5/150 V 

 2 Zhuz3209 Жүзу 5/150 V 

   Модуль  - Спорттық ойындар ІІ 10/300  

 1 JA3210 Жеңіл атлетика 5/150 V 

 2 Gim3211 Гимнастика 5/150 V 

   Модуль- Әдістеме 9/270  

 1 TSTTA3212 

 

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен 

әдістемесі 

5/150 VІ 

 2 DShTA3213 Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 4/120 VІ 

   Модуль - Жаттықтырушылық және 

олимпиадалық 
6/180  

 1 STTKZhKZh3214 Спорттың таңдаған түрінен кәсіптік 3/90 VІ 
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 жаттықтырушылық қызметін жетілдіру 

 2 TASTPShN3215 

 

Таңдап алған спорт түрінің педагогикалық 

шеберлік негіздері 

3/90 VІ 

   Модуль- Спорттық құрылыс 9/270  

 1 SKT2216 Спорттық құрылыс және тренажерлар 5/150 ІІІ 

 2 SOOA2217 Спорттық ойындарды оқыту әдістемесі   4/120 ІІІ 

   Модуль- Спортық гигиена және массаж 10/300  

 1 DTSG2218 Дене тәрбиесі және спорт гигиенасы 5/150 IV 

 2 LFKBDTM2219 ЛФК,бейімдеу дене тәрбиесі, массаж 5/150 IV 

   Модуль- Спорт менеджмент 10/300  

 1 DTSTFN3220 Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің 

физиологиялық негіздері 

5/150 V 

 2 DShSM3221 Дене шынықтыру және спорт менеджменті 5/150 V 

   Модуль- Гимнастиканың оқу әдістемесі 10/300  

 1 MGOA3222 Мектепте гимнастиканы оқыту әдістемесі 5/150 V 

 2 ZhAOA3223 Мектепте жеңіл атлетиканы оқыту 
әдістемесі 

5/150 V 

   Модуль- Жеңіл атлетиканың жалпы 

дайындығы 

9/270  

 1 ZhAZhADShD3224 
 

Жеңіл атлетикадағы жалпы және арнайы 
дене шынықтыру дайындығы 

5/150 VІ 

 2 DTPMPSh3225 

 

Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі 

педагогикалық шеберлігі  

4/120 VІ 

   Модуль- Жеңіл атлетикада спорттық 

дайындық 
6/180  

 1 ZhASDBP3226 

 

Жеңіл атлетикада спорттық дайындықты 

басқару процессі 

3/90 VІ 

 2 ZhAKZh3227 Жеңіл атлетикада кәсіптік жетілдіру 3/90 VІ 

3.  Бейіндеуші пәндер циклының модулі   

3.1.  Кәсіптендіру модулі ЖОО компоненті немесе Таңдау компоненті   

 Мамандандырудың білім траекториясы №1  «Педагог-жаттықтырушылық 

бағыты 

 

   Модуль- Спортық қозғалыс ойындары 8/240  

 1 SM4335 Спорт менеджменті 3/90 VIІ 

 2 SKO4336 Спорттық қозғалыс ойындары 5/150 VIІ 

   Модуль- Спорттық ойындар ІІІ 10/300  

 1 Fut4337 Футбол 5/150 VIІ 

 2 Vol4338 Волейбол 5/150 VIІ 

   Мамандандырудың білім траекториясы 

№2  «Кәсіби жаттықтырушылық бағыты 

  

   Модуль-Олимпиадалық ойындар және 

метрология 
8/240  

 1 SM4339 Спорттық метрология 3/90 VIІ 

 2 OOT4340 Олимпиадалық ойындар тарихы 5/150 VIІ 

   Модуль-Жекелей күрес түрлері 10/300  

 1 Sam4341 Самбо 5/150 VIІ 

 2 Bok4342 Бокс 5/150 VIІ 
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Жоғары білімнің білім беру бағдарламасы бойынша 2019-2020 оқу жылына арналған 

БББ атауы: B005-Дене шынықтыру және спорт 
ПӘНДЕР СИПАТТАМАСЫ  

Пән коды және атауы  TKP 2101 Тұлғааралық коммуникация психологиясы 

Пәнге жауапты ОПҚ п.ғ.к.,доцент Садуова Ж.Н., аға оқытушы Байкенже Н.Қ. 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавр 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны         Психология ғылымының жалпы курсының әлеуметтік психология мен тіл 

психологиясында қарым-қатынас психологиясы деп аталатын арнайы сала 

бар. Тұлғааралық коммуникация психологиясының арнаулы курсын оқып 

үйренуге арналған бір сыпыра әдебиет тек орыс тілінде ғана емес, қазақ 

тілінде де бар. Қарым-қатынас психологиясын өзекті мәселелерімен қызықты 

проблемаларының сырын ашып беретін кейбір қажетті әдебиеттерді  пән 

оқытушысы жеке тақырыптарды  өткенде студенттермен тыңдаушыларға 

ұсынып отырады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану 
құзыреті 

Білімі: тұлғааралық қарым-қатынас 
психологиясы пәнінің теориялық негіздерін 

түсінеді, психологияның әдіс-тәсілдерін жұмыс 

барысында қолданады. 

Дағды: тұлғаарлық оң қарым-қатынасты 

қалыптастырады және  шиеленісті шешуде пән 

бойынша іскерлік пен дағдыларды жұмыс 

барысында жүзеге асыру  

Құндылық құраушылар: жаңа психологиялық 

идеялық бағыттарды салыстыра біледі, ғылыми 

болжамдар жасайды 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: тұлғарааралық қарым-қатынас 

психологиясының заңдылықтарын зерттеудің 

негізінде, өзін өзі дамыту тәсілдерін көрсетіп 
береді 

Дағды: тұлғарааралық қарым-қаты-настарды 

жасайтын ортаға еркін ену және олардың 

жағдайын түсіну дағдыларын көрсетеді.   

Құндылық құраушылар: психикалық өмірдің 

фактілерін, өзін-өзі дамыту теорияларын 

талдайды, болжамдар жасап, ұйымдастыру 

жұмыстарын жүргізу қабілеттілігін көрсететеді. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау 

құзыреті  

Білімі: топта жұмыс жасау барысында, тұлғаның 

білімге қажеттілігін және жетістіктерін, даму 

деңгейін бағалау және диагностика жасауға 

қажетті теорияларды қолданады.  
Дағды: қарым-қатынас және  психологиясының 

ғылым ретінде қалыптасуы және дамуының 

негізгі этаптарын топпен жұмыс жасау 

барысында жаңа шешімдерді көрсете біледі  

Құндылық құраушылар: топпен жұмыс 

барысында тұлғаралық коммуникациясы 

психологиясының пән ретінде мәнін ашудағы 

ғылыми- әдіснамалық зерттеулердің 

бағдарламаларын құрастырады 

Б3.1. Қоғам және кәсіби 

ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдану  

 

Білімі: кәсіби этика принципін сақтауға және өз 

кәсібінің жоғарғы әлеуметтік маңызын түсінеді 

қажетті ережелерді көрсетіп бере алады  
Дағды: әртүрлі  психологиялық  фактілер  мен  



 7 

теорияларды жүйелі психологиялық талдау 

үрдістерін қоғамдық ортамен жұмыс барысында 

өз идеясын ұсынады  

Құндылық құраушылар: қоғам және кәсіби 

ортадапсихология мәселесі бойынша 

материалды психологиялық тұрғыдан талдап, 

әдіснамалық зерттеулердің қорытындысына 

жауап береді 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1семестр 

Әдебиеттер 1. Жарықбаев Қ., Озғанбаев О. Жантануға кіріспе. – Алматы, 2000. 

2. Жарықбаев Қ. Психология негіздері.-Алматы, 2005 

3. Намазбаева Ж.И. Психология. Алматы, 2005 

4. Жұмасова К.С. Психология. Астана, 2016 

5. Сейталиев Қ. Жалпы психология. Алматы, 2007 

Жаңартылған мерзімі   

 

 
Пән коды және атауы  AZhAZhN 2102 Акмеология, жеке және әлеуметтік жетістіктер негіздері 

Пәнге жауапты ОПҚ п.ғ.к.,доцент Ү.И.Мелдебекова, Г.П.Шынпейіс  

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны           Акмеологияның негізгі ұғымдарымен таныстырады, акмеологияның 

міндеттері, оқыту және тәрбиелеу акмеологиясының пәні мен міндеттері 

қарастырылады, ғылыми-зерттеу жұмыстарында акмеологиялық тұғыр 

негізінде болашақ мұғалімдерді тәрбиелеу, кәсіби өзін-өзі жетілдіру, 

педагогикалық қабілеттер және педагогикалық әрекет стилі, өзін-өзі дамыту, 

болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың негіздері,  

олардың әлеуметтік педагог және өзін өзі тану мұғалімінің кәсіби қалыптасуы 

бағытындағы теориялық білімдерді меңгеруіне ықпал ету. Таңдаған 

мамандық саласында олардың әлеуетті мүмкіндіктерін бағалау дағдыларын 

қалыптастыру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1.Білімін  қолдану– 
білімін және дағдыларын 

тәжірибе жүзінде 

қолданады; 

Білім:Адам дамуының теориялық негіздерін 
түсінеді, жазып көрсетеді және практикада 

қолданады; 

Дағды:Өздігінен білім алу дағдыларын 

көрсетеді, дұрыс ұйымдастырады; 

Құндылық құраушылар:Өзінің кәсіби өсуі 

үшін жауапкершілікті сезінеді; 

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру Білім:Өзінің мүмкіндіктерін талдайды, 
рефлексия және өзіндік іс-әрекетке баға 

береді.  

Дағды: 1.Өзін-өзі түзету, өзін-өзі басқару 

дағдыларын көрсетеді; 2.Өзін-өзі 

ұйымдастыру жоспарын әзірлейді және іс-

әрекетін жүзеге асырады;  

Құндылық құраушылар: Өмір бойы үздіксіз 

оқуда, өзін-өзі ұйымдастыруда сенімділікті 

көрсетеді; 

Б2.4. Этика және 

құндылықтар 

Білім: Адам дамуында қоғамдық нормаларға 

негізделетін әлеуметтік-этикалық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
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құндылықтарды түсінеді, кәсіптік қызметінде 

қолданады;  

Дағды: Топта және ұжымда қарым-қатынас 

орнатуда құндылықтарды дағдыларын 

көрсетеді; 

Құндылық құраушылар:Тұлға ретінде кәсіби 

құндылықтарға жету үшін құндылық 

бағдарларын көрсетеді;  

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Акмеология 2000. Методические и методологические проблемы / Под ред. 

Н.В. Кузьминой, Э.М. Зимичева. СПб., 2000. 

2. Семенов И.Н. Акмеология – новое направление комплексных 

исследований в современном человекознании // Общественные науки и 

современность. 1998. № 3. 

3. Богданов Е.Н., Зазыкин В.Г. Введение в акмеологию. Калуга, 2001. 
4. Акмеология, политология, педагогика социального развития и управления 

/ Отв. ред. Т.С. Болховитина, И.Н. Семенов. М.; Брянск, 2001. 

5. Деркач А.А. Акмеология: личностное и профессиональное 

 развитие человека: Методолого-прикладные основы 

 акмеологического исследования. М., 2000. 

Жаңартылған мерзімі   

 
 

Пән коды және атауы  MD 2103 Мәдениет және дін 

 

Пәнге жауапты ОПҚ Т.ғ.к., доцент Д.Мұстапаева, PhD аға оқытушы Б.Ботақараев 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны            Мәдениеттің негізгі элементтерінің ең бастысы және осыған сәйкес 

басты атқаратын қызметі таным, яғни таңба – символдық элемент болып 

саналады. Халықта «күш - білімде» деген сөз бос айтылманы белгілі. Білім әр 

уақытта белгілі бар ұғымдар, түсініктер арқылы қалыптасып, тілде көрініс 
тауып, анықталады. Дін мәдениеттің субстанциясы, ал мәдениет – діннің 

формасы. Діни мәдениет күрделі, кешенді құрылым болып саналады, 

қоғамдық жүйе ретіндегі  діннің барлық аспектілері әлеуметтік-мәдени салада 

көрінеді. Діни мәдениет - бұл адам болмысын іске асыратын, діни әрекетте 

қалыптасатын және оның діни мән мен мағына беретін, ұрпақтан ұрпаққа 

беріліп, меңгерілетін өнімдерінде көрініс табатын діннің әдістері мен 

тәсілдерінің жиынтығы. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Әлемдік   мәдениет пен  діннің  даму  

үдерісінің теориялық негіздерін сипаттап,  

түсінеді; 

Дағды: Мәдени және діни көзқарастарды  

жазып көрсетеді. 
Мәдениет пен  дін мәселесіне қатысты  іс-

шараларды жоспарлау және ұйымдастыру  

дағдыларын көрсетеді; 

Құндылық құраушылар: Түркі  

халықтарының мәдениеті мен дініне  

қатысты  өзіндік тұжырым қалыптастыру 

үшін  әр түрлі  көзқарастарды  мақсатты 

түрде сараптайды;  
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Б1.2. Ақпаратты сыни  ойлау 

арқылы басқару  

Білімі: Дінтанушылық көзқарастың 

ерекшелігі жайында әртүрлі діни емес 

көзқарастардағы негізгі мәселелерді, діни 

және діни емес көзқарастардың диалогының 

пікірі мен негіздері туралы біледі; 

Дағды: Дін мәселесі бойынша әртүрлі 

әдістерді пайдаланады және көрсете алады ; 

Құндылық құраушылар: Компютерлік 

әдіспен информация жинап оған сараптама 
жүргізе алады  

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Мәдени жүйедегі діннің орнын 

түсінеді, оның қоғам және адам өміріндегі 

орнын,  ерекшеліктерін игереді, біледі; 

Дағды: Негізгі діни-эстетикалық 

категорияларды түсіндіре білу, діни өнердің 

ерекшеліктеріне сәйкес  талдай  білу  

тәжірибесін  жинақтау  дағдыларын 

көрсетеді; 

Құндылық құраушылар: Пікірталас және 

полемика жүргізу әдісі мен тәсілін өз 

деңгейінде колдануға қабілетті; 

Б2.4. Этика және 
құндылықтар:  

 

 

 

 

Білімі: Діни этикалық ілімнің мазмұнын, 
тұлға қалыптасуындағы діни концепцияны 

түсінеді және есте сақтайды діни-өнегелі 

тәрбие аспектілерін қолданады 

Білігі: Ар-ождан және сенім бостандығы 

принципінің мазмұнын, 

Қазақстанның және шетел мемлекеттерінің 

ережелері мен мемлекеттік- 

құқықтық құжаттарды, осы мәселеге 

байланысты халықаралық-құқықтық 

құжаттарды талдау дағдысын көрсетеді; 

Құндылық құраушылар: Діннің қызмет ету 

өрісін ғылыми –зерттеу, ұйымдастыру-
басқару білім беру жұмыстарын жетік 

ұйымдастыра алады; 

Қорытынды бақылау  Емтихан  

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.К.Армстронг. Иудаизм, Христиандық және исламдағы 4000 жылдық ізденіс: 

Құдайтану баяны. Астана, 2018 

2.Эдуард У. Саид. Ориентализм. Астана: Ұлттық аударма бюросы.-2019. -396 
б 

3.Дін философиясы Қаратышқанова Қ.Р. Оқу құралы. Түркістан: ХҚТУ, 2010, 

176 бет. 

4.Дінтану негіздері  А : Білім, 2010. - 156 с. 

5.Ежелгі түркілердің исламдануының тарихи алғышарттары   Нұртазина, Н. 

Д. Алматы : Қазақ университеті, 2010. - 84 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 
 

Пән коды және атауы   TKN 2104 Тіршілік қауіпсіздігі негіздері 

Пәнге жауапты ОПҚ техн.ғ.к., аға оқытушы Э.К.Ибрагимова, PhDдоктор, аға оқытушы 

Г.Б.Тойчибекова, магистр Г.П.Мейрбекова  

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 
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Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Адамның тіршілік ету ортасымен арасындағы жарақатсыз қауіпсіздікті 

сипаттайтын пән. Ел ішіндегі тұрғындар мен шаруашылықты авариялардан, 

апаттардан және дүлей зілзалалардан, қарсыластың жою құралдарынан 

қорғау мақсатында мемлекеттік, әлеуметтік және қорғаныс шаралар 
жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. Сонымен қатар бұл бұл курста 

адам іс-әрекетінің салдарынан болатын төтенше жағдайлардың пайда болу 

қауіпін төмендету жолдары қарастырылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану 

 

 

 

 

 

 

Білімі: Тіршілік қауіпсіздігі ережелерін 

қолданады;  

Білігі: Тіршілік қауіптілігі ережелерін, 

теорияларын қолданып коммуникативтік 

дағдыларын көрсетеді; 

Құндылық құраушылары: Тіршілік қауіпсіздігі 

негіздері бойынша іргелібілімді қабылдайды, 

көпшілік алдында сөйлейді, басқалардың 

пікірін тыңдайды. 

Б1.3.Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

 

 

 

 

 

 

Білімі: Библиографиялық материалдармен, 

ұжыммен жұмыс жасау этикасын сақтайды, 
уақытты тиімді пайдаланады; 

Білігі: Заманауи прогрессивті дамушы  ретінде 

жаңалықтарды дұрыс, уақтылы қабылдай 

біледі, өзгермелі жағдайларға дағдыланады; 

Құндылық құраушылары: Ізденіс 

материалдарын презентациялайды,  ойын 

жүйелі түрде сауатты рәсімдейді. 

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру 

 

Білімі: Өз ойын нақты мысалдармен жеткізеді, 

түсінеді; 

Білігі: Өз уақытын жоспарлап, өз бетінше 

білім алуға дағдыланады. 

Құндылық құраушылары: Қолданбалы 
мәселелерге қатысты жағдайлардың шешілу 

жолдарын ұжымда талқылап, ұйымдастырады. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттердіалушарты Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Е.Н.Нәбиев. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері.  Оқу құралы. Астана, 2012ж.-

240б. 

2. Қ.Т.Жантасов., А.Т.Сүлейменов., С.П.Назарбекова ж/е т.б. Төтенше 
жағдайлардағы тіршілік қауіпсіздігі. Оқулық. Алматы, 2011ж, -256б. 

3. Қ.Т.Жантасов., Е.Н.Кочеров., ж/е т.б. Еңбекті қорғау және тіршілік 

қауіпсіздігі. Оқулық. Алматы, 2012ж.-479б. 

4. Қ.Т.Абдраимова. Қоршаған орта туралы ілім, Шымкент. 2015,-238б  

5. Е.Н.Нәбиев. Апат медицинасы.  Оқу құралы. Астана, 2012ж., -224б. 

6. А.А.Демеген., М.Н. Немербеков., Е.Т.Жаңбыршин. Тіршілік қауіпсіздігі. 

Орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Алматы, 2011ж.—164б. 

7.Managinc Health and Safety at work. E-Book. Seleshi Sisaye ISBN: 

9781135070533 
Жаңартылғанмерзімі  

 

 
Пән коды және атауы  ETD 2105 Экология және тұрақты даму  

Пәнге жауапты ОПҚ Х.ғ.к., доцент м.а. Сарбаева Қ.Т., PhD, доцент м.а. Тойчибекова Ғ.Б. 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 
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Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  «Экология және тұрақты даму» пәні экологиялық танымды қалыптастыра 

отырып, қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздері туралы терең білімді 
қарастырады. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау және табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың заманауи тәсілдері бойынша теориялық 

және практикалық білімді қалыптастырады 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1 Білімін қолдану  

 

 

 

 

 

 

Қолданады: Қоршаған орта жағдайына қатысты 

ақпаратты түсінеді; 

Дәлділік: Қоршаған ортаның жағдайын 

бақылайтын әдістерді сипаттайды; 

Құндылықтарды үлестіреді: Қоршаған орта 

объектілеріне жүргізілетін әдістердің 

маңыздылығын  түсінеді.   

Б1.3 Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану  
 

Қолданады: Экология саласындағы бағыттар 

бойынша теориялық, практикалық 

материалдарды талдайды,  ұжыммен жұмыс 
жасайды, уақытты тиімді қолданады; 

Дәлділік: Заманауи ақпараттық көздерді, жаңа 

технологияларды пайдалануды меңгереді; 

Құндылықтарды үлестіреді: Табиғи қоршаған 

ортадағы экологиялық мәселелер бойынша ойын 

жүйелі жеткізеді, қорытындылайды, сауатты 

рәсімдейді. 

Б2.1 Өзін-өзі дамыту Қолданады: 
Экология және тұрақты даму бойынша алған 

жаңа ақпаратпен толықтырып отырады; 

Дәлділік: 
Өзін-өзі дамыту деңгейінде алынған 

ақпараттарды іс жүзінде қолданады; 

Құндылықтарды үлестіреді: 

Экология және тұрақты даму бөлімдері 

бойынша лексиканы біледі және қажетті 

жағдада өз қызметінде сауатты пайдаланады. 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Н.А.Мұхажанова, Жаһандық экология, Алматы 2011 экономика баспа 
2. Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Ә. Экология практикумы. Оқу құралы. –

Алматы: «Нұрлы Әлем», 2014. -236 б. 

3. D.K.Abell Р.Л.Мссonel, Қоршаған ортаны қорғау мәселелрі: Тұрақты 

болашаққа көзқарас, Алматы 2017, Дәуір 

4. Қ.Т.Абдраимова, Қоршаған орта туралы ілім, Шымкент 2015. 

5. Г.С.Сатбаева , А.Ж.Божбанов, Әлеуметтік экология және тұрақты даму, 

Алматы 2016 экономика 

6. Тонкопий М.С., Сатбаева Г.С., Имкулова Н.П. ж.т.б. Экология және 

тұрақты даму: оқулық: ҚР БжҒМ.-Алматы :ЖШС РПБК «Дәуір», 2011-3120б. 

7. Әлинов М.Ш. Экология және тұрақты даму: оқу құралы. Алматы: 

«Бастау» баспасы. -2012. -272б. 

Жаңартылған мерзімі  

 

 
Пән коды және атауы  HN 2106  Құқық негіздері 

Пәнге жауапты ОПҚ РhD М.М.Иманбекова,  оқытушы Д.Р.Қожамбек, аға оқытушы  

А.А.Алимбаева  

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 
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Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны          Құқық негіздері мемлекет және құқық теориясының негізгі түсінігін 

және қағидаларын, сонымен қатар қазақстандық құқықтың жетекші 

салаларын енгізетін кешенді оқу пәні. Оқу курсында құқық саласының 

негізін қалыптастыратын құқықтық нормалар мен негізгі түсініктер 

қарастырылады.  

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану құзыреті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: - құқық негіздері  пәнінің 

теориялық мазмұнын түсінеді, құқықтық 

норманы қолдану әдіс-тәсілдерін біледі.     

Дағды: - әртүрлі жұмыс орындарында 

тұлғааралық құқықтық қарым-қатынасты 

қалыптастырады және   пән бойынша 

іскерлік пен дағдыларды жұмыс 
барысында жүзеге асыру 

Құндылық құраушылар:  - өзінің іс-

әрекетіне жауапкершілік жүктейді 

- өзінің мүмкіншіліктері мен шектеулерін 

ұғынады. 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту 

 

Білімі: - құқық нормаларын зерттеудің 

негізінде, өзін өзі дамыту тәсілдерін 

қолданады 

Дағды: - ұжымдық қарым-қатынастарды 

жасайтын ортаға еркін ену және олардың 

жағдайын түсіну дағдыларын көрсетеді.   

Құндылық құраушылар: -өзіндік 
тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі 

көзқарастарды мақсатты түрде зерттейді. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау 

құзыреті  

Білімі: -топта жұмыс жасау барысында, 

тұлғаның білімге қажеттілігін және 

жетістіктерін, құқықтық даму деңгейін 

бағалау және қорытынды жасауға 

қажетті теорияларды қолданады. 

Дағды: - қарым-қатынас және  құқық 

психологиясының ғылым ретінде 

қалыптасуы және дамуының негізгі 

этаптарын топпен жұмыс жасау 

барысында жаңа шешімдерді көрсете 

алады. 
Құндылық құраушылар:  - топпен жұмыс 

жасау барысында құқық негіздерін 

қолданудың құндылығын үйлестіреді 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 
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Әдебиеттер 1. Омиржанов Е.Т.  Мемлекет және құқық негіздері. Алматы : Жеті жарғы, 

2015. - 115 б. - (Оқу құралы)  

2. Ағыбаев А.Н.  Қылмыстық құқық (Ерекше бөлiм). Алматы : Жеті жарғы, 

2016. - 125 б. - (Оқу құралы)  

3. Т. П. Панияз. Құқық негіздері [Электронный ресурс] : оқу құралы / - 

Электрон. текстовые дан.(3,41Мб). - Алматы : CyberSmith, 2017. - 84 б. -

 ISBN 996-557-31-90 : Б. ц. ББК 67.0(2К) 

4. Қ. И. Оспанов. Құқық негіздері [Электронный ресурс] : оқу құралы / - 

Толықт. 3-ші бас. - Электрон. текстовые дан.(34,0Мб). - Алматы : Жеті 
жарғы, 2014. - 303 б. - (Оқу құралы). - ISBN9965-11-313-0 : Б. ц. 

ББК 67.0(2К) 

5. Н. К. Оралбаев, Ж. О. Ғалы. "Жалпы құқық теориясының қазіргі 

мәселелері" пәні бойынша дәрістер курсы [Электронный ресурс] : маманд. 

5В030100 "Құқықтану" /; Қарағанды мемлекеттік университеті. - Электрон. 

текстовые дан. (668Кб). - Қарағанды : [б. и.], 2017. - 7 дәріс. - Б. ц. ББК 67. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы   SZhO 2107 Сыни және жүйелі ойлау  

Пәнге жауапты ОПҚ филос.ғ.к., доцент Оңалбеков Ә., филос.ғ.к., доцент м.а. Садуов Б., аға 
оқытушы Көлеген Г.Б. 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Сыни және жүйелі ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін 

маңызды болып табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Бұл 

модульдің мақсаты: Студенттердің де, оқытушылардың да сыни және жүйелі 

ойлауын дамытуды және оңтайлы шешім қабылдауды көздейді. Сын 

тұрғысынан ойлау дегеніміз - дәрісте студенттердің қызығушылығын 

арттыра отырып, өз ойын еркін айтуға талпындырып, тұжырым жасау. Сын 

тұрғысынан жүйелі ойлау пәнінің міндеті  — жан-жақты ой қозғай отырып, 
студенттің өз ойымен өзгелердің ойына сыни тұрғыдан қарап, естіген, 

білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі 

зерттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға бағыттау, өз бетімен және бірлесіп 

шығармашылық жұмыс жасау, студентті еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, 

бір-бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын 

іздей отырып, қиындықты жеңуге баулу. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: сыни тұрғыдан ойлауды, логикалық 

ойлаудың негізгі теориялары мен  заңдылық-

тарын түсінеді   

Дағды:  қоғамдағы әртүрлі мәселелерді сыни 

тұрғыдан саралап, логикалық әдістерді 

қолдану арқылы, мәселенің қаншалықты 

обьективті шынайылығын анықтап, көрсетеді. 
Құндылық құраушылар: дүниетанымдық және 

басқада жаңа идеялық бағыттарды логикалық, 

сыни тұрғыдан салыстыра отырып, сараптама 

жасап, әр түрлі зерттеулер жүргізіп, мәселенің 

мәні мен себебін түсіндіреді, болжамдар 

жасайды 

Б1.2. Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару  

Білімі: алынған ақпараттарды логикалық, сыни 

тұрғыдан ойлауды, қабылдауды, талдау, 

таразылауды түсінеді. 

Дағды: Қазіргі заманғы ақпараттардың 

шындығын объективті түрде, сыни тұрғыдан, 

логикалық талдау, саралау әдіснамасын 

https://www.toot.kz/author/author-%D0%9E%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%95.%D0%A2.-s/
https://magkaznu.com/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B3/%d0%b0%d2%93%d1%8b%d0%b1%d0%b0%d0%b5%d0%b2-%d0%b0-%d0%bd/
https://magkaznu.com/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B3/%d2%9b%d1%8b%d0%bb%d0%bc%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%8b%d2%9b-%d2%9b%d2%b1%d2%9b%d1%8b%d2%9b/
https://magkaznu.com/ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B3/%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%88%d0%b5-%d0%b1%d3%a9%d0%bbi%d0%bc/
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қолдану, дағдысын көрсетеді. 

Құндылық құраушылар: қазіргі ақпараттық 

қоғам дамуында  глобалдық мәселелердің мәні 

мен мағынасын саралап, жіктеп анықтайды 

және осы үрдістердегі қауіп-қатерлерге 

ғылыми болжам жасайды. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау  Білімі: топпен жұмыс барысында өзіндік ойы 

мен көзқарасын білдіріп, мәселені сыни 

тұрғыдан қарастырады 

Дағды: топта жаңа идеяларды сыни тұрғыдан 
қабылдауда, талдауда, жинақтауда, алдына 

мақсат қойып және оның шешімін табу, сыни 

ойлаудың негізгі қағидаларын қолданады  

Құндылық құраушылар: топпен жұмыс 

барысында, өз ісін сыни тұрғыдан саралап, 

логикалық дұрыс, дәлелді және толыққанды 

құрастыра біледі, жаңа ойларды өңдеуге, 

топпен жұмыс істеу барысында жаңа 

технологияларды  қолданады, зерттеулерді 

жетік ұйым-дастыра біледі. 

Б3.1. Қоғам және кәсіби 

ортада коммуникативті 
дағдыларды қолдану:  

 

Білімі: Қоғам мен жұмыс барысында қажетті 

жазбаша және ауызша сауатты, логикалық, 
сыни тұрғыдан дұрыс ойлау, сөйлеудің негізгі 

қағидаларын түсінеді; 

Дағды: Қоғам және кәсіби ортамен жұмыс 

барысында, сыни ойлаудың әдіснамасын, 

теорияларын, дұрыс ойлау туралы ілімдерді 

қолдану дағдысын көрсетеді; 

Құндылық құраушылар: Әлеуметтік-

гуманитарлық әдістемелерді қолдана отырып, 

қоғам мен адамның мәселелері және оларды 

шешудің жолдарын ұсынады, мәселенің оң 

шешімін ұсынады. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Т.Әбжанов., Ә.Нысанбаев. Адамға қарай бет бұрсақ. Алматы. 2014.    

2. Клустер, Д. Что такое критическое мышление / Дэвид Клустер // 

Критическое мышление и новые виды грамотности.—М. : ЦГЛ, 2015.—

С. 5—13.  

3. Попков, В.А. Критический стиль мышления у субъектов высшего 

профессионального образования / В.А. Попков, А. В. Коржуев.—М. : 
Агроконсалт, 2015.—7 с.  

4.  Сорина, Г.В. Критическое мышление: история и современный статус. / 

Г.В. Сорина // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 

— 2015. —№6. — С. 97—110.  

5.  Ходос Е.А., Бутенко А.В. Критическое мышление: метод, 2015 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы  MTIKZh 2108 Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу 

  

Пәнге жауапты ОПҚ Ф.ғ.к., доц.м.а. Ж.Исаева, ф.ғ.к., доц.м.а. Ш.Қарсыбекова, ф.ғ.к., доц.м.а. 

Ж.Сүйінжанова, ф.ғ.к., доц.м.а. С.Мағжан, ф.ғ.к., доц.м.а. А.Молдашева, 

ф.ғ.к. Р.Байымбетова,  магистр М.Талдыбаева  

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 
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Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны           Қазіргі саяси, экономикалық, күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, 

ғылыми және мәдени байланыс, барлық ғылым саласы мен мемлекеттік 
басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-

ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісім жасай білуге және 

іскерлік қарым-қатынаста сөйлеуге дағдыландырады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Мемлекеттік тілде іс қағаздар 

жүргізу технологиясын біледі; 

Дағды:Мемлекеттік және ресми тілде өз 

ойын қағазға түсіру, келі ссөздер жүргізе 

біледі, жаңалықтар ға оптимистік көз 

қараспен қарайды; 

Құндылық құраушылар: Кәсіби қызметінде 

ізденіс материалда рын презентация 

лайды,  мемлекеттік және ресми тілде 
ойын жүйелі түрде, сауатты жеткізеді. 

Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дғдыларды 

қолдану 

Білімі:Шынайы өмірдегі коммуни кация 

саласында тілдегі сөйлеу әрекеттерін 

біледі;  

Дағды: Ойлау мәдениетін меңгеріп, өз 

ойын жазбаша және ауыз ша түрде дұрыс 

баяндау, ойын толық жеткізе алу, 

мемлекеттік және ұлтаралық қатынас тілін 

еркін меңгереді; 

Құндылық құраушылар: Өз ойын толық 

жеткізіп, дәйектеу, ізденіс материалын 

ауызша, жазбаша сауатты рәсімдейді.  

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы  1 семестр 

Әдебиеттер 1 Дүйсенбекова Л. «Қазақ тілі: іс қағаздарын жүргізу». Алматы – 2011.  

2 О.М. Әбутәліп, М.Жағыпарова «Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізу»,     

А.ҚБТУ, 2011. 

3 Шоқанова « Қазақ тілінде іс қағаздарын жүргізу»  Алматы: «Баянжүрек» 

2010. 

4 Алдашева А., Ахметжанова З., Қадашева Қ., Сүлейменова Э. Ресми іс   
қағаздары. Астана- 2000. 

5 Дүйсенбекова Л. Іс қағаздарын қазақша жүргізу .      Алматы: Анатілі, 2011. 

6. Асқаров Н.Ә.,Нәлібаев, Ж.Б.Белғара, Б.Б.Біржан, Іс қағаздарын жүргізу 

негіздері.Алматы 2007 ж. 

7.Есбалаева Р.,Сартбаева Д. ,Мемлекеттік тілде іс-жүргізу оқу құралы 

Түркістан 2018 ж. 

Жаңартылған мерзімі   

 

  

Пән коды және атауы  EK 2109 Еңбекті қорғау 

Пәнге жауапты ОПҚ Аға оқытушы Г.Н.Көшербаева, оқытушы Д.Р.Қожамбек, оқытушы  

Н. Пошанов 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны         «Еңбекті қорғау» пәні студенттерге мамандығы бойынша еңбек 
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қатынастарына түскен кезде, өндірісте ҚР Еңбек заңдарымен көзделген 

еңбекті қорғау жөніндегі ережелер мен нормаларды, еңбекті қорғауды 

ұйымдастыруды, еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік басқару және 

бақылауды, қызметкерлердің еңбекті қорғау кепілдіктері, еңбек қызметіне 

байланысты жазатайым оқиғаларды және қызметкерлер денсаулығының 

өзге де зақымдануларын тергеп-тексеру мен есепке алу тәртіптерін оқытып 

үйрету. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану құзыреті 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі: - еңбекті қорғау мен қауіпсіздігі 

барысында  пәнінің теориялық негіздерін 

түсінеді, еңбек қауіпсіздік әдіс-тәсілдерін 
біледі.     

Дағды:  - әртүрлі жұмыс орындарында 

тұлғааралық оң қарым-қатынасты 

қалыптастырады және   пән бойынша 

іскерлік пен дағдыларды жұмыс 

барысында жүзеге асыру 

Құндылық құраушылар: - өзінің іс-

әрекетіне жауапкершілік жүктейді 

- өзінің мүмкіншіліктері мен шектеулерін 

ұғынады 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту 

 

Білімі: - еңбек  заңдылықтарын 

зерттеудің негізінде, өзін өзі дамыту 
тәсілдерін қолданады 

Дағды:  - ұжымдық қарым-қатынастарды 

жасайтын ортаға еркін ену және олардың 

жағдайын түсіну дағдыларын көрсетеді.   

Құндылық құраушылар: -өзіндік 

тұжырым қалыптастыру үшін әртүрлі 

көзқарастарды мақсатты түрде зерттейді 

Б2.2. Топта жұмыс жасау 

құзыреті 

 

Білімі:  - еңбекті қорғау мен қауіпсіздігі 

негізінде өзінің мүмкіндіктерін түсінеді, 

баға береді; 

Дағды:  - Өзінің іс-әрекет жоспарын 

әзірлейді, ұйымдастыру дағдысын 

көрсетеді 
Құндылық құраушылар: -Өзіндік іс-

әрекеттерді ұйымдастырады, 

жауапкершілікті сезінеді 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ахметов А., Ахметова Г.  -  Трудовое право Республики Казахстан: 

Оқулық. -Алматы: КазГЮА, 10 июл. 2018 г. 
2.Хамзин А.Ш.,Хамзина Ж.А., Хамзина Л,А. Трудовое право : Учебник. 

Жеті жарғы - Алматы, 20014   

3.Абузярова Н.А.Трудовое право республики Казахстан. –Учебник. Алматы, 

2016ж. 240с. 

4.Международное трудовое право.Учебник. – Алматы: Данекер, 2018.-211с. 

5. Приходько Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Курс лекций. Алматы: 

2018г. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы  ME 2110 Мәңгілік ел 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD доктор Б.Сиздиков, т.ғ.к. доцент Э.Альжанова,  т.ғ.к. доцент 

Г.Нұрбетова, т.ғ.к. доцент А.Сандыбаева, т.ғ.к. доцент Е.Абдраманов, т.ғ.к. 

доцент  Г.Жораева, т.ғ.к. доцент З.Адилбекова, т.ғ.к. доцент 

М.Саулембекова, т.ғ.к. доцент Г.Примкулова, PhD доктор Д.Жұматаева,  

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавр 
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Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Оқу пәнінің мазмұны: 1. Студенттердің ұлттық сана-сезімін, азаматтығы 

мен патриотизімін қалыптастыруға, олардың тарихи жіне әлеуметтік 

жадысын дамытуға, қазақ халқының, тұтас Қазақстан халқының ұлттық 

мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалауға; 2. 

Мәдениетаралық коммуникация дағды-машықтарын игерген, этникалық 

стереотиптерді еңсеп, өзге мәдениет өкілдерімен жүйелі сұхпат құра 

алатын, басекеге қабілетті зияткер тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы аясында ұлттық тәрбие беру үдерісінің мән-

маңызы ашылады. Ұлыс пен ұлттың қалыптасуы контекстінде қазақ 
халқының өткен жолын жүйелі жете ұғынып, тарихи және әлеуметтік 

контексте қазақ тарихы мен мәдениетінің даму кезеңдерін, қазақ халқының 

қоғамдағы және адамзаттық өркениеттегі орны мен рөлін айқындайды.  

«Мәңгілік Ел» пәнінің іргелі мәселесі «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын 

ұлттық бағдарлама мәртебесіне дейін көтеріп, жаңартылатын әлемдегі 

ұғымдардың, қағидалардың және ұстанымдардың мән-мағынасын 

нақтылайды, әртүрлі көзқарастардың ауқымын қоғамдық сұранысқа орай 

үйлестіре отырып  қарастырады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Білімі: «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының 

негізгі ұғым-түсініктерінің: ұлттық тарих,  

этнос, ұлт, діл, ұлттық діл, ұлттық идея, 

ұлттық тәрбие, ұлттық сана-сезім, ұлттық 
мәдениет, ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениеті,  зияткерлік әлеует, бәсекеге 

қабілеттілік және т.б. мәнін; 

Дағды: «Мен– қазақ халқының өкілімін» 

деңгейіндегі этникалық барабарлық;  

Құндылық құраушылар: 

 Этникалық барабарлық деңгейінде жоғары 

дәрежелі ұлттық сана- сезімді қалыптастыру 

үшін тарих, тіл, салт-дәстүр, ұлттық болмыс 

сынды қазақ халқының ұлттық мәдениетінің 

маңызды компоненттерінің мәнін терең 
зерделеп, ұлттық мүддені, қазақ елінің ұлттық 

құндылықтары мен құндылықтар бағдарын 

саналы түрде түйсініп қабылдауға қабілетті. 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту 

 

Білімі: Қазақстан Республикасының «Мәңгілік 

Ел» ұлттық идеясының маңызды үш құрамдас 

бөлігі (этнос қалыптастырушы, азаматтық 

және жалпыұлттық) аясындағы мәнін, 

Қазақстан Республикасы ұлттық идеясының 

мәнін; Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің 

мәртебесіне лайық рухани құндылықтар 

жүйесінің мәнін; ұлттық идеяны ұлттық 

ақиқатқа және халықтың тарихи тағдырына 

айналдыратын негізгі факторлардың мәнін. 
Дағды: - жаңа білімді игеруге, бастамашылдық 

негізде тың идеяларды ойлап табуға және 

Отан игілігі үшін оларды жүзеге асыруға 

дайын, зияткерлік дамыған, бәсекеге қабілетті, 

креативті және салауатты тұлғаға деген 

сұранысты терең түйсінуі керек. 

Құндылық құраушылар:  этнопедагогикалық, 

этномәдени, көпмәдениетті құзіреттіліктерді, 

ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас 

мәдениетін дамытуға қабілетті. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Қазақстан тарихының әлеуметтік- 
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құзыреті  

 

экономикалық, саяси және мәдени 

дамуындағы жетістіктері мен қарама-

қайшылықтарды анықтайды; 

Дағды: Өзіндік оқу іс-әрекетін жобалайды, 

ұйымдастыруда  тарихи эволюция заңдарының 

негізінде тарихи фактілерді зерттеуде 

танымдық іс-әрекет дағдыларын көрсетеді;  

Құндылық құраушылар: 

Оқуда өзінділік пен дербестік танытады. 

Б3.1. Қоғам және кәсіби 
ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдану  

Білімі: Қоғамдық нормаларға негізделетін 
әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі; 

Дағды: Кәсіптік қызметінде азаматтық, 

төзімділік секілді ұстанымдар негізінде оң 

бағыттағы коммуникативті дағдыларды  

қолданады;  

Құндылық құраушылар: 

Өзге халықтардың мәдениетіне толеранттық 

танытады. 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 

жолы - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауы. – Астана, 
2013. 

2. Қазақстан Республикасы Н.Ә.Назарбаевтың «Интеллектуалды ұлт-2020» 

ұлттық бағдарламасы. /Айқын. 2008 

3. Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесінде ұлттың 

интеллектуалды әлеуетін дамыту тұжырымдамасы. - Алматы. Абай 

атындағы ҚазҰПУ. «Ұлағат», 2013.-36 б. /Академик С.Ж. Пірәлиевтің 

басшылығымен/ 

4. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы. 1 кітап,- А., 2008, -480 б. 

5. Болашақ маманның интеллектуалды әлеуетін қалыптастыру негіздері. 

Оқу құралы. - Алматы. Абай атындағы ҚазҰПУ. «Ұлағат». 2014. -296 б.. 

6. Мәңгілік Ел: – Оқулық / М.Б.Касымбеков, С.Ж.Пралиев, 
К.К.Жампеисова және т.б. Абай атындағы ҚазҰПУ – Алматы: «Ұлағат» 

баспасы, 2015. – 336 б. 

7. Халықова К.З. Жоғары оқу орындары студенттерінің өзіндік оқу іс-

әрекетін ұйымдастырудың теориясы мен практикасы: Монография - 

Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2009. – 284 б. 329 

Жаңартылған мерзімі  

 
 

Пән коды және атауы  PDPSP 2111  Психикалық денсаулық профилактикасы және суицид 

превенциясы 

Пәнге жауапты ОПҚ П.ғ.к., доцент.м.а Искакова Ф., магистр- оқытушы Умбетова А.Қ. 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 
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Пәннің қысқаша мазмұны  «Психологиялық денсаулық профилактикасы және суицид превенциясы» 

пәні балалар мен жасөспірімдердің психологиялық және физиологиялық 

тұрғыдан жан-жақты дамуын, онда пайда болған өзгерістерге дер кезінде 

түзетулер енгізу шараларын,  баланың психикалық ахуалының қалыпты 

болуын қамтамасыз етудегі психологиялық-педагогикалық жұмыстар 

жүйесін қамтиды. Адам психикасының саулығын сақтау мен жетілдіру 

негізі  салауатты өмір салты болып саналады: ойлау мен еңбек ету 

әрекеттерінің тиімді ұйымдастырылуы,  жан дүниесінің ахуалы мен өзіне 

қанағаттануы т.б. Балалардың бойында өзіне эмоцияларын қадағалауды және 
ортадағы қауіп-қатерлерге қарсы әрекеттерге қарсы тұру қабілетін  

қалыптастыру керек. Психикалық саулығы, қабілеттіліктері, мақсаттары мен 

қасиеттері жеке адамның қоршаған ортаға бейімделуіне себеп болады. 

Барлығына қолайлы, ортақ  анықтаманы жасау мүмкін болмаса да, бұл 

психика саулығы жайлы кең таралған анықтама, өйткені әр түрлі адам 

қоғамдастықтары мен мәдениеттеріндегі бұл мәселеге қатысты барлық 

пікірлерді бір түйінге біріктіру мүмкін емес. Өз қоғамдастығындағы 

қалыптардан ауытқып бара жатқан адам психикалық ауру болып 

мойындалуы мүмкін.  

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1.Білімін қолдану Білім: 

Адам тұлғасы мен іс-әрекетінің даму динамикасы 

мен құрылымын қолданады;  
Дағды: 

 1.Алынған білімдерді тәжірибеде қолданды; 2. 

Баланың психикалық дамуының мазмұны мен 

жағдайларының толыққандығын қадағалауды іске 

асыра алады;  

Құндылық құраушылар: 

Өзінің кәсіби іс-әрекетінде жауапкершілікті біледі 

және мүмкіндіктерін арттыруды ұйымдастырады;  

Б2.1. Өзін-өзі дамыту 

 

Білім: 

Өз бетінше білімін кеңейтіп, жетілдіруге 

қабілетті;  

Дағды:  

Психологиялық денсаулық көрсеткіші болып 

табылатын жекелеген қасиеттердің балалардағы 

даму ерекшеліктері, коррекциялау,  зерттеу, 

жолдары мен амалдарын меңгерген;  

Құндылық құраушылар: 
 Әлеуметтік  қарым- қатынас дағдыларының 

дамуының  сензитивті кезеңдерін туралы білім 

береді және депрессиядан шығу жолы арқылы 

суицидке жол бермеу мәселелерін зерттеуге 

қабілетті;  

 Б4.3 Педагогикалық 

кеңестер 

Білім: Психологиялық денсаулық  балалардың 

өзін - өзі дамытып, жетілдіруін, реттей алуын, 

яғни өзіндік бағаның дұрыс болуын қамтамасыз 

етіуге қабілетті;  

Дағды:  Балалардың ересектермен  және басқа 

балалармен қарым-қатынасын реттуді іске асыра 

алады; 
Құндылық құраушылар:Депрессиядан шығу  және  

суицидке жол бермеу  мәселелері бойынша кеңес 

беруді ұйымдастырады;  

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Қазақстан Республикасы Білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты.   Алматы: «Бөбек»ҰҒПББСО, 2006 
2. Жасөспірімдердің суицидальді мінез-құлқы // Вестник КАСУ №3 – 2006. 

Байтемирова.,  К.Б., Жиенбаева С.Н. 

3. Кондрашева В.Т. Суицидальное поведение. – Минск, 1999. (292- 302). 
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4. Психология: Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық.  

№1 том     Жетекшісі-акад. Ә.Н.Нысанбаев.  Алматы: «Таймас» баспа үйі 

2005 ж.  

5. Психология: Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық.  №4 том 

Жетекшісі-акад.   

6. Психология: Адамзат ақыл-ойының қазынасы. 10 томдық.    №6 том   

Ә.Н.Нысанбаев.  Алматы: «Таймас» 2006 ж. 

7. М. Черепанова Психологический стресс: помоги себе и ребёнку. М., 2000. 

145 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы   OOT 2112 Өзін-өзі тану  

Пәнге жауапты ОПҚ Аға оқыту Дүйсенова Ж., магистр-оқытушы Үмбетова А.Қ. 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Жоғары оқу орындарында «Өзін-өзі тану» курсының оқытушысына 

ізгілендіруші дүниетаным, жоғары кәсібилік, тұлғараларық өзара 

қатынастардың жоғары мәдениетті болып, ой-өрісі кең болуы тиіс. 

Оқытушының студенттерге эмоциялық қолдау көрсетуі оның білімді 

меңгеруімен және тәжірибесін берумен ғана емес, сондай-ақ студенттердің 

дербестігіне қол сұқпастан, олардың өміріне тиісті деңгейде қатысуға 

икемділігін іс жүзіне асырады. «Өзін-өзі тану» пәнінің оқытушысы тұлғалық 

өсу парадигмасының аясында жұмыс жасауы үшін төмендегідей қасиеттерге 

ие иболуы тиіс: 

- эмоция (өзгелердің сезімін түсінуі); 

- сыйластық (өзгелерді конструктивті тұлға ретінде қабылдау); 

- адалдық (педагогтың өз сезімдерін ашық білдіруі); 
- қарым-қатынас мәдениеті. 

Оқытуды студенттерді өздерінің шығармашылық мүмкіндіктерін 

жоғары деңгейге жеткізуідің субъективті, экзистенциялы үдерісі ретінде 

қарастыруы барлық педагогикалық ортақ қасиет болып табылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану  Білім: 

Пәннің мазмұнын, бағытын, меңгерген, таным 

жүйесі қалыптасқан;  

Дағды: 

Өзін-өзі тану пәнінен алған білімін оқу-тәрбие 

үдерісінде іс жүзінде және тәжірибеде қолдана 

алады;  

Құндылық құраушылар: 
Өзін-өзі тану пәнінің  ерекшеліктерін пәнді 

оқыту әдістерін меңгерген және өз бетінше 

жұмыс істеуге қабілетті;  

Б2.2. Өзін -өзі 

ұйымдастыру  

Білім: 

Таным жүйесі қалыптасқан, оқыту әдістерін 

меңгерген өзін-өзітану пәнінің ерекшеліктерін 

саралап, бағыт-бағдар бере алады;  

Дағды: 

Өзін-өзі тану пәнін жүргізу ерекшелігін 

меңгерген, әдістері мен жолдарын іс жүзінде 

пайдаланады;  

Құндылық құраушылар: 

Оқу-тәрбие саласында өзін-өзі тану пәнінің 
әдістемесімен жұмыс істеуге қабілетті;  
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 Б2.3. Топта жұмыс жасау Білім: 

Тұлғаның жетістіктеріне байланысты 

мүмкіндіктерін анықтай алады;  

Дағды: 

Өзін-өзі тану пәнінің оқыту әдістерін меңгерген, 

оқу-тәрбие үдерісінде дағдыларын көрсетеді;  

Құндылық құраушылар: 

Тұлғаның жас ерекшеліктеріне  байланысты 

жеке ерекшеліктерін меңгеріп, жастармен жұмыс 
жасауға қабілетті;  

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Жоғары оқу орындарында өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі: 

Мұғалімдерге арналған оқу-әдістемелік құрал. – Алматы «Бөбек» ҰҒПББСО, 

2007. – 96 б. 

2. Абай. Книга слов. Поэмы. - Алматы, 1996.  
3. Азбука поведения / Сост. М.И. Воротынова. – Алма-Ата: Кайнар, 

1990. – 116 с. (Серия: «Сельская семья: культура эстетика, быт»). 

4. Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая 

энциклопедия. – Изд. 7-е, доп. – Алматы: Credo, 2003.  

5. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1971. С. 

229 - 252. 

6. «Адамның ғазиз жаны» (Ә. Мұқашбеков, Р. Құдіретоллақызы «Өз 

тағдырыңды өзің қалай өзгертуге болады?». 2009). 

7. Асмолова А.Г. Психология личности. М., 1990. С. 8 -25; 152 – 170. 

8. Л.Хей. «Өзіңді өзің емде немесе біздің ішкі күшіміз». 2004). 

9. Бельгер Г.К. Доброта идет от сердца. Земля моей чести. – Алматы: 

Дайк-Пресс, 2004.  
 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы  BBCT 2113 Білім берудегі цифрлық технологиялар 

 

Пәнге жауапты ОПҚ П.ғ.к., доцент Г.Ж.Ниязова, п.ғ.к., аға оқытушы  Қошанова Г., аға оқытушы 

Байтерекова Н. 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны          Орта мектепте пәндерді оқыту әдістемесін ұдайы жетілдіруге мүмкіндік 

беретін кәсіби құзыреттерді қалыптастыруды жетілдіру курсы болып 
табылады. Курсты оқытуда болашақ білім бакалаврларының оқытудың 

цифрлық технологияларын қалыптастыру мен қолдану туралы теориялық 

және практикалық-әдістемелік құзыреттерін жетілдіру, цифрлық 

технологиялардың білім берудегі әлеуетін пайдаланып, болашақ мұғалімнің 

оқытуды ұйымдастыру және цифрлық білім беру контенттерін құру және 

мұғалімнің кәсіби педагогикалық ғылыми-әдістемелік жұмысын 

ұйымдастыру құзыреттіліктерін жетілдіру міндеттеледі. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

 

 

 

 

Б1.1.Білімін 

қолдану 

 

 

 

Білімі 

Білім беру мақсатында цифрлық  технологияларды 

пайдаланудың тиімді әдістерін қолданады; 

Білігі 

Цифрлық технологиялардың білім берудегі әлеуетін 
пайдаланып, оқытуды ұйымдастыру және цифрлық 
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 білім беру контенттерін әзірлейді; білімді бағалау 

нәтижелерін цифрлық өңдеу дағдыларын 

қалыптастырады; Кәсіби қызметте цифрлық 

технологиялардың құралдарын тиімді пайдаланады, 

білімдік ақпараттарды қашықтықтан өңдеуді және 

тасымалдау мен таратуды  орындайды. 

Құндылық құраушылары 

Білім беруде цифрлық технологияларың әлеуетін 

пайдалануда өзбетінділік пен дербестік танытады. 

Б2.1. Өзін-өзі 
дамыту 

 

 

Білімі: 
Білім беру мақсатында қолданатын цифрлық 

технологиялардың мүмкіндіктері мен кемшіліктерін 

салыстырмалы бағалайды.  

Білігі: 

Білім беруді цифрлық технологиялар арқылы іске 

асыру дағдыларын көрсетеді 

Құндылық құраушылары: 

Цифрлық технологиялардың даму тенденцияларын 

болжап, оларды білім беруде пайдалану бағытында 

түрлі ақпарат көздерін, ғылыми дәлелденген 

көзқарастарды мақсатты түрде зерттейді. 

Б4.1. 
Педагогикалық 

инновация және 

педагогикалық 

технология 

саласындағы 

білімдерді меңгеру 

 Білімі: 
Педагогикалық технологияларды іске асыруда 

цифрлық құралдарды пайдалану, цифрлық 

технологиялар саласы бойынша жаңашылдық пен 

педагогикалық шеберлікті жетілдірудің теориялық 

негіздерін біледі. 

Білігі: 

Цифрлық технологиялар ортасын білім беруде 

пайдалану  дағдыларын меңгереді, оқытуды тиімді 

ұйымдастырудың әдістерін іске асырады. 

Құндылық құраушылары: 

Цифрлық технологияларды білім беруде кәсіби жоғары 

деңгейде пайдаланудың техникасын меңгереді, өз іс-
әрекетіне жауапкершілік алады. 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиеттер 1. Шунк, Дейл Х.         Оқыту теориясы: білім беру көкжиегі = Learning 

Theories: An Educational Perspective: оқулық / Д. Шунк ; - 7-бас. - Алматы : 

"Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. - 607 б.  

2. Шваб, Клаус.    Төртінші индустриялық революция = The Fourth Industrial 
Revolution : / К. Шваб ; ауд.: Н. Б. Ақыш, Л. Ә. Бимендиева, К. І. Матыжанов. 

- Астана : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2018. – 198 

3. Элен Битэм, Рона Шарл Цифрлық дәуірде педагогиканы қайта зерделеу. 

ХХІ ғасырдағы оқыту дизайны. "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019.  

4. Уоллейс, Патрисия.          Интернет психологиясы = The Psychology of the 

Internet: оқулық / П. Уоллейс - 2-бас. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" 

ҚҚ, 2019. - 355 б.  

5. Бидайбеков Е. Ы. Білімді ақпараттандыру және оқыту мәселелері: 

/Авторлар ұжымы: Е. Ы. Бидайбеков, В. В. Гриншкун, Г. Б. Камалова, Д. Н. 

Исабаева, Б. Ғ. Бостанов/ Оқулық. – Алматы, 2014. – 352 б. 

6. Оқыту  үдерісінде  компьютерлік  және  интерактивтік  құрылғыларды 

қолдану  бойынша  әдістемелік  ұсынымдар.  Әдістемелік  ұсынымдар.  –
Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. – 34 б. 

7. Сандық  білім  беру  ресурстарын  оқу  үдерісінде  қолдану  бойынша 

әдістемелік  ұсынымдар,–Астана:Ы.Алтынсарин  атындағы  Ұлттық  білім 

академиясы, 2015. – 32 б. 

8. Ярмахов Б., Рождественская Л. Google Apps для образования. –

Спб.:Питер, 2015. -224 с. 

Жаңартылған мерзімі   
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Пән коды және атауы  КCT / PDT 2114 Көшбасшылық теориясы  

Пәнге жауапты ОПҚ Аға оқытушылар; А.И.Исаев, А.Уразбаев, М.Кекілбекова 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері В07.102 Арнайы оқыту әдістері  (Мамандыққа кіріспе) 

В07.111 Дене шынықтыру және спорт тарихы 
Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Аталған пәні дене шынықтыру мамандығы студенттерін теориялық біліммен 

және ұйымдастыру, басқару саласының тәжірибелік біліммен қамтамасыз 

етеді. 

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Дене шынықтыру және спортты 

басқару теориясының жалпы ережелерін, 

жүйесін және принціптері мен әдістерін 

біледі. 

Дағды: Ережелерді қолдана отырып дене 

шынықтыру және спорттың даму жоспарын 

жасайды.   

Құндылық құраушылар: Спорт 
менеджментінің құндылықтарын 

үйлестіреді. 

Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 

Білімі: Әртүрлі ақпарат көздерінен алынған 

жаңа технологиялық деректерді талдап, өз 

шығармашылық қызметінде пайдалана 

алады 

Дағды: Әртүрлі ақпарат көздерінен алынған 

деректері негізінде пән бойынша қоғамда 
және әлемде болып жатқан әлеуметтік 

үдерістер мен өзгерістерге талдау жасай 

алады 

Құндылық құраушылар: Әртүрлі ақпарат 

көздерінен алынған жаңа технологиялық 

әдістемелердің теориялық мазмұнын 

үйлестіруге қабілетті 

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру Білімі: Дене шынықтыру мен спортты 

дамытудың озық тәжірибесі мен тиімді 

жолдарын және халықаралық спорт 

қозғалысын біледі. 

Дағды: Бұқаралық дене шынықтыру 

шараларын жоспарлап ұйымдастыра алады. 
Құндылық құраушылар: Оқу-тәрбие үдерісін 

модельдей алады және оқыту, ғылыми – 

зерттеу және кәсіби қызметтерді үйлестіреді 

Б4.1. Педагогикалық 

әдіснама 

Білімі: Дене шынықтыру және спорт 

менеджменті әдістемесін, әдістері мен 

тәсілдерінен педагогикалық білім берудің 

ерекшелік негіздерін түсінеді 

Дағды: Дене мәдениетінен білім берудің 

мазмұндық  үлгілерін және әдістемесін 

болжалдауға,  талдауға қабілетті 

Құндылық құраушылар: Дене мәдениеті мен 

спорттан білім беру барысында қазіргі 
заманғы инновациялық технологияларды   

шығармашылықпен үйлестіре алады 

Қорытынды бақылау Емтихан 
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Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016. 

2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене шынықтыру 

және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  
3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 
Пән коды және атауы  KBN 2116 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

 

Пәнге жауапты ОПҚ Э.ғ.к., доцент м.а. Маханбетова Ұ.Р. 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының дамуы еркін кәсіпкерліктің  
дамуы ретінде қарастырылады.  Қазақстан Республикасының Үкіметі  оның 

дамуына  көп көңіл аударуда. Іскер кәсіпкер болу үшін ол кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастырудың негіздерін білуі қажет. Курстың мақсаты – 

замануи жағдайда  кәсіпкерлік қызметін  ұйымдастырудың  ғылыми және  

практикалық негіздерін, оны жоспарлау әдістерін қолдану және тарату.  

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

 

 

 

 

 

Б1.1. Білімін қолдану Білімі экономикалық басқарудағы кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастыру, кәсіпкерліктің мақсаттары 

мен стратегиясын анықтаудағы сыртқы және ішкі 

ортаның көп факторлы әсерін және олардың өзара 

байланыстарын, кәсіпкерлік қызметіндегі 

бәсекелестіктің ролін,   өндіріс процесіндегі 

кәсіпкерлік субъектілері арасындағы  ақша 
қатынастарын және кәсіпкерлік тәуекелдің 

ерекшелігін біледі.  

 Білігі кәсіпкерлікті жобалауда заманауи 

стандарттар мен заңдарды,, жобалық қауіп-

қатерлерді анықтау,  ресурстарды тиімді, кешенді 

пайдалану жолдарын қолдануға дағдыланады. 

Құндылық құраушылары Экономикалық талдау 

әдістерін қолданып, кәсіпкерлік жобадағы 

экономикалық көрсеткіштер мен нақты 

жағдайларды шешу жолдарын ұсынады 

Б2.2. Өзін-өзі 

ұйымдас тыру 

Білімі: Кәсіпкерлік және бизнес негізінде өзінің 

мүмкіндіктерін түсінеді, баға береді. 
Білігі: Өзінің іс-әрекет жоспарын әзірлейді, 

ұйымдастыру дағдысын көрсетеді 

Құндылық құраушылары: Өзіндік іс-әрекеттерді 

ұйымдастырады, жауапкершілікті сезінеді. 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 
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Пәннің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиеттер 1.Дональб Ф.Куратко., Кәсіпкерлік: теория, процесс, практика 10-басылым. 

Астана-2018 

 2. “Бастау бизнес” жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін оқыту бойынша 

оқу құралы./ “Атамекен” ҰКП,-Астана. 

3Сейдахметов А.С., Елшібекова Қ.Ж., Ізмаханова А.Қ. Кәсіпкерлік: Оқулық-

Алматы: Экономика, 2011.-344б. 

4.Сейдахметов, А.С. Кәсіпкерлік, Алматы, 2011 
5. Елшібаев, Р.Қ. Кәсіпкерлік: оқу құралы, Алматы, 2014.- 439б 

6.Гарина Е.П., Медведева О.В., Шпилевская Е.В. Основы 

предпринимательской деятельности – М:Феникс, 2010г. 

7.«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің №301 Қаулысы 13 сәуір 2010ж. 

8.Бусыгин А.В. Предпринимательство М., Дело.2003г. 

Управление проектами. Учебник для вузов– СПб. «ДваТрИ», 2006. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы  ZhPB 2117 Жобалар мен процестерді басқару 

 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD, аға оқытушы Б.Ж.Кенешбаев, аға оқытушы Ж.О.Тохаева 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Жобалар және процестерді басқару курсы - бұл жобалар мен процестерді 

уақытылы аяқтау үшін қажетті ресурстарды ұйымдастыру және тиімді 

басқару болып табылады. Курстың мақсаты – білім алушыларды жобалар мен 

процестерді басқару барысында ұтымды шешімдер қабылдап, нәтижелілікке 

тиімді қол жеткізуді үйрету. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

 

 

 

 

 

Б1.1. Білімін қолдану Білімі Жоба циклы барысындағы еңбектік, 

қаржылық және материалдық-техникалық 
ресурстарды анықтау, жұмыс көлемі мен 

құрылымы, жобалық менеджмент технологиясын 

біледі.  

 Білігі Жобалық менеджмент аумағындағы 

заманауи стандарттар мен олардың сипаттамасы, 

жобалық қауіп-қатерлерді анықтау,  қолда бар 

ресурстарды оптималды пайдалану жолдарын 

қолдануға дағдыланады. 

Құндылық құраушылары Экономикалық талдау 

әдістерін қолданып, жобадағы экономикалық 

айнымалылар арасындағы өзара байланыстар мен 
нақты жағдайларды шешу жолдарын ұсынады 

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдас 

тыру 

Білімі: Жобалық менеджмент негізінде өзінің 

мүмкіндіктерін түсінеді, баға береді. 

Білігі: Өзінің іс-әрекет жоспарын әзірлейді, 

ұйымдастыру дағдысын көрсетеді 

Құндылық құраушылары: Өзіндік іс-әрекеттерді 

ұйымдастырады, жауапкершілікті сезінеді. 

Б4.3. Стратегия лық 

басқару 

 Білімі: Стратегиялық басқарудың негізгі бағытын, 

мақсаттарын, бағалау критерийлерін, базалық 

стратегияларының баламаларын анықтай біледі  

Білігі: Кәсіпорының стратегиясын таңдау, 

жоспарлау және болжау әдістерін, стратегияны 

анықтау, стратегияны жүзеге асыра білуге 
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дағдыланады. 

Құндылық құраушылары: Бизнесті дамытуда 

стратегиялық жоспарларды құру, жобаларды 

ұйымдастыру және ресурстарды басқару 

құндылығын үйлестіреді. 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр  

Әдебиеттер 1.Боганов В.Ю., Управление проектами [электронный ресурс]: учеб. 

Пособие/ В.Ю. Боганов. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2018. -152с.  

2. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : [учеб. пособие] / 

Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; М-во Образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. 

Ун-та, 2015. — 112 с. 

3.Мухтарова К.С.и др. Управление проектами: учеб. пособие - Алматы: Қазақ 

ун-ті, 2014.- 319 стр. 

4.Мұқтарова Қ., Мылтықбаева А., Инвестициялық жобаларды басқарудың 
теориясы мен әдістемесі. Оқу  құралы. 2012ж.  

5.Arman Tevfik. Yatırım Projeleri. -İstanbul. 2012 

6.Быковский В. В. [и др.]. Управление инновационными проектами и 

программами: учебное пособие - Тамбов: ТГТУ, 2011. - 104 с. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы  LGO 2118 Латын графикасы мен орфографиясы 

Пәнге жауапты ОПҚ Ф.ғ.к, доцент Н.Қошанова, ф.ғ.к., доцент м.а. Ж.Сүйінжанова, ф.ғ.к., доцент 

м.а. С.Мағжан, PhD доцент м.а. Ергубекова Ж. 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі ІІІ 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  Графика - жазуда қолданылатын таңбалардың жиынтығы, орфография – 

біркелкі жазуды қамтамасыз ететін ережелер жүйесі. «Латын графикасы 

және  орфография» пәні латын негізді орфографияны үйретеді: Әріптердің 

емлесі; Түбір сөздердің емлесі. Қосымшалар- дың жалғануы; Бөлек 

жазылатын сөздердің емлесі; Бірге жазылатын сөздердің емлесі; Дефиспен 

жазылатын сөздердің емлесі; Бас әріптің емлесі. Қосымшалардың жалғануы; 

Қысқарған сөздердің емлесі; Шеттілдік сөздердің емлесі; Сөздердің 

тасымалдануы. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

 

Б1.1.Білімін қолдану 

 
 

 

Білімі 

Латын негізді орфографияны үйрену 
арқылы мемлекеттік тілде іс қағаздар 

жүргізу технологиясын біледі; 

Дағды: 

Мемлекеттік және ресми тілде өз ойын 

қағазға түсіру, келіссөздер жүргізе 

біледі, жаңалықтарға оптимистік 

көзқараспен қарайды; 

Құндылық құраушылар|: 

Кәсіби қызметінде ізденіс 

материалдарын презентация лайды,  

ойын жүйелі түрде, сауатты жеткізеді. 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту: кәсіби 

және тұлғалық тұрғыдан өсуге 

ұмтылу қабілеті. 

Білімі:   Кәсіптік қызметтің нәтижесін 

арттыруды, өзін-өзі дамытуды 

жетілдіру; 
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Дағды: 

Өзіндік білім алу және өз бетінше 

жұмыс істеу қабілетін қалыптастырады; 

Құндылық құраушылар: 

Кәсіби қызметте шыңдала отырып, 

іскерлікпен шығармашылығын 

арттырып өзін-өзі дамыту қабілеті. 

Б3.1. Қоғам және кәсіби ортада 

коммуникативті дағдыларды 

қолдану 

 Білімі:   Шынайы өмірдегі 

коммуникация саласында тілдегі сөйлеу 

және жазу әрекеттерін біледі; 
Дағды: 

Ойлау мәдениетін меңгеріп, өз ойын 

жазбаша және ауызша түрде дұрыс 

баяндау, ойын толық жеткізе алу, 

мемлекеттік және ұлтаралық қатынас 

тілін еркін меңгереді; 

Құндылық құраушылар: 

Тәжірибеде латын графикасы негізінде 

өз көзқарасын сауатты дәйектейді,  

рәсімдейді. 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Практикалық сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1семестр  

Әдебиеттер 1. Уәлиев Н., Алдашева А., Қазақорфографиясындағықиындықтар, А., 

1988; 

2. Сыздық Р., Қазақтілініңанықтағышы, Астана, 2000; 

3. Қазақтілініңорфографиялықсөздігі, Алматы, 2001 

4. Тілбілімітерминдерініңтүсіндірмесөздігі. -Алматы. «Сөздік-Словарь», 

2005.  

5. Н. М. Уәли. Графика. Орфография. 
Орфоэпия.ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігі, 

А.БайтұрсынұлыатындағыТілбілімі институты] – Алматы, 2018 . - 235 б.  

6. Жазудыжаңғырту - тілдіжаңғырту // Анатілі. - 2018. - 22-28 ақпан (№ 8). 

- 1 б. 

7. Иманбаева, Д. Латынәліпбиінекөшудіңмаңызы 

[латынәлипбиінекөшумәселесі] / А. Иманбаева // Анатілі. - 2017. - 21-27 

қыркүйек (№ 38). - 3 б. 

8. Әміржанова Н. Латынәліпбиінегізіндегіқазақжазуыныңграфикасы мен 

орфографиясы. канд. дисс. Алматы, 2010 

9. Қазақжазуыныңтарихы мен теориясы: оқуқұралы / Қ. Б. Күдеринова; ҚР 

Білім және ғылым министрлігі, - Алматы : Елтаным , 2013 . - 343 б.  

Жаңартылған мерзімі  

 

 
Пән коды және атауы  ATP 1204  Ата-түрік принциптері 

Пәнге жауапты ОПҚ PhD доктор Қ.Базарбаев, PhD доктор Д.Жұматаева, PhD доктор Б.Сиздиков, 

PhD доктор М.Гурсой, PhD доктор М.Салгараев 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі І 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны  ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында Осман империясының құлауы 

мен өз жалғасын тапқан түрік ұлтының тәуелсіздік үшін күресі және 

мемлекеттің құрушысы болған Мұстафа Кемал Ататүріктің принциптері 

осы пәннің басты мазмұны. Севр келісімін қабылдамаған түрік ұлтының 

басшысы ретінде 1923 жылы Мұстафа Кемал мемлекетке байланысты 



 28 

бірнеше принциптер ұстанады, пән осы принциптерді Білім герге 

түсіндіруді басты негізге алады. - 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1 Білім ін қолдану Білім: Ататүрік принцптерін ғылыми 

негіздерін, өміршеңдігін түсінеді.  

Дағды: Ғылыми әдебиеттер мен 

дереккөздердегі талдау дайындығын 

көрсетеді.  

Құндылық құраушылары: Түркия 

тарихының өзекті мәселелері бойынша 

ғылыми жұмыстар жазуда көзқарасын 
дәйектейді сенімділік көрсетеді. 

Б2.1 Өзін-өзі дамыту Білім:  Тарихи саяси процестерді жаңаша 

көзқарастармен салыстырады. 

Дағды: Тарихи  тұлға принцптері негізінде 

өзіндік дамыту жоспарларын әзірлейді. 

Құндылық құраушылары: Тарихи 

тұлғаларға құрмет сезім көрсетеді. 

Б2.4 этика және құндылықтар Білімі:  Тарихи процестің негізінде 

қалыптасқан қоғамдық нормаларға 

негізделетін әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарды түсінеді. 

Дағды: Түрік халқының тарихи 

қалыптасқан қоғамдық нормаларға 
негізделетін әлеуметтік-этикалық 

құндылықтарын қолданады. 

Құндылық құраушылары:  Тұлға 

болмысына сәйкес Отансүйгіштік, 

ұлтжандылық, қасиеттерді көрсетеді. 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Derviş Kılınçkaya: Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, 
Ankara, 2012. 

2.Kissinger, Henry, Diplomasi, çev. İbrahim H. Kurt, 2.baskı, Ankara, 2009. 

3.HakanUzun, Atatürk veNutuk, Ankara, 2009. 

4.Bayram Bayraktar.Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi. Ankara,2013 

5.HalukSelvi , EnisŞahin , Mehmet Alpargu.Atatürk 

İlkeleriveİnkılapTarihi.DeğişimYayınları. Istanbul.2012 

6.GrafikerYayıncılık/Arzu Nar Boy,ErolAydın,İlyas.Atatürk 

İlkeleriveİnkılapTarihi.Ankara, 2012. 

7.Arzu Nar Boy İlyas Topçu İlknur Özdemir Erol Aydın Sertaç Demir Nurhan 

Aydın Nebahat Arslan Mustafa Yıldırım.Atatürk 

İlkeleriveİnkılapTarihi.DeğişimYayınları. Istanbul.2013 
Жаңартылған мерзімі  

 

 

Пән коды және атауы  TMT 1205 Түркі мемлекеттер тарихы 

Пәнге жауапты ОПҚ т.ғ.к., доцент Э.Зулпыхарова, т.ғ.к., доцент м.а. Л.Динашева, т.ғ.к., доцент 

м.а. М.Тастанбеков, PhDдоцент м.а. А.Оспанова, п.ғ.к., доцент м.а. 

М.Рустамбекова, т.ғ.к., доцент м.а. А.Жұмадуллаева, PhD доктор 

Қ.Базарбаев, PhD доктор Д.Жұматаева, PhD доктор Б.Сиздиков, PhD доктор 

М.Салгараев 

Элективті пән циклы және 

түрі  

ЖБП-ТК 

Академиялық дәрежесі  Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестрі І 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

https://www.idefix.com/Yazar/bayram-bayraktar/s=276634
https://www.idefix.com/Yazar/haluk-selvi/s=183739
https://www.idefix.com/Yazar/enis-sahin/s=33486
https://www.idefix.com/Yazar/mehmet-alpargu/s=144685
https://www.idefix.com/Yayinevi/degisim-yayinlari/s=2471
https://www.pegem.net/kitabevi/1-67072-Arzu-Nar-Boy-kitaplari.aspx
https://www.pegem.net/kitabevi/1-67073-Ilyas-Topcu-kitaplari.aspx
https://www.pegem.net/kitabevi/1-391-Ilknur-Ozdemir-kitaplari.aspx
https://www.pegem.net/kitabevi/1-67075-Erol-Aydin-kitaplari.aspx
https://www.pegem.net/kitabevi/1-67076-Sertac-Demir-kitaplari.aspx
https://www.pegem.net/kitabevi/1-36729-Nurhan-Aydin-kitaplari.aspx
https://www.pegem.net/kitabevi/1-36729-Nurhan-Aydin-kitaplari.aspx
https://www.pegem.net/kitabevi/1-67077-Nebahat-Arslan-kitaplari.aspx
https://www.pegem.net/kitabevi/1-93-Mustafa-Yildirim-kitaplari.aspx
https://www.idefix.com/Yayinevi/degisim-yayinlari/s=2471
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Пәннің қысқаша мазмұны  Түркі халықтарының тарихын әлеуметтік байланыстар тұрғысынан және 

олардың саяси тарихын зерттеу талпыныстары жүргізілгенімен, бүгінгі 

таңда тұтас түркі халықтарының шынайы тарихын айқындайтын еңбектер 

санаулы. Ал КСРО ыдырағаннан кейін тәуелсіздіктерін алған түркі 

мемлекеттері мен автономды түркі республикалар түркілер тарихын өз 

ұстанымдары негізінде жазуға бет бұрды. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1 Білім ін қолдану 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Білімі:  Пәннің ұғымдық-категориялық 

аппаратын  және пәнін, орын алған тарихи 

құбылыстардың мәні мен салдарын түсінеді, 

жазып көрсетеді  
Дағды: Ғылыми әдебиеттерді 

шығармашылық тұрғыдан талдайды, тарихи 

дереккөздерін, тарихи карталарды 

пайдаланады 

Құндылық құраушылары: 

Білім ін және дағдыларын тәжірибе жүзінде 

қолданады:  

ғылыми жұмыстар, рефераттар мен 

хабарламалар, ғылыми баяндамалар 

дайындайды 

Б1.2 Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 

Білімі: Тарихи үдерістерге қатысты 

оқиғаларға байланысты ақпараттарды сыни 
тұрғыдан талдайды, кемшіліктері мен 

артықшылықтарын көрсетеді 

Дағды:  Тарихи дерек көздерінен 

ақпараттарды жинақтайды , хронологиясын 

жасау дайындығын көрсетеді 

Құндылық құраушылары: 

Өзінің нақтыланған әрі бірізді өмірлік 

ұстанымдарын қалыптастырады және жаңа 

шешімдер ұсына біледі. 

Б2.1 Өзін-өзі дамыту 

 

Білімі: Әлеуметтік- экономикалық, саяси 

және мәдени дамуындағы жетістіктері мен 

қарама-қайшылықтарды анықтайды 

Дағды: Өзіндік оқу іс-әрекетін жобалайды, 

ұйымдастыруда  тарихи эволюция 

заңдарының негізінде тарихи фактілерді 

зерттеуде танымдық іс-әрекет дағдыларын 

көрсетеді 
Құндылық құраушылары: 

Оқуда өзінділік пен дербестік танытады 

Б2.4 Этика және  

құндылықтар 

 

Білім і: Қоғамдық нормаларға негізделетін 

әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі 

Дағды: Кәсіптік қызметінде азаматтық, 

төзімділік секілді ұстанымдар негізінде оң 

бағыттағы коммуникативті дағдыларды  

қолданады   

Құндылық құраушылары: 

Өзге халықтардың мәдениетіне толерантты. 

Қорытынды бақылау Емтихан 

Кредиттерді алу шарты Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Аманжолов К. Түркі халықтарының тарихы. Т. І-ІІІ. Алматы, 2003 

2. Бизахов С. Түбі бір түркілер. Алматы, 2008. 

3. Динашева Л.С., Айхан Пала. Түркі мемлекеттерінің тарихы. Алматы, 2015  

4. Лайпаков К.Т., Мизиев И.М. О происхождении тюркских народов. М., 2011. 

5. Безертинов Р. Геополитика татаро-монгольских правителей. Казань, 2011 

Жаңартылған мерзімі  
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Пән коды және атауы   UO / MO 2204 Ұлттық ойындар 

Пәнге жауапты ОПҚ П.ғ.к., доцент О.Дүйсенов, филос.ғ.к., профессор К.Баетов, доцент 

С.Ақназаров, 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль  - Ұлттық спорт. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІІ 

Пәннің пререквизиттері DShSN/ BESE 1201 Дене шынықтыру және спорт негіздері 
AAK  1202 Адам анатомиясы және кинезиологиясы 

Пәннің постреквизиттері AOA  2206 Арнайы оқыту әдістері  (Мамандыққа кіріспе) 

DShST 2107Дене шынықтыру және спорт тарихы 

Пәннің қысқаша мазмұны ҚР жоғары оқу орындарын бітірушілерге қажетті ұлттық спорт түрлері 

бойынша кәсіби білімдер, тәжірибелік біліктіліктер мен дағдылар 

қалыптастыру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Дене шынықтырудың жалпы және 

ерекшелік қызмететрі, дене шынықтырудың  

қоғамдағы әр түрллілігі мен құрылымы, дене 

тәрбиесінің негізгі жақтарын оқыту, тәрбиелеу 

және дамытудың әртүрлі теорияллық негіздерінен 

алған білімдерін қолдануға дайын 

Дағды: Түрлі жастағы, жыныстағы, спорттық 

біліктіліктегі талғаларды үйрету мен жаттытыруда 

түрлі тәсілдерді қолдана алады 

Құндылық құраушылар: Білім алушыларға 

арналған бағдарламалардан, оқыту, тәрбиелеу 

және дамытудың әртүрлі теорияллық негіздерінен 
алған білімдерін білім алушыларға қолдануды өз 

тәжірибесінде үйлестіре алады 

Б2.3. Топта жұмыс 

жасау 

Білімі: Топтық ойындардың ережесін қолданады 

Дағды: Ұлттық ойын барысында іс-әрекеттерді 

дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: Топта жұмыс жасаудың 

маңыздылығын түсінеді 

Б2.4. Этика және 

құндылықтар 

Білімі: Ойын барысында  этикаылық, материалдық 

жөніндегі рухани білімін қолданады 

Дағды: Қоғамдық нормаларға негізделген 

әлеуметтік – этикалық құндылықтарды жүзеге 

асырады 

Құндылық құраушылар: Ойын барысында өзінің 
іс-әрекетіне рефлекция жасай алады 

Б4.3. Ұйымдастыру 

және сауықтыру іс-

шаралары 

Білімі: Ұлттық ойын амалдарын дене тәрбиесі 

үшін қолдана білу, дене қимылы ережелері мен 

спорттық кемелдену шараларын ұйымдастыра 

біледі 

Дағды: Ұлттық ойын амалдарын дәлдікпен 

орындайды 

Құндылық құраушылар: Пән бойынша алған білімі 

мен дағдыларының құндылықтарын үйлестіре 

отырып, іс-әрекеттерін ұйымдастыра алады 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. С.Ақназаров.,  М.Шотаев. Таңғажайып тоғызқұмалақ Оқулық- 

Астана, 2011. 

2.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесіндегі спорттық жаттығулар жүйесі.  Оқу-

әдістемелік құрал - Алматы 2014. 

3.А.К.Анарбаев. Дене шынықтыру педагогикасы.  Лекция жинағы - Түркістан, 

2011. 

4.Омаров Бақытжан Сұлтанұлы 
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Әбділлаев Әбдіхалық Көшербайұлы. Жасөспірімдердің жеке тұлғалық 

қасиеттерін тәрбиелеудегі қазақ күресінің рөлі.  Оқу құралы - Түркістан, 2011. 

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының дамуы.  

Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы KK/ KG 2205 Қазақ күресі 

Пәнге жауапты ОПҚ Профессор Ж.Қасымбеков, доцент С.Ақназаров, аға оқытушы А.Исаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль  - Ұлттық спорт. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 4/120 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІІ 

Пәннің пререквизиттері DShSN/ BESE 1201 Дене шынықтыру және спорт негіздері 

AAK  1202 Адам анатомиясы және кинезиологиясы 

Пәннің постреквизиттері AOA  2206 Арнайы оқыту әдістері  (Мамандыққа кіріспе) 
DShST 2107Дене шынықтыру және спорт тарихы 

Пәннің қысқаша мазмұны Қазақша күрес студенттерді күрес түрінің, оның ішінде қазақша күрестің 

әдіс-тәсілдерін орындау әрекетін үйрету, арнайы және жалпы дамыту 

жаттығуларын жасату, жарыс ережелерімен таныстырып, білікті педагог-

жаттықтырушы болып қалыптастыруға тәрбиелеу. 

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Күрестің жалпы ережелерін және әдіс – 

тәсілдерін уйренуде, пререквезитте алған 

білімін қолданады  

Дағды: Қазақ күресі  ережелерін пайдалана 
отырып іс –әрекетін дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: Алған білімі мен 

дағдыларының құндылығын үлестіреді 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: Күрес  саласы бойынша күнделікті 

практикада кәсіби өсуін ұйымдастыруда 

білімін қолданады 

Дағды: Сала бойынша өз бетінше дене 

жаттығуларын дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: Қазақ күресі 

спортында жаттығуларымен шұғылданудың 

маңыздылығын үлестіреді 

Б3.1. Қоғам және кәсіби 

ортада коммуникативті 
дағдыларды қолдану 

Білімі: Спорттың казақ күресінің  амалдарына, 

дене қимылы ережелеріне қатысты 
терминологияларды біледі 

Дағды: Қазақ күресі спортына, құрал-

жабдықтарды пайдаланып әдіс-тәсілдеріне 

қатысты терминдерді дәлдікпен пайдаланады. 

Құндылық құраушылар: Қазақ күресінің іс-

әрекетінде қарым -қатынастың 

құндылықтарына қатысты терминдерді 

үлестіреді 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесіндегі спорттық жаттығулар жүйесі.  Оқу-

әдістемелік құрал - Алматы 2014. 

2.А.К.Анарбаев. Дене шынықтыру педагогикасы.  Лекция жинағы - 

Түркістан, 2011. 

3.Омаров Бақытжан Сұлтанұлы 

Әбділлаев Әбдіхалық Көшербайұлы. Жасөспірімдердің жеке тұлғалық 

қасиеттерін тәрбиелеудегі қазақ күресінің рөлі.  Оқу құралы - Түркістан, 

2011. 

4.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының 
дамуы.  Оқу құралы - Алматы, 2014. 
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5. Менликулова а.Б., Алшынбаев К.И., Ақназаров С.Б. Дене шынықтыру 

және спорт биомеханикасы.  Оқу құралы-  

Шмкент, 2015. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы AOA / OOY 2206 Арнайы оқыту әдістері (Мамандыққа кіріспе) 

 

Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  
Модуль  - Спор тарихы. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІV 

Пәннің пререквизиттері UO2204Ұлттық ойындар 
KK2205 Қазақ күресі 

Пәннің постреквизиттері MGOA3222Мектепте гимнастиканы оқыту әдістемесі 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Пәннің негізгі бағыты – студенттерге ден мәдениеті мен спорт туралы терең 

теориялық білім беру мен бірге, дене тәрбиесі жоғарғы оқу орындары мен 

педагогикалық ЖОО-ғы «Дене шынықтыру және спорт»  мамандары 

болашақта кәсіби маман ретінде осы пәннің негізгі түсініктерін тәжірибеде, 
спорттық ұйымдарда және басқа да әр түрлі оқу мекемелерінде дұрыс қолдана 

білуіне үйрету болып табылады.  

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану 

 

 

Білімі: Дене шынықтыру және спорт мамандығы 

бойынша  жалпы ережелер мен әдіс-тәсілдерді 

біледі 

Дағды: Пәнінің ережелері мен әдіс-тәсілдерін өз 

деңгейінде көрсете алады және қолданады 

Құндылық құраушылар: Дене шынықтыру  

теориясы мен әдістемелерін меңгерген және 

практикада талдай алады 

Б1.2. Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару 

Білімі: Дене шынықтыру және спорт туралы 

заңдармен қағидларды есте сақтайды және 

түсінеді 

Дағды: Адам өмірінің әр түрлі кезеңдерінде дене 

шынықтырудағы бағыттары жөнінде ақпараттарды  

қолданады және ерекшеліктеріне сарапттама 

жасай алады 

Құндылық құраушылар: Пәннің рөлі мен 

маңыздылығын түсіне отырып спорт және 
мәдениет құндылықтарын сыни ойлау арқылы 

үлестіре алады 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Дене шынықтыруды қалыптастыру үшін 

дене жатығулары мен спортың еркешеліетері 

туралы топпен бірлесе отырып  жұмыс жасайды 

және пәннің негізгі міндеттерін түсінеді                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Дағды: Арнайы оқыту әдістері пәні арқылы дене 
жаттығу  түрлеріне 

сараптама жасау үшін топпен жұмыс жасау 

барысында өзінің қабілеттілігін  көрсете алады 

Құндылық құраушылар: Спорт дене 

шынықтырудың құрамдас бөлігі ретінде сипаттама 

береді және спортық жаттығулардың мәнін, оның 

мақсатын, міндеттерін топпен бірлесу барысында 

жүзеге асыра алады 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 
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Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016. 

2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене шынықтыру 

және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  

3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 
4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы DShST/BEST 2107 Дене шынықтыру және спорт тарихы 

Пәнге жауапты ОПҚ ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев, п.ғ.к., доцент О.Дүйсенов 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль  - Спор тарихы. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІV 

Пәннің пререквизиттері UO2204Ұлттық ойындар 
KK2205 Қазақ күресі 

Пәннің постреквизиттері MGOA3222Мектепте гимнастиканы оқыту әдістемесі 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Пәннің негізгі бағыты – студенттерге ден мәдениеті мен спорт туралы терең 

теориялық білім беру мен бірге, дене тәрбиесі жоғарғы оқу орындары мен 

педагогикалық ЖОО-ғы «Дене шынықтыру және спорт»  мамандары 
болашақта кәсіби маман ретінде осы пәннің негізгі түсініктерін тәжірибеде, 

спорттық ұйымдарда және басқа да әр түрлі оқу мекемелерінде дұрыс қолдана 

білуіне үйрету болып табылады. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Дене шынықтыру және спорт туралы 

мақсат міндеттерін, ережелерін шығу тарихын 

біледі.                                                 

Дағды: Дене  шынықтыру мен спорт саласын 

оқытуда, тәрбиелеуде, сауықтыруда және 

спортық жаттығуларда жаңа тәселдерді 

қолданып іскерлікпен орындай алады 

Құндылық құраушылар: Дене шынықтыру және 

спорт тарихының мақсат міндеттерінін, 
ережелерін, заңдылықтарын түсінеді және оның 

маңыздылығын біледі 

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру Білімі: Спорттық дайындық және жарыстар 

жүйесінің негіздері және кезеңдері барысында 

өзін-өзі ұйымдастыра біледі 

Дағды: Дене шынықтыру және спортты 

басқарудың түрлі деңгейінде өзінің дағдысын 

көрсете алады және ұйымдастыруға қабілетті 

Құндылық құраушылар: Түрлі жастағы, 

жыныстағы, спорттық біліктілігі тұлғаларды 

үйрету мен жаттықтыруда түрлі маңызды 

міндеттерді, тәсілдерді қолдану барысында  

өзінің шеберлігін  ұйымдастыра алады 

Б4.1. Педагогикалық 
әдіснама 

Білімі: Дене шынықтыру және спорт 
бағытындағы  дене, күш және спортық 

дайындықты оңтайландыру мәселерінде сыртқы 

ортаның табиғи жағдайларын, педаогикалық-

психологиялық тұрғыдан бақылаудың тиімді 
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әдістерін біледі 

Дағды: Пелагогикалық зерттеу жүргізу, кешенді 

бақылаудың сандық және сапалық бағалануы, 

математикалық-статистикалық, педагогикалық, 

психологиялық және медициналық-биологиялық 

зерттеу әдістерін іскерлікпен орындай алады. 

Құндылық құраушылар: Салауатты өмір өмір 

салты мен дене шынықтыру және спортпен 

шұғылданудың маңыздылығын түсінеді және 
оны насихааттау жұмыстарын жүргізуге 

қабілетті 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016. 

2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене шынықтыру 
және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  

3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 
 

Пән коды және атауы Bas / Bas 3208 Баскетбол 

Пәнге жауапты ОПҚ Аға оқытушы лар: А.Уразбаев, Н., Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, 

ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль  - Спорттық ойындар І. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Пәннің пререквизиттері DTSG2218Дене тәрбиесі және спорт гигиенасы 

Пәннің постреквизиттері TSTTA3212Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 
DShTA3213Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 

Пәннің қысқаша мазмұны Барлық мамандықтар үшін міндетті болып табылатын оқу пәні есебінде, ол 

кәсіби дене даярлығын қамтамасыз етеді, салауатты өмір салтымен саналы 

түрде жүру қажеттілігін тәрбиелеу жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыру құралдарының бірі, денсаулықты нығайтудың факторы  

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Баскетбол спорт түрінің пайда болуы 

мен дамуының ерекшеліктерін түсінеді. 

Баскетбол ойынның әдіс айлаларын мен 

ережелерін қолдана алады 

Дағды: Баскетбол ойынының ережелерін 

сақтай отырып   іс –әрекетте дәлдікпен 

орындайды. 
Құндылық құраушылар: Алған білімі мен 

дағдыларының құндылығын үлестіреді 

 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: Өз уақытын жоспарлап, өз бетінше әдіс 

тәсілдерді іс-жүзінде орындауға  қабілетті. 

Дағды: Баскетбол ойыны барысында өзін-өзі 

дамытуға байлансыты  тактикалар мен 

ережелерді орындайды. 



 35 

Құндылық құраушылар: Баскетбол спорт 

түрінің ережелерінің маңыздылығын түсінеді 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Командада жұмыс істеудің негіздерін 

біледі. Командаға жетекшілік жасай алады.   

Дағды: Баскетбол ойында командамен жұмыс 

жасау барысында өзінің іскерлігін көрсете 

алады. 

Құндылық құраушылар: Баскетбол ойнын 

ойнау кезінде командада пайда болған 

қақтығыстарды шешуге өз-пікірін қосуға 
дағдыланған 

Б4.3. Ұйымдастыру және 

сауықтыру іс-шаралар 

Білімі: Жарыстарды ұйымдастыру мен 

төрешілік ету ережелерін біледі. 

Дағды: Жарыстарды ұйымдастырып төрешілік 

жүргізе алады. 

Құндылық құраушылар: 

Ұйымдастырушылықтың маңыздылығын 

түсіне отырып іс-шараларды ұйымдастыруға 

қабілетті 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Менликулова а.Б., Алшынбаев К.И., Ақназаров С.Б. Дене шынықтыру 

және спорт биомеханикасы.  Оқу құралы-  

Шмкент, 2015. 

2.Ш.Б Оразов., 

Б.А. Жлолдасбекова. Болашақ дене тәрбиесі мұғалімдерін кәсіби іс-әрекетке 

даярлаудың ғылыми-әдістемелік жүйесі.  Монография- 

Алматы, 2014. 

3.Б.З.Абусейтов. Болашақ мамандарды оқушылардың дене мәдениетін 

дамытуға кәсіби даярлаудың ғылыми-педагогикалық негіздері.   
Монография – Түркістан, 2015 

4.Ш.Б Оразов. Дене тәрбие жүйесіндегі ұлттық ойындар теориясы және 

әдістемесі  Монография Түркістан, 2012 

Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының 

дамуы.  Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы Zhuz/ Uuz 3209 Жүзу 

Пәнге жауапты ОПҚ Аға оқытушылар:  А.Уразбаев, А.Исаев, М.Кекілбекова 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль  - Спорттық ойындар І. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Пәннің пререквизиттері DTSG2218Дене тәрбиесі және спорт гигиенасы 

Пәннің постреквизиттері TSTTA3212Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 
DShTA3213Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 

Пәннің қысқаша мазмұны Жүзу тарихы. Жүзудің спорттық және қолданбалы мәні. Жүзу дене тәрбиесі 

жүйесінде. Жүзу механикасы. Суда тепе-теңдік сақтау. Жүзу динамикасы. 
Жүзу техникасының элементтері. Спорттық жүзу техникасының түсініктері. 

Жүзу техникасының рационалды бағыты. 

Қолданбалы жүзуді топтастыру. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Жүзудің спорттық тәсілдерін және оқыту 

әдістемесін үйрету,жүзуді кәсіптік 

педагогикалық,бапкерлік,дене шынықтыру және 

спорттың әр түрлі сласын түсінеді қолдана 

біледі. 
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Дағды: Жарысты ұйымдастыру және төрешілік 

дағдыларының мазмұнын оқу-тәрбие үдерісінде 

жүзеге асыруға қабілетті. 

Құндылық құраушылар: Жүзудің  ден саулыққа 

пайдалы екенің түсіндіру оқу пәнініе 

қызығушылығын танытады. 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: Жүзу сабағында толық теориялық және 

практикалық білім алуда жеке тұлғалық өзін 

көрсету мен өзін дамыту тәсілдерін меңгерген. 

Дағды: Жарысты ұйымдастыру және төрешілік 
дағдыны қалыптастыруда кәсіби дайындығын өз 

бетінше призентациялайды 

Құндылық құраушылар: Жүзуден жоғары 

көрсеткішке жетуде алдына мақсат 

қояды,жетістікке жетуді қалайды. 

Б2.2. Топта жұмыс жасау Білімі: Жүзудің тарихы,теориясы және 

әдістемесің алған білімін топта жұмыс жасауда 

қолдана біліеді. 

Дағды: Әр түрлі жастағы топтарда сауықтыру 

жұмыстарымен топта жұмыс істеуге қабілетті. 

Құндылық құраушылар: Бассейндерде ,таби су 

қоймаларындағы іс шараларда қақтығыстарды 

шешеді және олардың орын алуына жол 

бермейді. 

Б4.3. Ұйымдастыру және 
сауықтыру іс-шаралары 

Білімі: Жүзуден жарыстарда төрешілік  жасап 
және оны ұйымдастыруда лған білімін қолдана 

біледі. 

Дағды: Су спортынан болатын сауықтыру іс 

шараларын басқарып дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: Жүзу спортынан өтетін 

сауықтыру іс-шараларында келенсіз 

жағдайларды шешеді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.Адам және өмір.  Оқу құралы - Алматы 2016ж, Ш.Оразов 

2.Менликулова а.Б., Алшынбаев К.И., Ақназаров С.Б. Дене шынықтыру және 

спорт биомеханикасы.  Оқу құралы-  

Шмкент, 2015. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 

2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының 
дамуы.  Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы JA / Atl 3210 Жеңіл атлетика 

Пәнге жауапты ОПҚ Профессор Ж.Қасымбеков, аға оқытушылар: М.Кекілбекова, А.Уразбаев 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль  - Спорттық ойындар І. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Пәннің пререквизиттері DTSG2218Дене тәрбиесі және спорт гигиенасы 
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Пәннің постреквизиттері TSTTA3212Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 
DShTA3213Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Жеңіл атлетика түрлерінен тереңдете білім алу үшін мына пәндер: анатомия, 
физиология, педагогика, психология, биомеханика, ДШ және Спорт теориясы 

мен әдістемесінен білім алуы қажет. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Жеңіл атлетиканың негізін түсінеді, 

техника түрлерін біледі 

Дағды: Жеңіл атлетиканың жаттығуларын 

дәлдікпен орындайды. 

Құндылық құраушылар: Жеңіл атлетикаға 

деген қызығушылығын танытады 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттарды өз бетімен табуға, 

талдауға, іріктеу жасауға, түрлендіру үшін 

жаңа қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

қолданады 

Дағды: Алған теориялық білімдерін қазіргі 
заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға 

қабілетті. 

Құндылық құраушылар: Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолданудың маңыздылығын 

түсінеді 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту 

 

 

 

 
 

 

Білімі: Замануи білімдерді меңгеру, жоғары 

кәсіби мамандардың іс-тәжірибелерін оқып 

білу, жинақтау, тарату және қолдана білуге 

қабілетті. 

Дағды: Алған білімінің негізінде өзінің даму 
жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: Шығармашылық 

қызметте жоғары мотивацияға ие, өз бетімен 

білім алуға және өзін - өзі тануға ұмтылады. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Ұжымда жұмыс істей алу, 

ұйымдастыру, басқару икемі, қақтығыс 

жағдайларды шеше білу және келісімдер 

жүргізе алудың теориялық негіздерін 

қолданады 

Дағды: Білімін қолдана отырып топта жұмыс 

істей алады, қақтығыстарды шешуге қабілетті 

Құндылық құраушылар: Топта жұмыс 
жасаудың құндылықтарын үлестіреді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Сихымбаев Қ.С., Жолдасбеков б.А., Оразов Ш.Б. Жеңіл атлеттерді 

дайындаудағы арнайы жаттығулар жүйесі.  Оқу құралы - Алматы, 2014.  

2.Менликулова а.Б., Алшынбаев К.И., Ақназаров С.Б. Дене шынықтыру және 

спорт биомеханикасы.  Оқу құралы-  

Шмкент, 2015. 
3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының дамуы.  

Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы Gim / Zhim 3211 Гимнастика 
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Пәнге жауапты ОПҚ Аға оқытушылар: А.Исаев, А.Уразбаев, М.Кекілбекова 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль  - Спорттық ойындар І. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Пәннің пререквизиттері DTSG2218Дене тәрбиесі және спорт гигиенасы 

Пәннің постреквизиттері TSTTA3212Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 
DShTA3213Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Пәннің сапалы меңгерілуі үшін алдын ала өтілетін пәндер: дене тәрбиесінің 

теориясы, морфологиясы, педагогикасы, спорт биомеханикасы, спорт 

физиологиясы. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Гимнастика атауларын меңгерген және 

бағдарлама көлемінде жаттығуларды дұрыс 

айта, жаза және сызып бейнелей алады 

Дағды: Ережелерді пайдалана отырып іс –

әрекетін дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: Алған білімі мен 

дағдыларының құндылығын үлестіреді 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттарды өз бетімен табуға, 

талдауға, іріктеу жасауға, түрлендіру үшін жаңа 
қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолданады 

Дағды: Алған теориялық білімдерін қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға 

қабілетті. 

Құндылық құраушылар: Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолданудың маңыздылығын 

түсінеді 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: Замануи білімдерді меңгеру, жоғары 

кәсіби мамандардың іс-тәжірибелерін оқып білу, 

жинақтау, тарату және қолдана білуге қабілетті. 
Дағды: Алған білімінің негізінде өзінің даму 

жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: Шығармашылық 

қызметте жоғары мотивацияға ие, өз бетімен 

білім алуға және өзін - өзі тануға ұмтылады. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Ұжымда жұмыс істей алу, ұйымдастыру, 

басқару икемі, қақтығыс жағдайларды шеше 

білу және келісімдер жүргізе алудың теориялық 

негіздерін қолданады 

Дағды: Білімін қолдана отырып топта жұмыс 

істей алады, қақтығыстарды шешуге қабілетті 

Құндылық құраушылар: Топта жұмыс жасаудың 
құндылықтарын үлестіреді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.А.Исаев., Е.Маханбет., Ж.Қасымбеков. Гимнастиканы оқыту әдістемесі.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

2.Менликулова а.Б., Алшынбаев К.И., Ақназаров С.Б. Дене шынықтыру және 

спорт биомеханикасы.  Оқу құралы-  
Шмкент, 2015. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 2016.  
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5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының дамуы.  

Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы TSTTA/SSTTY3212 Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль- Әдістеме. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Пәннің пререквизиттері DTSTFN 3220Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 
DShSM3221Дене шынықтыру және спорт менеджменті 

Пәннің постреквизиттері Dzyu4331Дзюдо 
Ek4332Еркін күрес 
DShSP 4333Дене шынықтыру және спорт психологиясы   
Fut 4337Футбол 

Vol 4338Волейбол 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Пәннің негізгі бағыты – студенттерге ден мәдениеті мен спорт туралы терең 

теориялық білім беру мен бірге, дене тәрбиесі жоғарғы оқу орындары мен 
педагогикалық ЖОО-ғы «Дене шынықтыру және спорт»  мамандары 

болашақта кәсіби маман ретінде осы пәннің негізгі түсініктерін тәжірибеде, 

спорттық ұйымдарда және басқа да әр түрлі оқу мекемелерінде дұрыс қолдана 

білуіне үйрету болып табылады.  

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Таңдап алынған спорт түрлерінің тарихын, 

әдіс-айлаларын, тәсілдерін біледі, сабақ түрлерін 

өткізудің әдістерін қолдана алады. 

Дағды: Таңдаған спорт түрінің теориясы мен 

әдістемесінен  теориялық білімдерін өз 

тәжірибесінде қолданады. 

Құндылық құраушылар: Таңдап алынған спорт 

түрі бойынша өз біліміне   маңыздылығын түсінеді 

Б1.2. Ақпаратты сыни 

ойлау арқылы басқару 

Білімі: Ақпарат көздерінен алынған жаңа 

технологиялық әдістемелерді талдап, өз 
шығармашылық қызметінде пайдалана алады 

Дағды: Ақпарат деректері негізінде пән бойынша 

қоғамда және әлемде болып жатқан әлеуметтік 

үдерістер мен өзгерістерге талдау жасай алады 

Құндылық құраушылар: Ақпарат көздерінен 

алынған жаңа технологиялық әдістемелердің 

теориялық мазмұнын үйлестіруге қабілетті 

Б2.4. Этика және 

құндылықтар 

Білімі: Сабақ  барысында мәдениет аралық 

ерекшеліктерді, этикалық қағидаларды өзінің 

кызметінде қолданады 

Дағды: Жауапкершілігін және этикалық 

қағидаларды ұстай отырып, өзі қызметін ділдікпен 
орындайды. 

Құндылық құраушылар: Этикалық қарым-

қатынастың құндылығын үйлестіреді. 

Б4.1. Педагогикалық 

әдіснама 

Білімі: Дене шынықтыру мен спорт саласындағы 

психологиялық- педагогикалық әдіснаманың 

ерекшеліктерін түсінеді. 

Дағды: Спорт саласындағы заманауи әдіс-

тәсілдерін дәлдікпен орындай алады. 

Құндылық құраушылар: Таңдаған спорт түрінің 

теориясы мен әдістемесінің маңыздылығын 

түсінеді 

Қорытынды бақылау  Емтихан 
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Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016. 

2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене шынықтыру 

және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  
3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 2016. 

4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы-Түркістан, 2016. 

5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы DShTA/ TMFK3213 Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі 

Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль- Әдістеме. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

4/120 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Пәннің пререквизиттері DTSTFN 3220Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 
DShSM3221Дене шынықтыру және спорт менеджменті 

Пәннің постреквизиттері Dzyu4331Дзюдо 
Ek4332Еркін күрес 
DShSP 4333Дене шынықтыру және спорт психологиясы   
Fut 4337Футбол 
Vol 4338Волейбол 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

«Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі» негізгі сағаттарының көлемі мен 
мазмұны, оның шектес ғылымдар саласындағы орны және студенттер мен дене 

тәрбиесі ЖОО-н бітіруші мамандық иелеріне  маңыздылығын ашып көрсету. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1.Білімін қолдану  Білімі: Дене мәдениеті бойынша пәндерден 

берілетін білім көлемі мен оның мазмұнын 

негіздеп оқытудың тиімді әдістерін білім 

алушыларға  білім алушыларға  қабілетті 

Дағды: Дене мәдениеті мамандығы бойынша 

пәндерді оқыту әдістемесінен алған кәсіби 

білімдерін  іс-әрекетінде білім алушыларға 

үйлестікте тарата алады 

Құндылық құраушылар: Білім алушыларға 

әдістемелік білім беруде өскелең өмір талабы 

деңгейінде инновациялық технологияларды оқу 
үдерісінде жүйелі үлестіре біледі 

Б1.2.Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды 

қолдану 

Білімі: Дерек көздерінен алынған жаңа 

технологиялық әдістемелерді өңдеп дайындайды, 

талдайды және білім алушыларға өзінің кәсіби іс-

әрекетінде пайдаланады 

Дағды: Мамандық бойынша пәндерді оқыту 

әдістемесі негіздерінен алған білімін өзінің    іс-

әрекетінде біліктілікпен қолдануға қабілетті 

Құндылық құраушылар: Дерек көздерінен алынған 

инновациялық технологиялар әдістемелерінің 

ілімдік мазмұнын іс-жүзінде білім алушыларға 

үлестіре біледі 

Б2.1.Өзін-өзі дамыту 
(ұйымдастыру) 

Білімі: Мамандық  пәндерін оқыту әдістемесі 
бойынша оқу үдерісін модельдей біледі және 

өзінің кәсіби қызметінде қолдана алады 

Дағды: Оқытушылық, жаттықтырушылық, 

ұйымдастыру-басқару, оқу-әдістемелік, ғылыми-
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зерттеу жұмыстарын атқаруға қабілетті 

Құндылық құраушылар: Мамандық бойынша 

оқыту әдістетерін ғылыми-зерттеу әдістерімен 

үйлестіре біледі 

Б4.1. Педагогикалық 

әдіснама 

Білімі: Мамандық бойынша пәндерді оқыту 

әдістемесі негіздерінен мағлұматы бар, іс-жүзінде 

білім алушыларға өзінің болашақ кәсіби 

қызметінде үлестіруге қабілетті 

Дағды: Мамандық бойынша пәндерді оқыту 

әдістемесінен білім берудің мазмұндық моделін 
құрады, талдайды және өңдеп даярлайды және 

өзінің іс-әрекетінде білім алушыларға үлестіруге 

қабілетті 

Құндылық құраушылар: Мамандық бойынша 

пәндерді оқыту әдістемесінен алған білімдерін оқу 

оқу үдерісінде білім алушыларға 

шығармашылықпен үлестіре біледі 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016. 

2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене шынықтыру 

және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  

3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 2016. 

4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы-Түркістан, 2016. 

5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы STTKZhKZh 3214 Спорттың таңдаған спорт түрінен кәсіптік 

жаттықтырушылық қызметін жетілдіру 

Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль - Жаттықтырушылық және олимпиадалық. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Пәннің пререквизиттері DTSTFN 3220Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 
DShSM3221Дене шынықтыру және спорт менеджменті 

Пәннің постреквизиттері Dzyu4331Дзюдо 

Ek4332Еркін күрес 
DShSP 4333Дене шынықтыру және спорт психологиясы   
Fut 4337Футбол 
Vol 4338Волейбол 

Пәннің қысқаша мазмұны Бұл пән мамандарды дене тәрбиесі бойынша кәсіби тұрғыдан дайындайтын 

негізгі пәндердің бірі. Бұл бағдарлама таңдап алған спорт түрінің тарихын, 

ілімін, сабақ беру әдістемелерін оқып білуді, студент таңдап алған спорт 

түрінің дене тәрбиесі жүйесінде көздейді. 

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

 

Б1.1. Білімін қолдану 

Білімі: Кәсіптік жаттықтырушылық қызметін 

жетілдіруғе, білім деңгейн арттыруға, 

спорттың әр түрлі  сласын түсінеді қолдана 
біледі. 

Дағды: Жетілдіру барысында алған білімдерін 

кеңінен қолданады, ұйымдастыру 

дағдыларына  ие болады. 

Құндылық құраушылар: Заманауи ғылыми 
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әдістерін қолдана білуі,  талапқа сәйкес 

келетін теориялық  білімдер мен практикалық 

дағдыларына ие болуға қабілетті. 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: Өз бетімен білім алу, өзіндік даму 

траекториясын қамтамасыз ету, кәсіби білім 

беру мүмкіндігін қалыптастыру. 

оқу барысында алған білімін жетілдіру 

мақсатында ресми ақпарат көздерін 

пайдалана отырып заманауи деңгейде ұстап 

тұру және оны әр дайым жетілдіріп отыру. 
Дағды: Спорт қызметін ұйымдастыру 

процесінде алынған нәтижелерді талдайды. 

Құндылық құраушылар: Өзін-өзі дамыту 

деңгейін, кәсіби дағдыларын жетілдіруге, өз 

бетінше білім алуға, білімің әр дәйм 

толықтыруға қабілетті. 

Б4.1. Педагогикалық 

әдіснама 

Білімі: Зерттеулерді жүргізу және 

ұйымдастыру дағдыларын меңгереді, ғылыми 

зерттеушілік, білім беру, 

ұйымдастырушылық, басқарушылық 

дағдыларын қалыптастырады. 

Дағды: Ғылыми зерттеулерді жүрігзу және 
ұйымдастыру дағдыларына  ие болады. 

Құндылық құраушылар: Өзекті мәселелерді 

жан- жақты және кешенді қарастыру 

қағидаларын меңгереді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016. 
2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене 

шынықтыру және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  

3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы TASTPShN 3215 Таңдаған спорт түріндегі спорттық педагогикалық 

шеберлік негіздері 

Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль - Жаттықтырушылық және олимпиадалық. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Пәннің пререквизиттері DTSTFN 3220Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 
DShSM3221Дене шынықтыру және спорт менеджменті 

Пәннің постреквизиттері Dzyu4331Дзюдо 
Ek4332Еркін күрес 
DShSP 4333Дене шынықтыру және спорт психологиясы   
Fut 4337Футбол 
Vol 4338Волейбол 

Пәннің қысқаша мазмұны Барлық мамандықтар үшін міндетті болып табылатын оқу пәні есебінде, ол 
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кәсіби дене даярлығын қамтамасыз етеді, салауатты өмір салтымен саналы 

түрде жүру қажеттілігін тәрбиелеу жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыру құралдарының бірі, денсаулықты нығайтудың факторы  

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: ТАСТ-нің тәсілдерін және оқыту 

әдістемесін үйрету, кәсіптік педагогикалық, 

бапкерліктің сласын түсінеді қолдана біледі. 

Дағды: Жарысты ұйымдастыру және 

төрешілік дағдыларының мазмұнын оқу-

тәрбие үдерісінде жүзеге асыруға қабілетті. 

Құндылық құраушылар: ТАСТ-нің  
денсаулыққа пайдалы екенің түсіндіру оқу 

пәнініе қызығушылығын танытады. 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: ТАСТ сабағында толық теориялық 

және практикалық білім алуда жеке тұлғалық 

өзін көрсету мен өзін дамыту тәсілдерін 

меңгерген. 

Дағды: Жарысты ұйымдастыру және 

төрешілік дағдыны қалыптастыруда өзінің 

даму жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: ТАСТ жоғары 

көрсеткішке жетуде алдына мақсат 

қояды,жетістікке жетуді қалайды. 

Б2.2. Топта жұмыс жасау Білімі: ТАСТ-нің теориясы және әдістемесің 
алған білімін топта жұмыс жасауда қолдана 

біліеді. 

Дағды: Әр түрлі жастағы топтарда сауықтыру 

жұмыстарымен топта жұмыс істеуге қабілетті. 

Құндылық құраушылар: ТАСТ-нің іс-

шараларда қақтығыстарды шешеді және 

олардың орын алуына жол бермейді. 

Б4.3. Ұйымдастыру және 

сауықтыру іс-шаралары 

Білімі: ТАСТ жарыстарда төрешілік  жасап 

және оны ұйымдастыруда лған білімін 

қолдана біледі. 

Дағды: Сауықтыру іс шараларын басқарып 

дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: ТАСТ  өтетін 
сауықтыру іс-шараларында келенсіз 

жағдайларды шешеді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016. 

2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене шынықтыру 
және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  

3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 
 

 

 

Пән коды және атауы SKT / STS 2216 Спорттық құрылыс және тренажерлар 

Пәнге жауапты ОПҚ Профессор К.Д.Баетов, п.ғ.к., доцент О.Дүйсенов, доцент С.Ақназаров 

Элективті пән циклы және Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  
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түрі Модуль - Жаттықтырушылық және олимпиадалық 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІІ 

Пәннің пререквизиттері DShSN1201Дене шынықтыру және спорт негіздері 
AAK1202Адам анатомиясы және кинезиологиясы 

Пәннің постреквизиттері DTSG2218Дене тәрбиесі және спорт гигиенасы 
LFKBDTM 2219ЛФК,бейімдеу дене тәрбиесі, массаж 

Пәннің қысқаша мазмұны Спорттық құрылыс және тренажерлар пәні кәсіби дене даярлығын 

қамтамасыз етеді, салауатты өмір салтымен саналы түрде жүру қажеттілігін 

тәрбиелеу жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру құралдарының 

бірі, денсаулықты нығайтудың факторы, кәсіби даярлық барысында 

студенттердің студенттердің дене және психикалық жағдайын ыңғайлау 
болып табылады.  

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін  қолдану Білімі: Спорттыық ойындардың  ережелерін, 

жүйесін және принціптері мен әдістерін 

біледі.  

Дағды: Спорттық ойындар бойынша 

ережелерді қолдана отырып спорттың даму 

жоспарын жасайды.   

Құндылық құраушылар: Оқу пәніне 

қызығушылығын танытады 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Спорт ойындарының түрлері 

бойынша ережелерін біледі 

Дағды: Спорттық ойындарының түрлері 

бойынша әдіс-тәсілдерін дәлдікпен 
орындайды 

Құндылық құраушылар: Топта жұмыс 

жасаудың маңыздылығын түсінеді 

Б4.3. Ұйымдастыру және 

сауықтыру іс-шаралар 

Білімі: Спорттық ойындар бойынша даму 

жоспарын әзірлеуге білімін қолданады; 

Дағды: Спорттық мерекелерді 

ұйымдастырып, спорт түрлері  бойынша 

жарыстарға төрешілік жасай алады 

Құндылық құраушылар: Салауатты өмір 

салтын сақтау іс- шараларын 

ұйымдастырудың  құндылығын үйлестіреді   

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесіндегі спорттық жаттығулар жүйесі.  Оқу-

әдістемелік құрал - Алматы 2014. 

2. Оразбаев Ерғали Дүйсенбекұлы Студенттердің қарым-қатынасының 

әдістемелік жүйесі.  Оқу құралы - Түркістан, 2011. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 
мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 

2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының 

дамуы.  Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

 

Пән коды және атауы SOOA / SOOT 2217 Спорттық ойындарды оқыту әдістемесі   

Пәнге жауапты ОПҚ П.ғ.к., доцент О.Дүйсенов, доцент С.Ақназаров, аға оқытушылар: 

А.Уразбаев, А.Исаев 
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Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль - Жаттықтырушылық және олимпиадалық 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 4/120 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІІІ 

Пәннің пререквизиттері DShSN1201Дене шынықтыру және спорт негіздері 

AAK1202Адам анатомиясы және кинезиологиясы 

Пәннің постреквизиттері DTSG2218Дене тәрбиесі және спорт гигиенасы 
LFKBDTM 2219ЛФК,бейімдеу дене тәрбиесі, массаж 

Пәннің қысқаша мазмұны Барлық мамандықтар үшін міндетті болып табылатын оқу пәні есебінде, ол 

кәсіби дене даярлығын қамтамасыз етеді, салауатты өмір салтымен саналы 

түрде жүру қажеттілігін тәрбиелеу жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыру құралдарының бірі, денсаулықты нығайтудың факторы, 

кәсіби даярлық барысында студенттердің студенттердің дене және 

психикалық жағдайын ыңғайлау болып табылады.  

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін  қолдану Білімі: Спорттыық ойындардың  ережелерін, 
жүйесін және принціптері мен әдістерін 

біледі.  

Дағды: Спорттық ойындар бойынша 

ережелерді қолдана отырып спорттың даму 

жоспарын жасайды.   

Құндылық құраушылар: Оқу пәніне 

қызығушылығын танытады 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Спорт ойындарының түрлері 

бойынша ережелерін біледі 

Дағды: Спорттық ойындарының түрлері 

бойынша әдіс-тәсілдерін дәлдікпен 

орындайды 
Құндылық құраушылар: Топта жұмыс 

жасаудың маңыздылығын түсінеді 

Б4.3. Ұйымдастыру және 

сауықтыру іс-шаралар 

Білімі: Спорттық ойындар бойынша даму 

жоспарын әзірлеуге білімін қолданады; 

Дағды: Спорттық мерекелерді 

ұйымдастырып, спорт түрлері  бойынша 

жарыстарға төрешілік жасай алады 

Құндылық құраушылар: Салауатты өмір 

салтын сақтау іс- шараларын 

ұйымдастырудың  құндылығын үйлестіреді   

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесіндегі спорттық жаттығулар жүйесі.  Оқу-

әдістемелік құрал - Алматы 2014. 

2. Оразбаев Ерғали Дүйсенбекұлы Студенттердің қарым-қатынасының 

әдістемелік жүйесі.  Оқу құралы - Түркістан, 2011. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 
2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының 

дамуы.  Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

 

 

Пән коды және атауы DTSG / BESH 2218 Дене тәрбиесі және спорт гигиенасы 

Пәнге жауапты ОПҚ б.ғ.к.,доцент З.С.Ажибаева, а-ш.ғ.к.,доцент С.С. Абдукаюмов, аға 

оқытушылар Б.Юсупов, Г.Бабаева 
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Элективті пән циклы және 

түрі 

Базалық кәсіптендіру модулі. Модуль- Психология және физиология  

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІV 

Пәннің пререквизиттері - 

Пәннің постреквизиттері - 

Пәннің қысқаша мазмұны        Дене тәрбиесі және спорт гигиенасы пәні ғылымның екі саласын 

қамтиды: адам организмінің жеке мүшелері және мүшелер жүйелерінің 

қызметтерінің жас ерекшеліктер заңдылықтарын, даму жолдарын 

қарастыратын жасқа байланысты физиология және адамның денсаулығын 

сақтауға қажетті жағдайларды қарастырып, анықтап, түрлі ұсыныстар 

жасайтын гигиена ғылымдары. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1 Білімін қолдану Білімі: Aдамның жасқа сай  ерекшеліктерін, 

өсіп- дамуының заңдылықтарын түсінеді, 

гигиеналық талаптарды қолданады; 
Дағды:   Салауатты өмір сүру дағдыларын 

көрсетеді; 

Құндылық құраушы: Гигиеналық және еңбекті 

қорғау талаптарын есепке ала отырып, қауіпсіз 

білім беру ортасын ұйымдастырады; 

Б1.2  Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 

Білімі: Ақпарат көздеріндегі мәліметтерді сыни 

көзқараспен талдайды, бағалайды; 

Дағды:  Оқу-тәрбиеге байланысты 

материалдарды іріктеу, жобалау, жоспар 

әзірлеу дағдыларын көрсетеді; 

Құндылық құраушы:   Оқушылардың жас 

ерекшеліктері мен дамуына сай бірлескен 
және жеке іс-шараларды ұйымдастыра алады; 

Б2.2  Өзін-өзі ұйымдастыру Білімі: Өзінің мүмкіндіктерін түсінеді, баға 

береді; 

Дағды:   Өзінің іс-әрекет жоспарын әзірлейді, 

ұйымдастыру дағдысын көрсетеді; 

Құндылық құраушы:   Өзіндік іс-әрекеттерді 

ұйымдастырады, жауапкершілікті сезінеді, 

жүктейді; 

Б3.1  Қоғам және кәсіби 

ортада коммуникативті 

дағдыларды қолдану 

Білімі: Қоғамда және адамдармен қарым- 

қатынаста сөйлеу әрекеттерін жүйелі, сауатты 

қолданады; 

Дағды:   Көпшілік алдында сөйлеу 

дағдыларын пайдалануға қабілетті; 
Құндылық құраушы:   Баяндама жасайды, 

байқауларға қатысады пікірталас 

ұйымдастырады. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ордабеков С.О. Жас ерекшелік физиологиясы, анатомиясы және гигиенасы. 

Оқу құралы. «Ақ Нұр баспасы». 2012ж. 

2. Балгимбеков Ш.А. Оқушылардың даму физиологиясы. Алматы. 2016ж.  

3. Ерманова С. А. Тамақтану, су, топырақ, ауа гигиенасы. «Ақ Нұр баспасы» 

2012ж. 

Жаңартылған мерзімі  

 

 

 

 

 

Пән коды және атауы LFKBDTM 2219 ЛФК, бейімдеу дене тәрбиесі, массаж 

Пәнге жауапты ОПҚ Аға оқытушы М.Кекілбекова, А.Уразбаев 
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Элективті пән циклы 

және түрі 

Оқытудың қосымша түрі 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр ІV 

Пәннің пререквизиттері В07.102Арнайы оқыту әдістері (Мамандыққа кіріспе) 

В07.111Дене шынықтыру және спорт тарихы 

Пәннің постреквизиттері В07.131Футбол 

В07.105Волейбол 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Жеке тұлғаның бейімдеу дене тәрбиесін қалыптастыру әдістеріне, 

құралдарына, негізгі қағидаларына, міндеттеріне, мақсаттарына  оқытудағы 

жаңа тәсілдерге, дене қасиеттерін қалыптастыру  

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану 

 

Білімі: Дене шынықтырудың жалпы адам 

ағзасына әсерін түсінеді. 

Дағды: Дене жаттығуларын дене шынықтыру 

құралдарын қолдану арқылы дәлдікпен 

орындайды. 

Құндылық құраушылар: Іс-әрекетінде дене 

шынықтыру пәнінен алған білімінің 
құндылығын үлестіреді 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту 

 

Білімі: Өз бетінше білімін кеңейтіп, жетілдіруге 

қабілетін қалыптастырады. 

Дағды: Үнемі дене шынықтыру жаттығуларын 

өздігімен орындайды және дене шынықтыру 

құралдарын қолданады. 

Құндылық құраушылар: Тұлғаның дене және 

рухани күшін нығайтуда спорттық-сауықтыру 

іс-әрекетінің құдылықтарын үйлестеріп, тиімді 

ұйымдастырады. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау 

 

Білімі: Командалық ойындардың ережелерін 

біледі, жарыстарды ұйымдастыру және 

төрешілік етудің негіздерін түсінеді 
Дағды: Командалық жарыстарды ұйымдастыру 

мен төрешілік етуді дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: Тұлғааралық қарым-

қатынасты және бірлескен қызметті 

ұйымдастырудың маңыздылығын түсінеді 

Қорытынды бақылау  Д/сынақ 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 4 семестр 

Әдебиеттер 1.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесіндегі спорттық жаттығулар жүйесі.  Оқу-

әдістемелік құрал - Алматы 2014. 

2. Омаров Бақытжан., 

Уразбаев Арыстан. Студенттердің педагогикалық іс-тәжірибе кезіндегі 

бақылау-тіркеу кітапшасы.  Оқу-әдістемелік құрал - Түркістан, 2012. 

3.Оразбаев Ерғали Дүйсенбекұлы Студенттердің қарым-қатынасының 

әдістемелік жүйесі.  Оқу құралы - Түркістан, 2011. 

4.Ш.Б Оразов., 

Б.А. Жлолдасбекова. Болашақ дене тәрбиесі мұғалімдерін кәсіби іс-әрекетке 

даярлаудың ғылыми-әдістемелік жүйесі.  Монография- 

Алматы, 2014. 

5.Б.З.Абусейтов. Болашақ мамандарды оқушылардың дене мәдениетін 
дамытуға кәсіби даярлаудың ғылыми-педагогикалық негіздері.   Монография 

– Түркістан, 2015 

Жаңартылған мерзімі  
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Пән коды және атауы DTSTFN 3220 Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 

Пәнге жауапты ОПҚ Аға оқытушы М.Кекілбекова, А.Исаев, А.Уразбаев 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Оқытудың қосымша түрі 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Пәннің пререквизиттері В07.102Арнайы оқыту әдістері (Мамандыққа кіріспе) 

В07.111Дене шынықтыру және спорт тарихы 

Пәннің постреквизиттері В07.131Футбол 

В07.105Волейбол 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Дене тәрбиесі және спорт түрлерінің физиологиялық негіздерін, жеке 

тұлғаның бейімдеу дене тәрбиесін қалыптастыру әдістеріне, құралдарына, 

негізгі қағидаларына, міндеттеріне, мақсаттарына  оқытудағы жаңа тәсілдерге, 

дене қасиеттерін қалыптастыру  

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану 
 

Білімі: Дене шынықтырудың жалпы адам 
ағзасына әсерін түсінеді. 

Дағды: Дене жаттығуларын дене шынықтыру 

құралдарын қолдану арқылы дәлдікпен 

орындайды. 

Құндылық құраушылар: Іс-әрекетінде дене 

шынықтыру пәнінен алған білімінің 

құндылығын үлестіреді 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту 

 

Білімі: Өз бетінше білімін кеңейтіп, жетілдіруге 

қабілетін қалыптастырады. 

Дағды: Үнемі дене шынықтыру жаттығуларын 

өздігімен орындайды және дене шынықтыру 

құралдарын қолданады. 
Құндылық құраушылар: Тұлғаның дене және 

рухани күшін нығайтуда спорттық-сауықтыру 

іс-әрекетінің құдылықтарын үйлестеріп, тиімді 

ұйымдастырады. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау 

 

Білімі: Командалық ойындардың ережелерін 

біледі, жарыстарды ұйымдастыру және 

төрешілік етудің негіздерін түсінеді 

Дағды: Командалық жарыстарды ұйымдастыру 

мен төрешілік етуді дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: Тұлғааралық қарым-

қатынасты және бірлескен қызметті 

ұйымдастырудың маңыздылығын түсінеді 

Қорытынды бақылау  Д/сынақ 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 4 семестр 

Әдебиеттер 1.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесіндегі спорттық жаттығулар жүйесі.  Оқу-

әдістемелік құрал - Алматы 2014. 

2. Омаров Бақытжан., 

Уразбаев Арыстан. Студенттердің педагогикалық іс-тәжірибе кезіндегі 

бақылау-тіркеу кітапшасы.  Оқу-әдістемелік құрал - Түркістан, 2012. 

3.Ш.Б Оразов.,Б.А. Жлолдасбекова. Болашақ дене тәрбиесі мұғалімдерін 
кәсіби іс-әрекетке даярлаудың ғылыми-әдістемелік жүйесі.  Монография- 

Алматы, 2014. 

4.Б.З.Абусейтов. Болашақ мамандарды оқушылардың дене мәдениетін 

дамытуға кәсіби даярлаудың ғылыми-педагогикалық негіздері.   Монография 

– Түркістан, 2015 

Жаңартылған мерзімі  

 

Пән коды және атауы DShSM/BESY 3221 Дене шынықтыру және спорт менеджменті 
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Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль - Жаттықтырушылық және олимпиадалық. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Пәннің пререквизиттері В07.125Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

В07.108Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Пәннің постреквизиттері В07.110Дене шынықтыру және спорт психологиясы 

В07.127 Таңдап алған спорт түрінің спорттық жаттығу процесін басқару 

В07.135Жаттығу және тамақтану 

Пәннің қысқаша мазмұны Аталған пәні дене шынықтыру факультеті студенттерін теориялық біліммен 

және ұйымдастыру, басқару саласының тәжірибелік біліммен қамтамасыз 

етеді. 

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Дене шынықтыру және спортты 
басқару теориясының жалпы ережелерін, 

жүйесін және принціптері мен әдістерін 

біледі. 

Дағды: Ережелерді қолдана отырып дене 

шынықтыру және спорттың даму жоспарын 

жасайды.   

Құндылық құраушылар: Спорт 

менеджментінің құндылықтарын 

үйлестіреді. 

Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 

Білімі: Әртүрлі ақпарат көздерінен алынған 

жаңа технологиялық деректерді талдап, өз 

шығармашылық қызметінде пайдалана 

алады 

Дағды: Әртүрлі ақпарат көздерінен алынған 

деректері негізінде пән бойынша қоғамда 

және әлемде болып жатқан әлеуметтік 

үдерістер мен өзгерістерге талдау жасай 

алады 

Құндылық құраушылар: Әртүрлі ақпарат 

көздерінен алынған жаңа технологиялық 
әдістемелердің теориялық мазмұнын 

үйлестіруге қабілетті 

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру Білімі: Дене шынықтыру мен спортты 

дамытудың озық тәжірибесі мен тиімді 

жолдарын және халықаралық спорт 

қозғалысын біледі. 

Дағды: Бұқаралық дене шынықтыру 

шараларын жоспарлап ұйымдастыра алады. 

Құндылық құраушылар: Оқу-тәрбие үдерісін 

модельдей алады және оқыту, ғылыми – 

зерттеу және кәсіби қызметтерді үйлестіреді 

Б4.1. Педагогикалық 

әдіснама 

Білімі: Дене шынықтыру және спорт 

менеджменті әдістемесін, әдістері мен 

тәсілдерінен педагогикалық білім берудің 
ерекшелік негіздерін түсінеді 

Дағды: Дене мәдениетінен білім берудің 

мазмұндық  үлгілерін және әдістемесін 

болжалдауға,  талдауға қабілетті 

Құндылық құраушылар: Дене мәдениеті мен 

спорттан білім беру барысында қазіргі 

заманғы инновациялық технологияларды   

шығармашылықпен үйлестіре алады 

Қорытынды бақылау  Емтихан 
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Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016. 

2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене шынықтыру 

және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  
3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы MGOA/OZhOT3222 Мектепте гимнастиканы оқыту әдістемесі 

Пәнге жауапты ОПҚ Аға оқытушылар: А.Исаев, А.Уразбаев, М.Кекілбекова 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль  - Спорттық ойындар І. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Пәннің пререквизиттері В07.102Арнайы оқыту әдістері (Мамандыққа кіріспе) 

В07.111Дене шынықтыру және спорт тарихы 

Пәннің постреквизиттері В07.125Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

В07.108Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Пәннің сапалы меңгерілуі үшін алдын ала өтілетін пәндер: дене тәрбиесінің 

теориясы, морфологиясы, педагогикасы, спорт биомеханикасы, спорт 

физиологиясы. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Гимнастика атауларын меңгерген және 

бағдарлама көлемінде жаттығуларды дұрыс 

айта, жаза және сызып бейнелей алады 

Дағды: Ережелерді пайдалана отырып іс –

әрекетін дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: Алған білімі мен 
дағдыларының құндылығын үлестіреді 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттарды өз бетімен табуға, 

талдауға, іріктеу жасауға, түрлендіру үшін жаңа 

қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолданады 

Дағды: Алған теориялық білімдерін қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға 

қабілетті. 

Құндылық құраушылар: Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолданудың маңыздылығын 
түсінеді 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: Замануи білімдерді меңгеру, жоғары 

кәсіби мамандардың іс-тәжірибелерін оқып білу, 

жинақтау, тарату және қолдана білуге қабілетті. 

Дағды: Алған білімінің негізінде өзінің даму 

жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: Шығармашылық 

қызметте жоғары мотивацияға ие, өз бетімен 

білім алуға және өзін - өзі тануға ұмтылады. 
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Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Ұжымда жұмыс істей алу, ұйымдастыру, 

басқару икемі, қақтығыс жағдайларды шеше 

білу және келісімдер жүргізе алудың теориялық 

негіздерін қолданады 

Дағды: Білімін қолдана отырып топта жұмыс 

істей алады, қақтығыстарды шешуге қабілетті 

Құндылық құраушылар: Топта жұмыс жасаудың 

құндылықтарын үлестіреді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1.А.Исаев., Е.Маханбет., Ж.Қасымбеков. Гимнастиканы оқыту әдістемесі.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

2.Менликулова а.Б., Алшынбаев К.И., Ақназаров С.Б. Дене шынықтыру және 

спорт биомеханикасы.  Оқу құралы-  

Шмкент, 2015. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 
құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының дамуы.  

Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы ZhAOA/OAOT3223 Мектепте жеңіл атлетиканы оқыту әдістемесі 

Пәнге жауапты ОПҚ Профессор Ж.Қасымбеков, аға оқытушылар: М.Кекілбекова, А.Уразбаев 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль  - Спорттық ойындар І. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр V 

Пәннің пререквизиттері В07.102Арнайы оқыту әдістері (Мамандыққа кіріспе) 

В07.111Дене шынықтыру және спорт тарихы 

Пәннің постреквизиттері В07.125Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 
В07.108Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Жеңіл атлетика түрлерінен тереңдете білім алу үшін мына пәндер: анатомия, 

физиология, педагогика, психология, биомеханика, ДШ және Спорт теориясы 

мен әдістемесінен білім алуы қажет. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Жеңіл атлетиканың негізін түсінеді, 

техника түрлерін біледі 

Дағды: Жеңіл атлетиканың жаттығуларын 

дәлдікпен орындайды. 

Құндылық құраушылар: Жеңіл атлетикаға 

деген қызығушылығын танытады 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттарды өз бетімен табуға, 

талдауға, іріктеу жасауға, түрлендіру үшін 

жаңа қазіргі заманғы ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды 

қолданады 

Дағды: Алған теориялық білімдерін қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға 

қабілетті. 

Құндылық құраушылар: Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолданудың маңыздылығын 
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түсінеді 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту 

 

 

 

 

 

 

Білімі: Замануи білімдерді меңгеру, жоғары 

кәсіби мамандардың іс-тәжірибелерін оқып 

білу, жинақтау, тарату және қолдана білуге 

қабілетті. 

Дағды: Алған білімінің негізінде өзінің даму 

жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: Шығармашылық 
қызметте жоғары мотивацияға ие, өз бетімен 

білім алуға және өзін - өзі тануға ұмтылады. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Ұжымда жұмыс істей алу, 

ұйымдастыру, басқару икемі, қақтығыс 

жағдайларды шеше білу және келісімдер 

жүргізе алудың теориялық негіздерін 

қолданады 

Дағды: Білімін қолдана отырып топта жұмыс 

істей алады, қақтығыстарды шешуге қабілетті 

Құндылық құраушылар: Топта жұмыс 

жасаудың құндылықтарын үлестіреді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Сихымбаев Қ.С., Жолдасбеков б.А., Оразов Ш.Б. Жеңіл атлеттерді 

дайындаудағы арнайы жаттығулар жүйесі.  Оқу құралы - Алматы, 2014.  

2.Менликулова а.Б., Алшынбаев К.И., Ақназаров С.Б. Дене шынықтыру және 

спорт биомеханикасы.  Оқу құралы-  

Шмкент, 2015. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 
құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының дамуы.  

Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы ZhAZhADShD 3224 Жеңіл атлетикадағы жалпы және арнайы дене шынықтыру 

дайындығы 

Пәнге жауапты ОПҚ Профессор Ж.Қасымбеков, аға оқытушылар: М.Кекілбекова, А.Уразбаев 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  
Модуль  - Спорттық ойындар І. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Пәннің пререквизиттері В07.102Арнайы оқыту әдістері (Мамандыққа кіріспе) 

В07.111Дене шынықтыру және спорт тарихы 

Пәннің постреквизиттері В07.125Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

В07.108Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Жеңіл атлетика түрлерінен тереңдете білім алу үшін мына пәндер: анатомия, 

физиология, педагогика, психология, биомеханика, ДШ және Спорт теориясы 

мен әдістемесінен білім алуы қажет. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Жеңіл атлетиканың негізін түсінеді, 

техника түрлерін біледі 

Дағды: Жеңіл атлетиканың жаттығуларын 

дәлдікпен орындайды. 

Құндылық құраушылар: Жеңіл атлетикаға 

деген қызығушылығын танытады 
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Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттарды өз бетімен табуға, 

талдауға, іріктеу жасауға, түрлендіру үшін 

жаңа қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

қолданады 

Дағды: Алған теориялық білімдерін қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға 

қабілетті. 
Құндылық құраушылар: Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолданудың маңыздылығын 

түсінеді 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту 

 

 

 

 

 

 

Білімі: Замануи білімдерді меңгеру, жоғары 

кәсіби мамандардың іс-тәжірибелерін оқып 

білу, жинақтау, тарату және қолдана білуге 

қабілетті. 

Дағды: Алған білімінің негізінде өзінің даму 

жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: Шығармашылық 

қызметте жоғары мотивацияға ие, өз бетімен 
білім алуға және өзін - өзі тануға ұмтылады. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Ұжымда жұмыс істей алу, 

ұйымдастыру, басқару икемі, қақтығыс 

жағдайларды шеше білу және келісімдер 

жүргізе алудың теориялық негіздерін 

қолданады 

Дағды: Білімін қолдана отырып топта жұмыс 

істей алады, қақтығыстарды шешуге қабілетті 

Құндылық құраушылар: Топта жұмыс 

жасаудың құндылықтарын үлестіреді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Сихымбаев Қ.С., Жолдасбеков б.А., Оразов Ш.Б. Жеңіл атлеттерді 

дайындаудағы арнайы жаттығулар жүйесі.  Оқу құралы - Алматы, 2014.  

2.Менликулова а.Б., Алшынбаев К.И., Ақназаров С.Б. Дене шынықтыру және 

спорт биомеханикасы.  Оқу құралы-  

Шмкент, 2015. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 
мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының дамуы.  

Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы DTPMPSh 3225 Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі педагогикалық шеберлігі 

Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль - Жаттықтырушылық және олимпиадалық. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 4/120 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Пәннің пререквизиттері В07.125Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

В07.108Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Пәннің постреквизиттері В07.110Дене шынықтыру және спорт психологиясы 
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В07.127 Таңдап алған спорт түрінің спорттық жаттығу процесін басқару 

В07.135Жаттығу және тамақтану 

Пәннің қысқаша мазмұны Барлық мамандықтар үшін міндетті болып табылатын оқу пәні есебінде, ол 

кәсіби дене даярлығын қамтамасыз етеді, салауатты өмір салтымен саналы 

түрде жүру қажеттілігін тәрбиелеу жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыру құралдарының бірі, денсаулықты нығайтудың факторы  

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: ТАСТ-нің тәсілдерін және оқыту 

әдістемесін үйрету, кәсіптік педагогикалық, 

бапкерліктің сласын түсінеді қолдана біледі. 

Дағды: Жарысты ұйымдастыру және 

төрешілік дағдыларының мазмұнын оқу-
тәрбие үдерісінде жүзеге асыруға қабілетті. 

Құндылық құраушылар: ТАСТ-нің  

денсаулыққа пайдалы екенің түсіндіру оқу 

пәнініе қызығушылығын танытады. 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: ТАСТ сабағында толық теориялық 

және практикалық білім алуда жеке тұлғалық 

өзін көрсету мен өзін дамыту тәсілдерін 

меңгерген. 

Дағды: Жарысты ұйымдастыру және 

төрешілік дағдыны қалыптастыруда өзінің 

даму жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: ТАСТ жоғары 
көрсеткішке жетуде алдына мақсат 

қояды,жетістікке жетуді қалайды. 

Б2.2. Топта жұмыс жасау Білімі: ТАСТ-нің теориясы және әдістемесің 

алған білімін топта жұмыс жасауда қолдана 

біліеді. 

Дағды: Әр түрлі жастағы топтарда сауықтыру 

жұмыстарымен топта жұмыс істеуге қабілетті. 

Құндылық құраушылар: ТАСТ-нің іс-

шараларда қақтығыстарды шешеді және 

олардың орын алуына жол бермейді. 

Б4.3. Ұйымдастыру және 

сауықтыру іс-шаралары 

Білімі: ТАСТ жарыстарда төрешілік  жасап 

және оны ұйымдастыруда лған білімін 

қолдана біледі. 

Дағды: Сауықтыру іс шараларын басқарып 
дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: ТАСТ  өтетін 

сауықтыру іс-шараларында келенсіз 

жағдайларды шешеді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 
құралы - Түркістан, 2016. 

2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене шынықтыру 

және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  

3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы ZhASDBP 3226 Жеңіл атлетикада спорттық дайындықты басқару процессі 
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Пәнге жауапты ОПҚ Профессор Ж.Қасымбеков, аға оқытушылар: М.Кекілбекова, А.Уразбаев 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль  - Спорттық ойындар І. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Пәннің пререквизиттері В07.102Арнайы оқыту әдістері (Мамандыққа кіріспе) 

В07.111Дене шынықтыру және спорт тарихы 

Пәннің постреквизиттері В07.125Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

В07.108Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Жеңіл атлетика түрлерінен тереңдете білім алу үшін мына пәндер: анатомия, 

физиология, педагогика, психология, биомеханика, ДШ және Спорт теориясы 

мен әдістемесінен білім алуы қажет. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Жеңіл атлетиканың негізін түсінеді, 

техника түрлерін біледі 

Дағды: Жеңіл атлетиканың жаттығуларын 

дәлдікпен орындайды. 
Құндылық құраушылар: Жеңіл атлетикаға 

деген қызығушылығын танытады 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттарды өз бетімен табуға, 

талдауға, іріктеу жасауға, түрлендіру үшін 

жаңа қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

қолданады 

Дағды: Алған теориялық білімдерін қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға 

қабілетті. 

Құндылық құраушылар: Ақпараттық 
коммуникациялық 

технологияларды қолданудың маңыздылығын 

түсінеді 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту 

 

 

 

 

 

 

Білімі: Замануи білімдерді меңгеру, жоғары 

кәсіби мамандардың іс-тәжірибелерін оқып 

білу, жинақтау, тарату және қолдана білуге 

қабілетті. 

Дағды: Алған білімінің негізінде өзінің даму 

жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: Шығармашылық 

қызметте жоғары мотивацияға ие, өз бетімен 

білім алуға және өзін - өзі тануға ұмтылады. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Ұжымда жұмыс істей алу, 
ұйымдастыру, басқару икемі, қақтығыс 

жағдайларды шеше білу және келісімдер 

жүргізе алудың теориялық негіздерін 

қолданады 

Дағды: Білімін қолдана отырып топта жұмыс 

істей алады, қақтығыстарды шешуге қабілетті 

Құндылық құраушылар: Топта жұмыс 

жасаудың құндылықтарын үлестіреді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Сихымбаев Қ.С., Жолдасбеков б.А., Оразов Ш.Б. Жеңіл атлеттерді 

дайындаудағы арнайы жаттығулар жүйесі.  Оқу құралы - Алматы, 2014.  

2.Менликулова а.Б., Алшынбаев К.И., Ақназаров С.Б. Дене шынықтыру және 

спорт биомеханикасы.  Оқу құралы-  

Шмкент, 2015. 
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3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының дамуы.  

Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы ZhAKZh/AMG3227 Жеңіл атлетикада кәсіптік жетілдіру 

Пәнге жауапты ОПҚ Профессор Ж.Қасымбеков, аға оқытушылар: М.Кекілбекова, А.Уразбаев 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль  - Спорттық ойындар І. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІ 

Пәннің пререквизиттері В07.102Арнайы оқыту әдістері (Мамандыққа кіріспе) 

В07.111Дене шынықтыру және спорт тарихы 

Пәннің постреквизиттері В07.125Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

В07.108Дене шынықтыру және спорт мамандығы бойынша пәндерді оқыту 

әдістемесі 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Жеңіл атлетика түрлерінен тереңдете білім алу үшін мына пәндер: анатомия, 

физиология, педагогика, психология, биомеханика, ДШ және Спорт теориясы 

мен әдістемесінен білім алуы қажет. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Жеңіл атлетиканың негізін түсінеді, 

техника түрлерін біледі 

Дағды: Жеңіл атлетиканың жаттығуларын 

дәлдікпен орындайды. 

Құндылық құраушылар: Жеңіл атлетикаға 
деген қызығушылығын танытады 

Б1.3. Ақпараттық 

коммуникациялық 

технологияларды қолдану 

Білімі: Ақпараттарды өз бетімен табуға, 

талдауға, іріктеу жасауға, түрлендіру үшін 

жаңа қазіргі заманғы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

қолданады 

Дағды: Алған теориялық білімдерін қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға 

қабілетті. 

Құндылық құраушылар: Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолданудың маңыздылығын 

түсінеді 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту 

 

 

 

 

 

 

Білімі: Замануи білімдерді меңгеру, жоғары 

кәсіби мамандардың іс-тәжірибелерін оқып 

білу, жинақтау, тарату және қолдана білуге 

қабілетті. 

Дағды: Алған білімінің негізінде өзінің даму 

жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: Шығармашылық 

қызметте жоғары мотивацияға ие, өз бетімен 

білім алуға және өзін - өзі тануға ұмтылады. 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Ұжымда жұмыс істей алу, 

ұйымдастыру, басқару икемі, қақтығыс 

жағдайларды шеше білу және келісімдер 
жүргізе алудың теориялық негіздерін 

қолданады 

Дағды: Білімін қолдана отырып топта жұмыс 

істей алады, қақтығыстарды шешуге қабілетті 



 57 

Құндылық құраушылар: Топта жұмыс 

жасаудың құндылықтарын үлестіреді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Сихымбаев Қ.С., Жолдасбеков б.А., Оразов Ш.Б. Жеңіл атлеттерді 
дайындаудағы арнайы жаттығулар жүйесі.  Оқу құралы - Алматы, 2014.  

2.Менликулова а.Б., Алшынбаев К.И., Ақназаров С.Б. Дене шынықтыру және 

спорт биомеханикасы.  Оқу құралы-  

Шмкент, 2015. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының дамуы.  

Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы SM / SY 4335 Спорт менеджменті 

Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль - Жаттықтырушылық және олимпиадалық. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІІ 

Пәннің пререквизиттері ZhAZhADShD 3224Жеңіл атлетикадағы жалпы және арнайы дене шынықтыру 
дайындығы 
DTPMPSh 3225Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі педагогикалық шеберлігі  

Пәннің постреквизиттері   - 

Пәннің қысқаша мазмұны Аталған пәні дене шынықтыру факультеті студенттерін теориялық біліммен 

және ұйымдастыру, басқару саласының тәжірибелік біліммен қамтамасыз 

етеді. 

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Дене шынықтыру және спортты 

басқару теориясының жалпы ережелерін, 

жүйесін және принціптері мен әдістерін 

біледі. 

Дағды: Ережелерді қолдана отырып дене 

шынықтыру және спорттың даму жоспарын 

жасайды.   

Құндылық құраушылар: Спорт 
менеджментінің құндылықтарын 

үйлестіреді. 

Б1.2. Ақпаратты сыни ойлау 

арқылы басқару 

Білімі: Әртүрлі ақпарат көздерінен алынған 

жаңа технологиялық деректерді талдап, өз 

шығармашылық қызметінде пайдалана 

алады 

Дағды: Әртүрлі ақпарат көздерінен алынған 

деректері негізінде пән бойынша қоғамда 
және әлемде болып жатқан әлеуметтік 

үдерістер мен өзгерістерге талдау жасай 

алады 

Құндылық құраушылар: Әртүрлі ақпарат 

көздерінен алынған жаңа технологиялық 

әдістемелердің теориялық мазмұнын 

үйлестіруге қабілетті 

Б2.2. Өзін-өзі ұйымдастыру Білімі: Дене шынықтыру мен спортты 

дамытудың озық тәжірибесі мен тиімді 

жолдарын және халықаралық спорт 
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қозғалысын біледі. 

Дағды: Бұқаралық дене шынықтыру 

шараларын жоспарлап ұйымдастыра алады. 

Құндылық құраушылар: Оқу-тәрбие үдерісін 

модельдей алады және оқыту, ғылыми – 

зерттеу және кәсіби қызметтерді үйлестіреді 

Б4.1. Педагогикалық 

әдіснама 

Білімі: Дене шынықтыру және спорт 

менеджменті әдістемесін, әдістері мен 

тәсілдерінен педагогикалық білім берудің 

ерекшелік негіздерін түсінеді 
Дағды: Дене мәдениетінен білім берудің 

мазмұндық  үлгілерін және әдістемесін 

болжалдауға,  талдауға қабілетті 

Құндылық құраушылар: Дене мәдениеті мен 

спорттан білім беру барысында қазіргі 

заманғы инновациялық технологияларды   

шығармашылықпен үйлестіре алады 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016. 

2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене шынықтыру 

және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  

3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 
5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы SKO / SYO 4336 Спорттық қозғалыс ойындары 

Пәнге жауапты ОПҚ П.ғ.к., доцент О.Дүйсенов, доцент С.Ақназаров, аға оқытушылар: 

А.Уразбаев, А.Исаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль - Жаттықтырушылық және олимпиадалық 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІІ 

Пәннің пререквизиттері ZhAZhADShD 3224Жеңіл атлетикадағы жалпы және арнайы дене шынықтыру 
дайындығы 
DTPMPSh 3225Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі педагогикалық шеберлігі  

Пәннің постреквизиттері   - 

Пәннің қысқаша мазмұны Барлық мамандықтар үшін міндетті болып табылатын оқу пәні есебінде, ол 

кәсіби дене даярлығын қамтамасыз етеді, салауатты өмір салтымен саналы 

түрде жүру қажеттілігін тәрбиелеу жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыру құралдарының бірі, денсаулықты нығайтудың факторы, 

кәсіби даярлық барысында студенттердің студенттердің дене және 

психикалық жағдайын ыңғайлау болып табылады.  

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін  қолдану Білімі: Спорттыық ойындардың  ережелерін, 

жүйесін және принціптері мен әдістерін 
біледі.  

Дағды: Спорттық ойындар бойынша 

ережелерді қолдана отырып спорттың даму 

жоспарын жасайды.   



 59 

Құндылық құраушылар: Оқу пәніне 

қызығушылығын танытады 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Спорт ойындарының түрлері 

бойынша ережелерін біледі 

Дағды: Спорттық ойындарының түрлері 

бойынша әдіс-тәсілдерін дәлдікпен 

орындайды 

Құндылық құраушылар: Топта жұмыс 

жасаудың маңыздылығын түсінеді 

Б4.3. Ұйымдастыру және 

сауықтыру іс-шаралар 

Білімі: Спорттық ойындар бойынша даму 

жоспарын әзірлеуге білімін қолданады; 
Дағды: Спорттық мерекелерді 

ұйымдастырып, спорт түрлері  бойынша 

жарыстарға төрешілік жасай алады 

Құндылық құраушылар: Салауатты өмір 

салтын сақтау іс- шараларын 

ұйымдастырудың  құндылығын үйлестіреді   

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесіндегі спорттық жаттығулар жүйесі.  Оқу-

әдістемелік құрал - Алматы 2014. 

2. Оразбаев Ерғали Дүйсенбекұлы Студенттердің қарым-қатынасының 

әдістемелік жүйесі.  Оқу құралы - Түркістан, 2011. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 

2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының 

дамуы.  Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы Fut / Fut 4337 Футбол 

Пәнге жауапты ОПҚ П.ғ.к., доцент Ж.Қасымбеков, аға оқытушылар:  А.Исаев,  А.Уразбаев 

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль- Спорттық ойындар ІІ. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІІ 

Пәннің пререквизиттері ZhAZhADShD 3224Жеңіл атлетикадағы жалпы және арнайы дене шынықтыру 
дайындығы 
DTPMPSh 3225Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі педагогикалық шеберлігі  

Пәннің постреквизиттері   - 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Футбол бойынша оқу бағдарламасы студенттердің спорттық-педагогикалық 

шеберлігі, өз бетінше орындайтын жұмыстарды жетілдіру бағытындағы 

жұмыстар бойынша дәріс, семинар, тәжірибелік және әдістемелік сабақтар, 

кәсіби тәжірибе түрінде өткізіледі. 

Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Футбол ойынының негізін түсінеді және 

әдіс-айла тәсілдері түрлерін біледі 

Дағды: Футболдың арнайы дамыту  

жаттығуларын дәлдікпен орындайды. 

Құндылық құраушылар: Футбол ойынына деген  

қызығушылығы арқылы теориялық  білім мен 
практикалық  дағдылар құндылығын үйлестіре 

алады 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: Ақпараттарды өз бетімен табуға, 
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талдауға, іріктеу жасауға, түрлендіру үшін жаңа 

қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолданады 

Дағды: Алған теориялық білімдерін қазіргі 

заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға 

қабілетті. 

Құндылық құраушылар: Ақпараттық 

коммуникациялық 
технологияларды қолданудың маңыздылығын 

түсінеді 

Б2.3. Топта жұмыс жасау Білімі: Замануи білімдерді меңгеру, жоғары 

кәсіби мамандардың іс-тәжірибелерін оқып білу, 

жинақтау, тарату және қолдана білуге қабілетті. 

Дағды: Алған білімінің негізінде өзінің даму 

жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: Шығармашылық 

қызметте жоғары мотивацияға ие, өз бетімен 

білім алуға және өзін - өзі тануға ұмтылады. 

Б4.4. Эксперименттік 

зерттеушілік 

Білімі: Ұжымда жұмыс істей алу, ұйымдастыру, 

басқару икемі, қақтығыс жағдайларды шеше 

білу және келісімдер жүргізе алудың теориялық 
негіздерін қолданады 

Дағды: Білімін қолдана отырып топта жұмыс 

істей алады, қақтығыстарды шешуге қабілетті 

Құндылық құраушылар: Топта жұмыс жасаудың 

құндылықтарын үйлестіреді. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Футбол: Учебник для институтов физической культуры / Под обш. Ред. 
Беляева А.В., Савина М.В. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. 

2. Сихымбаев Қ.С., Жолдасбеков б.А., Оразов Ш.Б. Жеңіл атлеттерді 

дайындаудағы арнайы жаттығулар жүйесі.  Оқу құралы - Алматы, 2014.  

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының дамуы.  

Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

Пән коды және атауы Vol / Vol 4338 Волейбол 

Пәнге жауапты ОПҚ П.ғ.к., доцент О.Дүйсенов, аға оқытушылар: А.Уразбаев, А.Исаев  

Элективті пән циклы 

және түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Модуль- Спорттық ойындар ІІ. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ 

акад.сағаты 

5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІІ 

Пәннің пререквизиттері ZhAZhADShD 3224Жеңіл атлетикадағы жалпы және арнайы дене шынықтыру 
дайындығы 

DTPMPSh 3225Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі педагогикалық шеберлігі  

Пәннің постреквизиттері   - 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Жеке тұлғаның дене шынықтыруын қалыптастыру әдістеріне, құралдарына, 

негізгі қағидаларына, міндеттеріне, мақсаттарына  оқытудағы жаңа тәсілдерге, 

дене қасиеттерін қалыптастыру және қимыл-қозғалыс іс-әрекеттеріне оқыту 

әдістемесі мен мазмұнының басты аспектілеріне, оқу-жаттығу сабақтарын 

құру түрлеріне, жоспарлауға, бақылауға, және есеп жүргізуге сипаттама беру. 
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Құзыреттер және оқыту 

нәтижелері 

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Волейбол ойынының техникасы мен 

тактикасының теориялық материалдарын есте 

сақтайды,түсінеді және қолдана біледі. 

Дағды: Волейбол пәнінен тақырыпқа сәйкес 

жарыстарда төрешілік жүргізу ережелерінің 

дағдыларын біле отырып спорттық жарыстарды 

оқу-тәрбие үдерісінде жүзеге асыруға қабілетті. 

Құндылық құраушылар: Оқу –шынықтыру үерісін 

дұрыс ұйымдастыру жарақат алуды болдырмау 
өзінің іс әрекетіне жауапкершілікті жүктейді. 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: Ойын техникасы мен тактикасын және 

үйрету әдістемесін күнделікті практикада кәсіби 

өсуін ұйымдастыру білімін қолданады. 

Дағды: Волейболда жаттықтырушылық 

дағдыларымен спорттық шеберлікті артыруда 

өзінің даму жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: Халықты сауықтыру үшін 

волейбол  жарыстарында  кәсіби іс-әрекетке 

қабілеттілігін көрсетеді. 

Б2.2. Топта жұмыс жасау Білімі: Кәсіби жаттықтырушылық білімі мен 

дағдысын үйрету мен қалыптастырудың барлық 

түрлерінде ұжымды қалыптастырудың теориялық 
негіздерін қолданады. 

Дағды: Волейболда жаттықтырушылық кәсіби 

дайындық негіздері мен жатттықтырушылық 

әдістемесін  қолданып жаңа шешімдер ұсына 

біледі. 

Құндылық құраушылар: Волейбол  жарыстарында 

болатын  қақтығыстарды шешеді және олардың 

орын алуына жол бермейді.   

Б4.3. Ұйымдастыру және 

сауықтыру іс-шаралары 

Білімі: Волейбодан жарыстарға төрешілік жүргізу 

ережелерін ,спорттық жарыстарды 

ұйымдастырудың ұйымдастыру әдістерін түсініп 

қолдана біледі. 

Дағды: Дене шынықтыру және спорттың әр түрлі 
саласында жаттықтырушылық және ұйымдастыру 

жұмыстарын басқарып дәлдікпен орындайды. 

Құндылық құраушылар: Ойында болған келенсіз 

жағдайда ұйымдастыру қызметінде өз қозқарасын 

қорғайды. 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Сихымбаев Қ.С., Жолдасбеков б.А., Оразов Ш.Б. Жеңіл атлеттерді 

дайындаудағы арнайы жаттығулар жүйесі.  Оқу құралы - Алматы, 2014.  

2.Менликулова а.Б., Алшынбаев К.И., Ақназаров С.Б. Дене шынықтыру және 

спорт биомеханикасы.  Оқу құралы-  

Шмкент, 2015. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының дамуы.  

Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы SM / SM 4339 Спорттық метрология 

Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Жеке білім траекториясының модульдері (ЖБТ).  
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ЖБТ2. Кәсіби жаттықтырушылық бағыты  

Модуль-Спорттық метрология 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 3/90 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІІ 

Пәннің пререквизиттері ZhAZhADShD 3224Жеңіл атлетикадағы жалпы және арнайы дене шынықтыру 

дайындығы 
DTPMPSh 3225Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі педагогикалық шеберлігі  

Пәннің постреквизиттері   - 

Пәннің қысқаша мазмұны Жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру құралдарының бірі, 
денсаулықты нығайтудың факторы, кәсіби даярлық барысында 

студенттердің студенттердің дене және психикалық жағдайын ыңғайлау 

болып табылады.  

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Спортшының көніл-күйін, жаттығу 

көлемін,қимылдарды орындау тәсілін, 

спорттық  нәтижелер мен жарыс кезіндегі 

спортшылардың мінез – құлықтарын 

аңықтайды. 

Дағды: Болашақта кәсіби маман ретінде 

тәжірибеде, спорттық ұйымдарда және басқа да 

әртүрлі оқу мекемелерінде спортметрология 

теориясы мен әдістемесін  жүзеге асыруға 

қаблетті. 
Құндылық құраушылар: Спорттық 

дайындықтарын байқап, бағалап дене 

шынықтыру жұмысын басқаруға, түрлі 

жағдайларындағы спорттық біліктерін байқауға 

қабілетті.. 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: Шығармашылық әрекетті сипаттайтын 

көрсеткіштерді есепке алу және сараптауды 

меңгерген. 

Дағды: Ұйымдастыру мен басқару деңгейін 

анықтау әдістерін пайдаланады, өзінің даму 

деңгейін жоспарлап әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: Басқару қызметін 
жүзеге асыру тетіктерін қолданады,  

ұйымдастыру механизмін жетілдіреді 

Б4.1. Педагогикалық 

әдіснама 

Білімі: Ғылыми  зерттеулер жүргізу және  

зерттеу нәтижесінде алынған мәліметтердің  

шынайлығын, біртектілігін, салыстыра отырып,  

толыққанды бағалауды меңгеру 

Дағды: Іс-тәжірибеде спортметрология  

зерттеулерді жүзеге асырады, дұрыс қолдана 

алады. 

Құндылық құраушылар: Ғылыми негізделген  

жұмыстарды меңгеру шеберлігіне және тез 

бейімделуге  қабілетті; 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Омаров Бақытжан Сұлтанұлы., Әбділлаев Әбдіхалық Көшербайұлы. 

Жасөспірімдердің жеке тұлғалық қасиеттерін тәрбиелеудегі қазақ күресінің 

рөлі.  Оқу құралы - Түркістан, 2011. 

2. Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесіндегі спорттық жаттығулар жүйесі.  Оқу-

әдістемелік құрал - Алматы 2014. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 
құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 

2016.  
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5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының 

дамуы.  Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы OOT / OOT 4340 Олимпиадалық ойындар тарихы 

Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Жеке білім траекториясының модульдері (ЖБТ).  

ЖБТ2. Кәсіби жаттықтырушылық бағыты  

Модуль-Спорттық метрология. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІІ 

Пәннің пререквизиттері ZhAZhADShD 3224Жеңіл атлетикадағы жалпы және арнайы дене шынықтыру 

дайындығы 
DTPMPSh 3225Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі педагогикалық шеберлігі  

Пәннің постреквизиттері   - 

Пәннің қысқаша мазмұны Қазақстандық білім беру жүйесін модернизациялау жағдайында болашақ 
дене шынықтыру пәні мұғалімі және спорт түрлері бойынша 

жаттықтырушының кәсіби-педагогикалық даярлығын қалыптастыру. 

 

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін 

қолдану  

Білімі: Дене шынықтыру және спорт туралы мақсат 

міндеттерін, ережелерін шығу тарихын біледі                                   

Дағды: Дене  шынықтыру мен спорт саласын 

оқытуда, тәрбиелеуде, сауықтыруда және спортық 

жаттығуларда жаңа тәселдерді қолданып іскерлікпен 

орындай алады 

Құндылық құраушылар: Дене шынықтыру және 

спорт тарихының мақсат міндеттерінін, ережелерін, 

заңдылықтарын түсінеді және оның маңыздылығын 

біледі 

Б2.2. Өзін-өзі 
ұйымдастыру 

Білімі: Спорттық дайындық және жарыстар 
жүйесінің негіздері және кезеңдері барысында өзін-

өзі ұйымдастыра біледі 

Дағды: Дене шынықтыру және спортты басқарудың 

түрлі деңгейінде өзінің дағдысын көрсете алады 

және ұйымдастыруға қабілетті 

Құндылық құраушылар: Түрлі жастағы, жыныстағы, 

спорттық біліктілігі тұлғаларды үйрету мен 

жаттықтыруда түрлі маңызды міндеттерді, 

тәсілдерді қолдану барысында  өзінің шеберлігін  

ұйымдастыра алады 

Б4.1. Педагогикалық 

әдіснама 

Білімі: Дене шынықтыру және спорт бағытындағы  

дене, күш және спортық дайындықты оңтайландыру 
мәселерінде сыртқы ортаның табиғи жағдайларын, 

педаогикалық-психологиялық тұрғыдан бақылаудың 

тиімді әдістерін біледі 

Дағды: Пелагогикалық зерттеу жүргізу, кешенді 

бақылаудың сандық және сапалық бағалануы, 

математикалық-статистикалық, педагогикалық, 

психологиялық және медициналық-биологиялық 

зерттеу әдістерін іскерлікпен орындай алады. 

Құндылық құраушылар: Салауатты өмір өмір салты 

мен дене шынықтыру және спортпен шұғылданудың 

маңыздылығын түсінеді және оны насихааттау 

жұмыстарын жүргізуге қабілетті 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Лекция, семинар сабақтар, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 
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Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016. 

2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене шынықтыру 

және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  

3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 
4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы Sam / Sam 4341 Самбо 

Пәнге жауапты ОПҚ П.ғ.к., доцент Ж.Қасымбеков, доцент С.Ақназаров, аға оқытушы А.Исаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Жеке білім траекториясының модульдері (ЖБТ).  

ЖБТ2. Кәсіби жаттықтырушылық бағыты  

Модуль-Спорттық күрес 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІІ 

Пәннің пререквизиттері ZhAZhADShD 3224Жеңіл атлетикадағы жалпы және арнайы дене шынықтыру 
дайындығы 

DTPMPSh 3225Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі педагогикалық шеберлігі  

Пәннің постреквизиттері   - 

Пәннің қысқаша мазмұны Кәсіби дене даярлығын қамтамасыз етеді, салауатты өмір салтымен саналы 

түрде жүру қажеттілігін тәрбиелеу жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыру құралдарының бірі, денсаулықты нығайтудың факторы, 

кәсіби даярлық барысында студенттердің студенттердің дене және 

психикалық жағдайын ыңғайлау болып табылады.  

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану Білімі: Күрестің жалпы ережелерін және әдіс – 

тәсілдерін уйренуде, пререквезитте алған білімін 

қолданады  

Дағды: Самбо 

 күресі  ережелерін пайдалана отырып іс –

әрекетін дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: Алған білімі мен 

дағдыларының құндылығын үлестіреді  

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: Күрес  саласы бойынша күнделікті 
практикада кәсіби өсуін ұйымдастыруда білімін 

қолданады 

Дағды: Сала бойынша өз бетінше дене 

жаттығуларын дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: Самбо 

 күресі спортында жаттығуларымен 

шұғылданудың маңыздылығын үйлестіреді 

Б4.2. Кәсіби 

шығармашылық 

дағдылар 

Білімі: Самбо 

 күресінің  амалдарын, дене қимылы ережелері 

мен спорттық кемелдену шараларын біледі 

Дағды: Самбо 

 күресі спортында құрал-жабдықтарды 
пайдаланып әдіс-тәсілдерді дәлдікпен 

орындайды. 

Құндылық құраушылар: Самбо 

 күресінің іс-әрекетінде қарым -қатынастың 

құндылықтарын үйлестіреді 
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Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Омаров Бақытжан Сұлтанұлы 

Әбділлаев Әбдіхалық Көшербайұлы. Жасөспірімдердің жеке тұлғалық 
қасиеттерін тәрбиелеудегі қазақ күресінің рөлі.  Оқу құралы - Түркістан, 

2011. 

2. Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесіндегі спорттық жаттығулар жүйесі.  Оқу-

әдістемелік құрал - Алматы 2014. 

3.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016.  

4.Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы-Түркістан, 

2016.  

5.Ш.Б.Оразов. Дене тәрбиесінде жеке тұлғаның қозғалыс сапаларының 

дамуы.  Оқу құралы - Алматы, 2014. 

Жаңартылған мерзімі   

 

 

Пән коды және атауы Bok / Bok 4342 Бокс 

Пәнге жауапты ОПҚ Филос.ғ.к., ХҚТУ профессоры К.Баетов, ХҚТУ профессоры Ә.Әбділлаев 

Элективті пән циклы және 

түрі 

Кәсіби модульдер блогы. Базалық кәсіптендіру модулі.  

Жеке білім траекториясының модульдері (ЖБТ).  

ЖБТ1. Педагог-жаттықтырушылық бағыты.  

Модуль-Спорттық психология және педагогика. 

Академиялық дәрежесі Бакалавриат 

Акад. кредиті/ акад.сағаты 5/150 

Оқу түрі Күндізгі 

Семестр VІІ 

Пәннің пререквизиттері ZhAZhADShD 3224Жеңіл атлетикадағы жалпы және арнайы дене шынықтыру 
дайындығы 
DTPMPSh 3225Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі педагогикалық шеберлігі  

Пәннің постреквизиттері   - 

Пәннің қысқаша мазмұны Кәсіби дене даярлығын қамтамасыз етеді, салауатты өмір салтымен саналы 

түрде жүру қажеттілігін тәрбиелеу жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыру құралдарының бірі, денсаулықты нығайтудың факторы, 

кәсіби даярлық барысында студенттердің студенттердің дене және 

психикалық жағдайын ыңғайлау болып табылады.  

Құзіреттер және оқыту 

нәтижелері  

Б1.1. Білімін қолдану  Білімі: Кәсіпқой спорттың тәсілдерін және 

оқыту әдістемесін үйрету, кәсіптік 
педагогикалық, бапкерліктің сласын 

түсінеді қолдана біледі. 

Дағды: Кәсіпқой спорттағы жаттығу 

дағдыларының мазмұнын оқу-тәрбие 

үдерісінде жүзеге асыруға қабілетті. 

Құндылық құраушылар: Кәсіпқой спорттың    

  денсаулыққа пайдалы әрі зиянды екенің 

түсіндіру оқу пәнініе қызығушылығын 

танытады. 

Б2.1. Өзін-өзі дамыту Білімі: Кәсіпқой спорт  сабағында толық 

теориялық және практикалық білім алуда 

жеке тұлғалық өзін көрсету мен өзін дамыту 

тәсілдерін меңгерген. 
Дағды: Жарысты ұйымдастыру және 

төрешілік дағдыны қалыптастыруда өзінің 

даму жоспарын әзірлейді. 

Құндылық құраушылар: Кәсіпқой спортта 

жоғары көрсеткішке жетуде алдына мақсат 

қояды, жетістікке жетуді қалайды. 

Б4.3. Ұйымдастыру және Білімі: Кәсіпқой спорттық жарыстарда 
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сауықтыру іс-шаралары төрешілік  жасап және оны ұйымдастыруда 

лған білімін қолдана біледі. 

Дағды: Спорттық іс-шараларын басқарып 

дәлдікпен орындайды 

Құндылық құраушылар: Кәсіпқой спорттық 

іс-шараларында келенсіз жағдайларды 

шешеді. 

 

Қорытынды бақылау  Емтихан 

Кредиттерді алу шарты  Практикалық, БӨЖ, үй тапсырмасын орындау 

Пәннің ұзақтығы 1 семестр 

Әдебиеттер 1. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру негіздері.  Оқу 

құралы - Түркістан, 2016. 

2. Ә.Әбділлаев, Б.Мұхамеджанов, Б.Омаров, Б.Абусейтов. Дене шынықтыру 

және спорт педагогикасы.  Оқу құралы - Түркістан, 2016.  

3. Ә.Әбділлаев., Ж.Оңалбек., Е.Маханбет. Дене шынықтыру және спорт 

мамандығы бойынша пәндерді оқыту әдістемесі.  Оқу құралы- 
Түркістан, 2016. 

4. Ә.Әбділлаев., А.Исаев., О.Дүйсенов. Дене шынықтыру мен спорттың 

қазақстандағы даму тарихы.  Оқу құралы- 

Түркістан, 2016. 

5. Кузнецов В.С. Теория и методика физичес кой культуры. Москва. 

Физкультура и спорт. 2012 г. 

Жаңартылған мерзімі   

 

«Дене мәдениеті» кафедра мәжілісінде талқыланды, 

бекітуге ұсынылды.  Хаттама № ___,  «____» _____.  ________ж. 

 

«Дене мәдениеті кафедрасының  

меңгерушісі: п.ғ.к., доцент     __________________    Б.З.Абусейтов 

 

Факультеттің академиялық комитет кеңесінде мақұлданған 

Хаттама № ___,  «____» _____.  ________ж. 

 

Факультеттің академиялық комитет  

кеңесінің төрағасы: п.ғ.к., профессор __________________  А.Анарбаев 
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