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КІРІСПЕ
Оқытудың кредиттік технологиясының негізгі ерекшеліктерінің бірі – студенттің өзінің
білімдік бағытын өзі таңдауға құқығы бар болуы. Бұл студенттің өз жеке оқу жоспарын
(ЖОЖ) шығарушы кафедраның оқытушысы – эдвайзер (студенттің жетекшісі қызметін
атқарушы және өзбетіншелік пен таңдамалық қағидаларын (принциптерін) есепке ала
отырып, жеке оқу жоспарын қалыптастыруға кеңес беруші) көмегімен құрастыруы арқылы
іске асырылады.
Сондай-ақ, бұл тұрғыда студент оқу пәнін өтуге үміткер оқытушыны да таңдауға құқы
бар. Студенттің жеке оқу жоспары, жеке оқу жоспарды құрастырудың негізі болып
табылатын мамандықтың типтік оқу жоспары секілді үш циклдан тұрады: жалпы білім,
базалық және профильдік пәндер циклдарынан. Бұлардың әрқайсысы міндетті компоненттер
мен таңдау бойынша компоненттерден (элективті пәндер) тұрады.
Жалпы білім пәндер циклы интеллектуалды, тұлғалық және әлеуметтік дамыған
маманды дайындауды іске асырады. Базалық пәндер циклы болашақ маманның сәйкес
мамандықтан фундаменталды білімін қалыптастыруға бағытталған. Профильдік пәндер
циклы кәсіптік қызметтің нақты саласын меңгеруде арнайы білім, ілім, дағдылар тізбесін
анықтайды.
Оқу жоспарындағы пәндер оқыту процесінің байланыстылығы үшін логикалық құрылуы
қажет. Бұған пәндерді пререквизиттер (үйренетін пәнді меңгеруге қажетті білім, ілім және
дағдылардың тізбесін құрайтын пәндер) мен постреквизиттерге (үйренетін пәннен қажетті
білім, ілім және дағдылар тізбесін меңгерген соң оқылатын пәндер) бөлу арқылы қол
жеткізіледі.
Мамандықтардың элективті пәндер каталогына (ЭПК) студенттің оқыту траекториясын
икемді және өзбетінше анықтауға мүмкіндік туғызатын оқу жоспарындағы таңдау
компоненті пәндері енгізіледі. Ол университеттің барлық мамандықтары үшін
құрастырылған және барлық мамандандыруларды, салаларды және кәсіптік қызметтің
түрлерін есепке алатын пәндердің мүмкін болған барлық спектрларын қамтиды. ЭПК-да
пәндердің кредит көлемі берілген, пән бағдарламасының қысқаша мазмұны келтірілген,
олардың пререквизиттері мен постреквизиттері және жалпы білім, базалық пен профильдік
пәндер циклындағы пәндерді кодтаудың бірыңғай жүйесі сақтала отырып көрсетілген.
Оқу пәндерінің кодтары әріптік (екі немесе одан да көп латын алфавитінің әріптері)
және сандық (төрт араб сандары) бөліктерден тұрады. Егер оқу пәнінің атауы бір сөзден
құралса, онда кодтың әріптік бөлігі латын алфавитін пайдалана отырып, осы сөздің қазақ
тіліндегі алғашқы үш әріпінен құралады, әрі бірінші әріпі бас әріп, қалғандары – кіші
әріптер. Егер оқу пәнінің атауы екі немесе одан да көп сөзден құралса, онда кодтың әріптік
бөлігі латын алфавитін пайдалана отырып, мағыналық күшін алып жүретін, әр сөздің қазақ
тіліндегі бірінші бас әріптерінен құралады.
Кодтың сандық бөлігінде: бірінші сандық белгі пәннің оқылатын курсын білдіреді;
екіншісі – осы оқу пәнінің қай циклға қатыстылығын көрсетеді (1 – жалпы білім беру циклы,
2 – базалық пәндер циклы, 3 – профильдік пәндер циклы); үшінші және төртінші сандар –
осы пәннің мамандық циклы ауқымындағы реттік нөмірін бейнелейді.
Бұл тұрғыда, әр циклдағы таңдалған элективті пәндердің кредит саны, мамандықдың
элективті пәндер таблицасы циклдарында көрсетілген кредит санынан кем болмауы тиіс.
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Сондай-ақ, бұл ЭПК-да мамандықтардың типтік оқу жоспарларындағы міндетті пәндері,
олардың коды, кредит көлемі және оқытылатын семестрі (академиялық кезеңі) көрсетіліп
берілген. Бұлар студенттің жеке оқу жоспарына өзгеріссіз енгізілуі тиіс.
Студент эдвайзердің жетекшілігімен жеке оқу жоспарына таңдау (элективтік) пәндерін,
өзге де барлық нәрселерден басқа, жеке қабілеттерін, даму перспективасын, қоғам мен
өндірістің қажеттілігін ескере отырып енгізеді.
Студенттің жеке оқу жоспары қалыптастырылып болғаннан соң, оған студенттің өзі мен
эдвайзер қол қояды, кафедра меңгерушісімен келісіледі және факультет деканы бекітеді.

МАЗМҰНЫ
5В010800 «Дене шынықтыру және спорт » мамандығының 2017 - 2018 оқу
жылдарында өтілетін элективті пәндер тізімі
1. Мамандандыру бойынша білім беру бағыты № 1 Дене шынықтыру және спорт
пәндері бойынша пәнді оқыту әдістері.
Модульдің
атауы
Адам
анатомиясы
және спорттық
физиология

Спорт пәндерін
оқыту
әдістемесі

Спорт
пәндерінің
педагогика
және

Пәннің
коды

Пән атауы

Анатомия, спорттық морфология
негіздері
AF 2202
Адам физиологиясы
(жалпы және жас)
DTSTFN
Дене тәрбиесі мен спорт
4203
түрлерінің физиологиялық
негіздері
GZhAOA
Гимнастика және жеңіл атлетика
2204
ны оқыту әдістемесі
KKOA 2205 Қазақ күресінің оқыту әдістемесі
ZhOA 2206
Жүзу оқыту әдістемесі
USKOOA
Ұлттық спорт қозғалыс
3207
ойындары оқыту әдісімен
BGOA 3208 Баскетбол, гандбол оқыту
әдістемесі
FVOA 3209
Футбол мен волейболды оқыту
әдістемесі
TOA 4210
Туризмді оқыту әдістемесі
Таңдап алынған спорт түрінің
TASTN 1311 негіздері
TASTPSN
Таңдап алынған спорт түріндегі
1312
педагогикалық шеберлік

Пән
циклы

ASMN 1201

БП/
ТК

БП/
ТК

БП/
ТК

Жалпы
кредиттер
ECTS
KZ
5
3

Семестр

2

5

3

3

5

3

7

6

4

3

5
5
5

3
3
3

7
5
6

5

3

5

5

3

6

5
5

3
3

7
1

5

3

4

5

психологиялық
негіздері

DShTOS
2214
TASTKFPD
N3316

негіздері
Дене шынықтыру тарихы және
олимпиадалық спорт
ТАСТ күштілік функциональдық
және психологиялық дайындық
негіздері

5

3

4

5

3
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Мамандандыру бойынша білім беру бағыты № 2 Таңдап алынған спорт түрлері
Модульдің
атауы

Пәннің
коды

Адам
анатомиясы
және спорттық
физиология

SM 1201
BJSN 2202

Спорт
пәндерін оқыту
әдістемесі

DShBN 2204

DShSB 4203

SA 2205
KTA 2206
RTA 3207
FEO 3208
STTA 3209
SKDSh 4210

Спорт
пәндерінің
педагогика
және
психология
лық негіздері

SM 1311
KS 1312
STOA 3313
JATA 3316

Пән атауы

Спорттық медицина
Балалар мен жасөспірімдер
спортының негізі
Дене шынықтыру және спорт
биохимиясы
Дене шынықтыру және басқару
негіздері
Спорттық акробатика
Күрестің теориясы мен
әдістемесі
Ригбидің теориясы мен
әдістемесі
Футбол ережелерін оқыту
Спорттық туризмнің теориясы
мен әдістемесі
Спорт пен қолданбалы дене
шынықтыру
Спорттық метрология
Кәсіптік спорт
Стол теннисінің оқыту
әдістемесі
Жеңіл атлетиканың теориясы
мен әдістемесі

Пән
циклы

БП/
ТК

БП/
ТК

БП/
ТК

Жалпы
кредиттер
ECTS
KZ
5
3
5
3

Семестр

2
3

5

3

7

6

4

3

5
5

3
3

5
5

5

3

6

5
5

3
3

7
6

5

3

7

5
5
5

3
3
3

1
4
4

5

3

4
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Мамандандыру бойынша білім беру бағыты № 1 Дене шынықтыру және спорт
пәндері бойынша пәнді оқыту әдістері
Модульдің
атауы

Пәннің
коды

Пән атауы

Таңдап алынған спорт түрінің
техникалық және тактикалық
дайындық негіздері
STTKZhKZh Спорттың таңдаған түрінен
Таңдап
3304
кәсіптік жаттықтырушылық
алынған
қызметін жетілдіру
спорт
TASTDZhE
Таңдап алынған спорт түріндегі
түрлері
4305
дайындық жас ерекшеліктері
TASTSZhPB Таңдап алынған спорт түрінен
4306
спорттың жаттығу процесін
басқару
DMSZhYZh Дене мәдениеті саласындағы
2207
жаппай ұйымдастыру
жұмыстары
Бокстың теориясы мен
BTA 2208
Дене
әдістемесі
мәдениетін
TASTOA
Таңдап алынған спорт түрін
ің негіздері
3309
оқыту әдістемесі
AATA 2210 Ауыр атлетиканың теориясы мен
әдістемесі
Mas 4311
Массаж

Пән
циклы

TASTTTDN
3303

БП/
ТК

БП/
ТК

Жалпы
кредиттер
ECTS
KZ
5
3

Семестр

3

5

3

6

5

3

7

5

3

6

5

3

5

5

3

6

5

3

3

5

3

6

5

3
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Мамандандыру бойынша білім беру бағыты № 2 Таңдап алынған спорт түрлері
Модульдің
атауы

Пәннің
коды
TASTBSChJ
(b) 3303

Таңдап
алынған
спорт
түрлері

TASTBSChJ
(k) 3304
TASTBSChJ
(f) 4305

Пән атауы

Таңдап алынған спорт түрі
бойынша спорттық шеберлігін
жетілдіру (бокс)
Таңдап алынған спорт түрі
бойынша спорттық шеберлігін
жетілдіру (күрес)
Таңдап алынған спорт түрі
бойынша спорттық шеберлігін
жетілдіру (футбол)

Пән
циклы

БП/
ТК

Жалпы
кредиттер
ECTS KZ
5
3

Семестр

3

5

3

6

5

3

7

7

TSTBSJPB
(b) 4306
TSTBSJPB
(k) 2207
TSTBSJPB
(f) 2208

Дене
мәдениетін
ің негіздері

TSTBJKDAJ
(b) 3309

TSTBJKDAJ
(k) 2210

TSTBJKDAJ
(f) 4311

Таңдаған спорт түрі
бойынша спорттың жаттығу
процесін басқару (бокс)
Таңдаған спорт түрі
бойынша спорттың жаттығу
процесін басқару (күрес)
Таңдаған спорт түрі
бойынша спорттың жаттығу
процесін басқару (футбол)
Таңдаған спорт түрі
бойынша жаттықтырушының
кәсіптік дайындық әдістерін
жетілдіру (бокс)
Таңдаған спорт түрі
бойынша жаттықтырушының
кәсіптік дайындық әдістерін
жетілдіру (күрес)
Таңдаған спорт түрі
бойынша жаттықтырушының
кәсіптік дайындық әдістерін
жетілдіру (футбол)

БП/
ТК

5

3

6

5

3

5

5

3

6

5

3

3

5

3

6

5

3
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Біліктілік шеңберінен шығатын базалық модульдер
Модульдің
атауы

Пәннің
коды
MEgKi 1213
KAKOR
1213

Әлеуметтік
саяси
дамыту
модулі

DT 1214
OOT 1214
SZhKMN
2215
SJJKKBTA
2215

Пән атауы

"Мәңгілік Ел" жалпы
Қазақстандық идеясы
Қазақстанның әлем
қауымдастығындағы орны мен
рөлі
Дінтану
Өзін-өзі тану
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениет негіздері
Сыбайлас жемқорлықпен
жасалған қылмыстық құқық
бұзушылықтырды тергеу
әдістемесі

Пән
цикл
ы

Кредит саны
ECTS KZ

Семестр

4

2

3

4

2

4

4

2

6

БП/
ТК

8

Пәндердің қысқаша мазмұны
MEZhKI 1213 «Мәңгілік Ел» жалпы Қазақстандық идеясы
2 кредит
Курстың мақсаты: Қазақ елінің ұлттық құндылықтары мен қазақ елі тұрмысымен
таныстыру, Қазақ елі ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын өмірлік ұстанымдарын тарату,
жастардың азаматтық белсенділігі мен ұлттық сана-сезім қалыптастыру.
Курстың міндеті: Қазақстан ЖОО-да «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясын жүзеге асырудағы
басты мәселелерге қатысты өзіндік көзқарастарын білдіріп оны шешу жолдары бойынша
нақты ұсыныстар беру.
Құзіреттілігі: қарастырылып отырған мәселені нақты және дәйекті түрде көрсете білу,
практикалық маңыздылықтың, тұжырымдардың және ұсыныстардың міндетті түрде болуы.
Қазіргі адам санасының ажырамас бөлігі ретіндегі ұлттық компонентті дамыту контекстінде
жоғарғы педагогикалық білім беруді жетілдірудегі орындалып жатқан жобалары,
құрастырылған тұжырымдамалары жайлы ақпараттың болуы құпталады.
Пререквизиттер: Әлеуметтану, Қазақстан тарихы, Қазақстанның қазіргі заман тарихы,
Мәдениет тарихы, Дін тарихы, Түркі халықтарының тарихы.
Постреквизиттер: Саясаттану, Көшпенділердің рухани мәдениетінің ерекшеліктері мен
Н.Назарбаевтың еңбектері.
Пәннің қысқаша мазмұны: «Мәнгіліқ Ел» ұлттық саясат пен ұлттық идея. «Мәңгілік
Ел» ұлттық идеясы тұжырымдамасы контексіндегі болашақ мамандардың ұлттық тәрбиесі.
Бірегей Қазақстан халықтары мен қазақ ұлтының менталитеті и ментальдығы. Қазақ елі
ұлттық идеясының қалыптасуы және оның даму тарихы. Қазақтың ұлттық мәдениеті және
оның болашақ маманның ұлттық сана-сезімін қаыптастырудағы ролі. Ұлттық тіл ұлттық
сана-сезімнің тірегі ретінде. Ұлттық бала тәрбиелеу жүйесі ұлттық педагогиканың этикалық
негізі. Дін қазақ халқының ұлттық мәдениетінің құрамдас бөлігі ретінде және оның
халықтың ұлттық санасын қалыптастырудағы ролі. Ұлтаралық қарым-қатынас мәдениеті.
Жастардың салауатты өмір салты – саламатты қазақ жастарының негізі. Болашақ
мамандардың зияткерлік әлеуетін дамыту ұлт бәсекелестігінің негізі.
Бағдарламаның жетекшісі: Байтұр М.

DT 2214 Дінтану
1 кредит
Пәннің мақсаты: діннің мәдениеттегі орны мен жалпы ұғымдарын қалыптастыру, діни
дәстүрлердің құрылымын анықтауға үйрету; діни наным-сенімдерге салыстырмалы талдау
жасауға үйрету; қазіргі заманғы діни (жаңа) ағымдар мақсаттарын тани білуге үйрету;
олардың белсенді азаматтық көзқарастарын қалыптастыру.
Пәннің міндеті: Студенттерді жақсы өмір мен прогреске адалдық пен шынайы
адамгершілікке жеткізу үшін әрбәр адамға тиісінше ғылыми тұрғыда білім мен тәрбие беру
керек. Бұл тұрғыда дінтану пәнінің алатын орны зор.Әлем діндер тарихы пәні студенттерді
имандылыққа, бейбітшілік пен парасаттылыққа баулиды. Дін адамның рухани өміріне
бірінші кезекте имандылығына әсер етеді.
Құзіреттілігі: Студенттерді жақсы өмір мен прогреске адалдық пен шынайы
адамгершілікке жеткізу үшін әрбәр адамға тиісінше ғылыми тұрғыда білім мен тәрбие беру
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керек. Бұл тұрғыда дінтану пәнінің алатын орны зор. Әлем діндер тарихы пәні студенттерді
имандылыққа, бейбітшілік пен парасаттылыққа баулиды. Дін адамның рухани өміріне
бірінші кезекте имандылығына әсер етеді.
Пререквизиттер: философия, мәдениеттану, әлемдік тарих, психология, әлеуметтану,
Қазақстан тарихы, саясаттану, құқық негіздері.
Постреквизиттер: дін тарихы, дін әлеуметтануы, дін психологиясы, діни этика, дін
феноменологиясы, діни философиясы, ислам тарихы
Қысқаша мазмұны: діннің қоғамдағы мәдени құбылыс ретіндегі тарихын зерделеу.
Діни экстремизм мен терроризнің алдын алу жұмыстары.ҚР заңдылықтарымен шектеу
қойылған діни ағымдар мен секталар қызметімен таныстыру. Шығыстық дәстүрлі емес,
исламдық және христиан діни ағымдарын анықтау және олардан сақтану әдістері.
Бағдарламаның жетекшісі: магистр, оқытушы Сабирова А.

SJKMN2118 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 2 кредит
Курстың мақсаты: Сыбайлас жемқорлық (коррупция) мәні туралы және оның пайда болуы
туралы білімдерін қалыптастыру, коррупцияға қарсы күрес саласындағы қабылданған
заңдарды білуі, күнделікті өмірде адамгаршілік сана құндылықтарын жүзеге асыру
жолдарын меңгеру мен адамгершілік және құқықтық мәдениет деңгейін ұдайы көтеріп
отыруға дағдыландыру
Курстың міндеті:
-жемқорлық әрекеттеріне әсер ететін фактрлар, жемқорлық көріністері туралы жалпы
кешенді білімдер;
-сыбайлас жемқорлық саласындағы құқықтық мәдениетті қалыптастыру;
-сыбайлас жемқорлыққа қарсы біліктермен, білімдермен қаруландыру;
-күнделікті және білім алу қызметі кезінде, жемқорлық көріністерін қабылдаудағы
сыншыл көз қараспен талдау.
Құзіреттілігі: Пәннің оқыту барысында студенттерге негізгі білімдер беру, Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері саласында ғылыми ізденіс жұмыстарын жүргізуге
үйрету нәтижесін меңгеруі қажет.
Пререквизиттер: сыбайлас жемқорлық туралы заң, психология, мәдениеттеану,
экономикалық теория негіздері,Қазақстан тарихы
Постреквизиттер: сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқықтық саясат, сыбайлас жемқорлық
және мемлекет, сыбайлас жемқорлық мәнез-құлықтың психологиялы тетіктері, сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мен мемлекеттік қызмет стандаттарының жетілдіруі.
Қысқаша мазмұны: «Сыбайлас жемқорлық» ұғымының теориялық-методологиялық
негіздері. Қазақстан қоғамындағы коррупция қарсы күресте әлеуметтік-экономикалық
қарым-қатынастарды жетілдіру шарттары. Коррупциялық іс-әрекеттің психологиялық
ерекшеліктері. Жастар арасында коррупцияға қарсы күресті қалыптастыру. Коррупциялық
іс-әрекеттер үшін құқықтық жауапкершілік. Әртүрлі қызмет саласындағы коррупциялық ісәрекет үшін моральдық-этикалық жаауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдағы
күрестегі діни нормалар мен құндылықтар.
Бағдарлама жетекшісі: з.ғ.к. Жаналиева А.Ж.
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TASTN 1301 Таңдап алынған спорт түрінің негіздері
3 кредит
Пәннің мақсаты: ТАСТ негіздері сабағы білім беру, тәрбиелік және сауықтыру
міндеттерін шешуді қарастырады;
Әртүрлі жастағы адамдармен, спорт шылармен студенттермен дене тәрбиесі және спорт
бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін
білуге үйрету.ТАСТ негіздері терминалогиясын менгеру
Пәннің міндеті: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер
ЖОО- ғы ұстаз жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеруі,
шеберлігі жоғары спортшы дайындау жолдарын білуге үйрету. Сапта тұрып және жүріп
жасалатын жаттығуларды,қолданбалы жаттығуларды ,сондай сияқты құралдармен
орындалатын жаттығуларды өткізуде біліммен практикалық шеберліктерге қол жеткізу .
Құзіреттілігі: ТАСТ негіздері жаттығуларды оқыту әдістемесін,сабақты ұйымдастыру
тәсілдерін,студентердің мамандырылған педагогикалық қызметіне қажетті шеберліктер мен
тағдырларды менгеру.
Шұғылданушының моральдік және эстетикалық сапаларын тәрбиелеу
Пререквизиттер: Таңдап алған спорт түрін оқыту әдістемесі, Таңдап алған спорт
түрінің техникалық және тактикалық негіздері, Таңдап алған спорт түріне күштілік
функционалдық психологиялық дайындық негіздері.
Постреквизиттер: Спорттық морфология, Дене шынықтыру мен спорт педагогикасы
психологиясы, Олимпиадалық білім, Ұлттық спорт түрлері.
Қысқаша мазмұны: ТАСТ негіздері пәнінің мақсаты студентерге дене тәрбиесі
жүйесіндегі орны мен мәні туралы ТАСТ негіздері жаттығулардың техникасын оқыту
әдістемесі негіздері туралы білім беру.ТАСТ негіздері пәнінің мақсатына сай студенттерге
нақты білім беру, тәрбиелік және дене шынықтыру ,сауықтыру қарастырады. Пәннің
мақсаты дайындалатын мамандары теориялық біліммен қаруландыру және практикалық
іскерлігін арттыру. ТАСТ негіздері пәні міндеттері шешетін педагогикалық біліктілікті
қалыптастыру керек.Дене қозғалысының әр түрлі буындарында алғашқы жаттығу мен
оқыту.Түрлі мекемелерде көпшілік спорт жұмыстары және дене шынықтыру – сауықтыру
мақсатында жұмыстар ұйымдастыру ізгі және педагогикалық сенімге тәрбиелеу,олардың әрі
қарай кәсіптік бағытын қамтамасыз ететін творчествалық қабілетін дамыту.
Бағдарламаның жетекшісі: магистр, оқытушы Сапахов Д.

ASMN 1201 Анатомия, спорттық морфология негіздері
3 кредит
Пәннің мақсаты: Студенттерге адам ағзасының қалыптасуындағы әлеуметтік биологиялық
факторлардың маңызы және адам анатомиясының зерттелетін әдістерін үйрету.
Студенттерге «Анатомия, спорттық морфология негіздері» пәнін оқыту, үйрету арқылы,
адам дене құрылысындағы жеке мүшелердің іс-қимылдары және құрылысындағы
симметриялық бірліктердің мәнін үйрету.. Әртүрлі жастағы адамдармен, спортшылармен
студенттермен дене тәрбиесі және спорт бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін
жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін білуге үйрету.
Пәннің міндеті: Адам анатомиясы жаратылыстану ғылымдараның ішіндегі үлкен бір
саласы болып саналады.Адам анатомиясы адам денесінің жалпы құрылысын және мүшелері
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мен оның
жүйелерінің құрылысын тіршілігі мен тарихи даму қызметіне байланысты
тексереді.Өйткені,адамның әрбір мүшесінәң құрылысы оның қызметіне тығыз байланысты.
Құзіреттілігі: Анатомия,спорттық морфология негіздері пәнінде салауатты-өмір салтын
қалыптастыру және дене қасиеттерін күш, күш-жылдамдық, жылдамдық, төзімділік, ептілік,
иілгіштік дамыту жаттығуларын меңгерту.
Пререквизиттер: Анатомия ғылым, әрі дәрістендіру пәні ретінде адамның дене
құрылысын оқып үйрену үшін биология, антропология, физика, экология, т.б. жануарлардың
өсімдіктердің өсіп дамуы, өмірге бейімделу жеке және тарихи даму процесіндегі атқаратын
қызмет білімдерге байланысты
Постреквизиттер: Анатомия ғылым, әрі дәрістендіру пәні ретінде адамның дене
құрылысын оқып үйрену үшін биология, антропология, физика, экология, т.б. жануарлардың
және тарихи даму процесіндегі атқаратын қызмет білімдерге байланысты
Қысқаша мазмұны:
Анатомия - ғылым әрі оқыту пәні. Анатомияның мазмұны және оның биология
ғылымдарының ішінде алатын орны. Анатомияның міндеттері және медициналық биологиялық және спорттық-педагогикалық пәндермен байланысы. Анатомияның
әдістемелік негіздері. Адам организмінің қалыптасуындағы әлеуметтік биологиялық
факторлардың маңызы. Анатомиядағы зерттеулердің әдісі. Адамның дене құрылысындағы
симметриялық бірліктердің мәні, азықтары. Организм және оның құрамдық компоненттері.
Мүшел, мүшелер аппаратының немесе жүйелерінің компоненттері. Мүшелер аппараты пен
жүйелердің таратудың негізгі принциптері. Қозғалыстарды атқару, реттеу және қамтамасыз
ету мүшелері, аппараттары, жүйелері.
Бағдарламаның жетекшісі: магистр,оқытушы Қуатбекова А.

GZhAOA 2205 Гимнастика және жеңіл атлетиканы оқыту әдістемесі
4
кредит
Пәннің мақcаты: Дене шынықтыру мен дене тәрбиесі мұғалімі ретінде тәрбиелік, білімділік
және сауықтыру жұмыстарымен байланысты; Жаттықтырушы ретінде спорт түрлері
бойынша мектепке дейінгі және мектептегі оқу мекемелерінде секция жұмыстаыр
ұйымдастырумен; жаттықтыру процесін ғылыми тұрғыдан негізделген әдіс тәсілдермен
қамтамасыз етумен; спорттық дайындықты тиімді басқару және түрлі біліктілік
дәрежесіндегі спортшылардың нәтижелерімен байланысты; Ұйымдастыру қызметі дене
шынықтыру мен спорт бойынша оқу орындарында, басқа мекемелерде, клубтарда спорттық
мерекелік шараларды өткізумен және жарыстарға төрешілік жасаумен байланысты.
Пәннің міндеті: Спорттық практикалық жаттығуларының қозғалғыштық әрекеттер
тактикасын, техникасын оқытудың педагогикалық технологияларын және гимнастика мен
жеңіл атлетикадағы дене қасиеттерінің дамуын меңгеру; Спорттық жетістіктер дәрежесін
көтеруге қабілетті технико-тактикалық әрекеттерді оқытудың кәсіби маңызды жүйесін игеру.
Гимнастика мен жеңіл атлетикадағы жаттығу үдерісін жоспарлау бойынша білім мен
дағдыларды меңгеру. Гимнастика мен жеңіл атлетикадағы жарысу тәртібі жәгне оларды
өткізу бойынша құзыреттілікті иелену.
Құзіреттілігі: жалпы интеллектуалды біліктіліктерді меңгеру (гностикалық, жобалық,
конструктивті, қатынастық, ұйымдастырушылық);
білім беру отбасы, дін, спорт, әлеуметтік қатынаста, тұтынушы, жұмыскер, меншік
иесі ретінде әлеуметтану мәселелерінде құзырлы болу;
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дене шынықтыру және спорттың көпшілік түрлерін оқытуда білім берудің барлық
құрылымдық сатыларындағы әдістемесін меңгеру;
дене жүктемелеріне төзімділіктің физиологиялық және дәрігерлік бақылау әдістерін,
қалпына келтіру құралдарын білу, оларды оқушылардың дене тәрбиесі мен спортында
қолдана білу;
Пререквизиттер: студенттерде мамандық пәнін оқу үшін студентке Жеңіл атлетика
оқыту әдістемесі, Гимнастика оқыту әдістемесі білімі болуы қажет.
Постреквизиттер: Спорттық морфология, Дене шынықтыру спорт педагогикасы және
психологиясы, Олимпиадалық білім, Ұлттық спорт түрлері.
Қысқаша мазмұны: Гимнастикадағы дене дайындығы мақсаттары мен міндеттері дене
дайындығының мазмұны мен құрылымы жән еоның компонентері, гимнашылардын дене
сапаларының негізі, олардын дене қабілеттерін жетілдірудің шарттары және оның
әдістемесіне қойылатын талаптар. Дене сапаларының ерекшеліктері. Ақпарттармен (оқу,
анықтамалық, ғылыми) өзіндік жұмыс жасай білу.
Бағдарламаның жетекшісі: аға оқытушы Қалмұрзаев Қ.

TASTTTDN 3305 Таңдап алынған спорт түрінен техникалық және тактикалық
дайындық негіздері
3 кредит
Пәннің мақсаты: Дене тәрбиесі пәні мұғалімдеріне мектептегі жеңіл атлетика
түрлерінің оқу әдістемесі және сол тапсырмаларды орындау үшін қолданылатын құралдар
негізі бойынша білім беру.Жергілікті халықтардың салауатты өмір салтын қалыптастыру
үшін мектептегі жеңіл атлетика түрлерін оқыту әдістемесін меңгеру.
Бағдарлама материалын меңгеру үшін дәріс, әдістемелік және тәжірибелік сабақтар
жүргізіледі. Ал өз бетінше сабақтың дайындық бөлімін өткізу үшін кешенді жаттығу құру
және жазу қалпында жұмыстар өтеді.
Дәрісте студенттерге мектептегі жеңіл атлетика түрлерінің негізгі тәсілері мен жарыс
төрешілігі туралқы негізгі мағлұмат беріледі. Әдістемелік сабақтарда мектептегі жеңіл
атлетиканы меңгерудегі негізгі білімін біліктілігі мен дағдылыларын бақылау жүзеге
асырылады.
Практикалық сабақтарда мектептегі жеңіл атлетика түрлернің тәсілдері мен оқыту
әдістемесі жетілдіріледі.
Студенттердің үлгерімі бақылау әдісімен есептелінеді.
Тәжірибелік білімі үшін, үйренген әдіс – тәсілін меңгергені үшін мектептегі жеңіл
атлетика бойынша қойылған өлшемдердің орындалуын бақылағаны үшін емтихан бағасы
қойылады.
Пәннің міндеті: Жеке тұлғаның дене шынықтыруды қалыптастыру әдістеріне,
құралдарына, негізгі принциптеріне, міндеттеріне, мақсаттарына оқытудағы жаңа тәсілдерге,
дене қасиеттерін қалыптастыру және қимыл-қозғалыс іс-әрекеттеріне оқыту әдістемесі мен
мазмұнының басты аспектілеріне, дене жаттығу сабақтарын құру түрлеріне, жоспарлауға,
бақылауға, және есеп жүргізуге сипаттама беру.
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
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Пререквизиттер: Педагогика, Анатомия, Физиология, ДШ және С теориясы мен
әдістемесі.
Постреквизиттер: Дене шынықтыру және спорттың теориясы мен әдістемесі, Спорттық
биомеханика, Спорттық құрал-жабдықтар, Спорттық физиология, Спорттық медицина,
Спорт гигиенасын, Емдік дене шынықтыру және Дене шынықтыру мен спорттың теориясы
мен методикасы.
Қысқаша мазмұны: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын
студенттер ЖОО ұстаз-жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін
меңгеру, шеберлігі жоғары спортшы дайындау меңгеру.Дене тәрбиесі және спортпен
шұғылданушы адамдармен, шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету
әдіс-тәсілдерінің неғұрлым жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің
жолдарын білуге үйрету.
Бағдарламаның жетекшісі: доцент Қуанышов С.

TASTOA 3303 Таңдап алынған спорт түрін оқыту әдістемесі
3 кредит
Пәннің мақсаты: Таңдап алынған спорт түрін оқыту әдістемесі сабағы білім беру,
тәрбиелік және сауықтыру міндеттерін шешуді қарастырады;
Әртүрлі жастағы адамдармен, спорт шылармен студенттермен дене тәрбиесі және спорт
бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін
білуге үйрету.Таңдап алынған спорт түрін оқыту әдістемесі терминалогиясын менгеру
Пәннің міндеті:
Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер ЖОО- ғы ұстаз
жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеруі, шеберлігі
жоғары спортшы дайындау жолдарын білуге үйрету. Сапта тұрып және жүріп жасалатын
жаттығуларды,қолданбалы жаттығуларды ,сондай сияқты құралдармен орындалатын
жаттығуларды өткізуде біліммен практикалық шеберліктерге қол жеткізу
Құзіреттілігі:
- Таңдап алынған спорт түрін оқыту әдістемесі жаттығуларды оқыту әдістемесін,сабақты
ұйымдастыру тәсілдерін,студентердің мамандырылған педагогикалық қызметіне қажетті
шеберліктер мен тағдырларды менгеру.
Шұғылданушының моральдік және эстетикалық сапаларын тәрбиелеу.
Пререквизиттер: «Таңдап алынған спорт түрі оқыту әдістемесі» пәнін оқып үйренуге
«ТАСТ теориясы мен әдістемесі, «Таңдап алынған спорт түрлерінің техникалық тактикалық
дайындық негіздері», «Таңдап алынған спорт түрінен күштілік функционалдық және
дайындық негіздері», «Дене шынықтыру мен спорт биохимиясы».
Постреквизиттер: «Таңдап алынған спорт түрі оқыту әдістемесі» пәнін оқып үйрену
барысындағы қосалқы пәндер “Спорттың таңдаған түрінен спорттық жаттығу процесін
басқару”, “Спорттық морфология”, “Дене шынықтырумен спорт педагогикасы
психологиясы”, “Дене шынықтыру мен спорт экономикасы”, “Олимпиядалық білім”,
“Ұлттық спорт түрлері”, “балалар мен жас өспірімдер спорт ының негіздері”, “Мектеп
гигенасына негізделген дене шынықтыру гигенасы”.
Қысқаша мазмұны: Таңдап алынған спорт түрін оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты
студентерге дене тәрбиесі жүйесіндегі орны мен мәні туралы Таңдап алынған спорт түрін
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оқыту әдістемесі жаттығулардың техникасын оқыту әдістемесі негіздері туралы білім
беру.Таңдап алынған спорт түрін оқыту әдістемесі пәнінің мақсатына сай студенттерге нақты
білім беру, тәрбиелік және дене шынықтыру ,сауықтыру қарастырады. Пәннің мақсаты
дайындалатын мамандары теориялық біліммен қаруландыру және практикалық іскерлігін
арттыру. Таңдап алынған спорт түрін оқыту әдістемесі пәні міндеттері шешетін
педагогикалық біліктілікті қалыптастыру керек.Дене қозғалысының әр түрлі буындарында
алғашқы жаттығу мен оқыту.Түрлі мекемелерде көпшілік спорт жұмыстары және дене
шынықтыру – сауықтыру мақсатында жұмыстар ұйымдастыру ізгі және педагогикалық
сенімге тәрбиелеу,олардың әрі қарай кәсіптік бағытын қамтамасыз ететін творчествалық
қабілетін дамыту.
Бағдарламаның жетекшісі: аға оқытушы Жаңбыров Б.

TASTPSN 1302 Таңдап алынған спорт түріндегі педагогикалық шеберлік негіздері
3 кредит
Пәннің мақсаты: Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық педагогикалық шеберлік
негіздері кәсіптік арттыруға қажетті педагогикалық, ұйымдастырушылық іскерлікті артыру.
Ұғымдары анықтамасы дене сапаларын дамыту мен қызметі дайындықтары оңтайландыруға
арналған әдістермен тәсілдері.Тестілеу даму динамикасын бағалау.Төзімділікті арттырудағы
дене дайындығының қызметтік ролі. Бақылау,бағалау,реттеу
Пәннің міндеті: Дене сапаларын дамыту мен қызметтік дайындықты оңтайландыруға
арналған әдістер мен тәсілдер.Дайындықтың психологиялық ерекшеліктері.Психологиялық
күйлер,эмоция және реттеу.Ұжымдағы өзара қатынас.Этикалық нормалар.Бақылау мен
реттеу әдістері.таңдап алынған спорт түрінен әдіс-тәсілдерін меңгеру шеберлігін арттыру.
Құзіреттілігі: Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық педагогикалық шеберлік
негіздері» курсын толық бітіріп шыққан студент спорт түрлерінің маманданған салаларын
түсіне білуі,ерекшеліктері,әдіс-тәсілдер шеберлігін арттырудағы ролін білуі қажет..
Пререквизиттер: Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық педагогикалық шеберлік
негіздері пәнін оқып үйренуге «Спорттық морфологияға негізделген анатомия»,
«Мамандану», «Дене шынықтырудың спорт биохимиясы» пәндері тиімді ықпал етеді..
Постреквизиттер: Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық педагогикалық шеберлік
негіздері пәнін оқып үйрену барысындағы қосалқы пәндер «Спорттық морфологияға
негізделген анатомия»,Дене шынықтыру мен спорт педагогикасы мен психология», «Дене
шынықтыру мен спорт экономикасы», «Олимпиадалық білім», «Емдік және бейімдеу дене
шынықтыру», «Ұлттық спорт түрлері», «Балалар мен жасөспірімдер спортының негіздері»,
«Мектеп гигиенасына негізделген дене шынықтыру гигиенасы».
Қысқаша мазмұны: Дене мәдениеті және спорт бойынша әртүрлі кұрылымдық
мекемелерге студенттерді волейболдағы кәсіби -педагогикалық жаттықтырушылық
және ұйымдастыру жұмыстарына дайындау.
- спорттық машыктанудың ішімі, әдістемесі және тәжірибесі бойынша білім беру;
- волейболды оқыту әдістемесінде және волейбол ойынының техникалық
әлементтерін ұғымды орындауда дағдылар мен біліктілікті қалыптастыру;
- қауіпсіздік техникасының ережелерімен және спорттық күрьшыстарды,
спортшының сырткы пішіні мен спорттың киімін ұкыпты ұстаудың гигиеналык
нормаларымен таныстыру және оларды орындауда дағдыны калыптастыру;
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- әртүрлі ойын жүйесі мен ойын сәттері кезінде, ойыншылардың аландағы
тактикалык өзара әрекеттестігіне байланысты (бойынша) дағдыны калыптастыру және
білім беру;
- оку-жаттығу үрдісін ұйымдастыру және жоспарлау бойынша біліктілікті
калыптастыру;
- студенттерді әртүрлі жастағы топтармен жүмыс істеуге ауызша және тәжірбие
жүзінде дайындау;
спорттың дайындықты басқару, бақылаудың әдістемелік негіздері және ғылымизерттеу жүмыстары бойынша дағдьшарын қалыпастыру.
Бағдарламаның жетекшісі: тар.ғ.к., доцент Қонақбаев С.Н.

DShTOS 2206 Дене шынықтыру тарихы және олимпиадалық спорт
3 кредит
Пәннің мақсаты: Дене шынықтырудың жалпы және ерекшелік қызметтері, дене
шынықтырудың қоғамдағы әр түрлілігі мен құрылымы, дене тәрбиесі негізгі жақтарының
мақсатқа бағытталуы; спорттың мәні, оның қызметі, түрлері, қоғамдағы қызмет ету
жағдайлары, даму бағыты, спорттық дайындық және жастар жүйесінің негіздері,
спортшыларды көпжылдық дайындаудың негізгі сатылары мен кезеңдері;
Пәннің міндеті: Дене шынықтыру және спорт тарихы қоғам өмір сүруінің әртүрлі
кезеңдеріндегі дене тәрбиесі саласындағы құралдар, түрлері мен әдістердің, идеялар мен
теориялардың пайда болуы мен спортты бүкіл адамдардың мәдениеті, тәрбиесі мен білімінің
құрамдас бөлігі ретінде, оларды өндірістік және әскери қызметке дайындау ретінде
қарастырады. Тарих дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерден бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволюциясын қарастырып келеді.
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы жастардың шеберліктерін шыңдап
машықтандыру үшін жоғары деңгейдегі спортшылармен жұмыс істеу барысында оқу
жаттығу жұмыстарын әдіс-тәсілдерін неғұрлым сапалы түрде қабылдап үйрену арқылы
машықтануы. Ақпарттармен (оқу, анықтамалық, ғылыми) өзіндік жұмыс жасай білу.
Пререквизиттер: әдістемелік тұрғыдан жоспарлай, бақылай және басқару білуі тиіс: әр
түрлі жастағы, жыныстағы тұлғалардың денсаулығын ғылыми негіздеу, жоспарлау, бақылау
және дене тәрбиесі процесі, спорттық дайындық деңгейін (де-не, әдіс, тәсілдік,
психологиялық және қызметтік) басқару, сыртық ортаның түрлі жағдайларындағы спорттық
біліктіліктерін байқау;
Постреквизиттер: жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізу,
оңтайлы дене жұмысын қабілеттелегі мен денсаулыққа зиян келтірмесен жене
бейімделеу тетіктерін бұзбай отырып, ағзаның қор мүмкіндіктерін жетілдіру;- дене
шынықтыру қозғалысның түрлі буындарында ұйымдастыру.
Қысқаша мазмұны: Дене шынықтыру және спорт тарихы қоғам өмір сүруінің әртүрлі
кезеңдеріндегі дене тәрбиесі саласындағы құралдар, түрлері мен әдістердің, идеялар мен
теориялардың пайда болуы мен спортты бүкіл адамдардың мәдениеті, тәрбиесі мен білімінің
құрамдас бөлігі ретінде, оларды өндірістік және әскери қызметке дайындау ретінде
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қарастырады. Тарих дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерден бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволюциясын қарастырып келеді..
Бағдарламаның жетекшісі: тар.ғ.к., доцент, Қонақбаев С.Н.

TASTDFPDN 3304 Таңдап алынған спорт түрінен дене, функциональдық және
психологиялық дайындық негіздері
3 кредит
Пәннің мақсаты: Спорттың таңдаған түрінен cпортшының күштік, психологиялық
дайындығын жетілдіруімен арттырудаға қажетті педагогикалық, ұйымдастырушылық
іскерлік.
Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер ЖОО ұстазжаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеру, шеберлігі
жоғары спортшы дайындау меңгеру.
Пәннің міндеті: Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы адамдармен, шеберліктері
жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету әдіс-тәсілдерінің неғұрлым жолдарының
жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің жолдарын білуге үйрету.
Әртүрлі жастағы адамдармен, спорт шылармен студенттермен дене тәрбиесі және спорт
бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін
білуге үйрету.
Құзіреттілігі: «Таңдап алынған спорт түрінен функционалдық және психологиялық
дайындық негіздері» курсын толық бітіріп шыққан студент cпортшының күштік,
психологиялық дайындығын жетілдіруімен арттырудаға қажетті педагогикалық,
ұйымдастырушылық іскерлікті меңгеру тиіс..
Пререквизиттер: Таңдап алған спорт түрінен күштілік функциональдық және дайындық
негіздері пәнін оқып үйренуге “Таңдап алған спорт түрін оқыту әдістемесі”, “Таңдап алған
спорт түрінен техникалық және тактикалық негіздері”, “Таңдап алған спорт түріне күштілік
функционалдық және психологиялық дайындық негіздері”, “Дене шынықтырудың спорт
биохимиясы” пәндері тиімді ықпал етеді.
Постреквизиттер: Жоғары спорттық нәтижелерге қол жеткізу оңтайлы дене
жұмысын қабілеттелегі мен денсаулыққа зиян келтірмесен жене бейімделеу тетіктерін
бұзбай отырып, ағзаның қор мүмкіндіктерін жетілдіру;- дене шынықтыру қозғалысның түрлі
буындарында ұйымдастыру.
Қысқаша мазмұны: Таңдап алынған спорт түрінен функционалдық және
психологиялық дайындық негіздері қоғам өмір сүруінің әртүрлі кезеңдеріндегі дене тәрбиесі
саласындағы құралдар, түрлері мен әдістердің, идеялар мен теориялардың пайда болуы мен
спортты бүкіл адамдардың мәдениеті, тәрбиесі мен білімінің құрамдас бөлігі ретінде, оларды
өндірістік және әскери қызметке дайындау ретінде қарастырады. Жоғарғы оқу “ Таңдап
алынған спорт түрінен функционалдық және психологиялық дайындық негіздері ” пәнінің
теориялық-практикалық маңызы. Осы пәннің басқа пәндермен байланысы. Спорттық
жаттығуларды жетілдірудегі отандық және шетелдік жетістіктер.
Бағдарламаның жетекшісі: п.ғ.к., Мамбетов М.
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USKOOA 3209 Ұлттық спорт қозғалыс ойындары оқыту әдісімен
3 кредит
Пәннің мақсаты: Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы адамдармен,
шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету әдіс-тәсілдерінің неғұрлым
жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің жолдарын білуге үйрету.
Әртүрлі жастағы адамдармен, спортшылармен студенттермен дене тәрбиесі және спорт
бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін
білуге үйрету.
Пәннің міндеті: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер
ЖОО- ғы ұстаз жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеруі,
шеберлігі жоғары спортшы дайындау жолдарын білуге үйрету.
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
Пререквизиттер: Ұлттық спорт түрлері пәнін оқу үшін мына пәндер бойынша білім алу
қажет: педагогикадан, анатомиядан, физиологиядан, ДШ және спорт тарихы, ДШ және спорт
теориясы мен әдістемесінен.
Постреквизиттер: «Ұлттық спорт түрлерінен білім беру тәсілі» пәнінен алынған білім –
ДШ және спорт теориясы мен әдістемесінде, спорттық қондырғыларда спорттық
физиологиядан, спорттық медицинада, спорт гигиенасында, емдік дене шынықтыруда
қолданылады.
Қысқаша мазмұны: Оқу жоспары дәрістік, әдістемелік, семинарлық, оқу-тәжірибелік,
тәжірибелік түрінде болып онда ұлттық спорт түрлерінің тарихы, ұлттық түрлерінің әдісайлалары, тәсілдерін үйрету, шеберлікті шыңдау, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу,
спорттық жарыстарды ұйымдастыру өткізу, оқу-жаттығу жиындарын өткізу жолдары
оқытылады. Әдістемелік сабақтарда ұлттық спорт түрлерінің әдіс-айлаларын, тәсілдерін,
үйрету сабақ түрлерін өткізу қарасытырылады. Оқу-тәжірибелік сабақтарда әдіс-тәсілдерді
үйрету, шеберлікті арттыру жаттығу негізінде өтеді.
Бағдарламаның жетекшісі: Испандияров М.,п.ғ.к.

DShSMSM 3203 Дене шынықтыру мен спорт менеджменті және спорт медицинасы
3 кредит
Пәннің мақсаты: Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы адамдармен,
шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету әдіс-тәсілдерінің неғұрлым
жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің жолдарын білуге үйрету.
Әртүрлі жастағы адамдармен, спортшылармен студенттермен дене тәрбиесі және спорт
бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін
білуге үйрету.
Пәннің міндеті: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер
ЖОО- ғы ұстаз жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеруі,
шеберлігі жоғары спортшы дайындау жолдарын білуге үйрету.
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
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Пререквизиттер: «Дене шынықтыру және спортты басқару» «Спорттық гигиена»,
«Ақпараттық менеджмент негіздері», «Қаржы менеджменті»
Постреквизиттер: Менеджмент, Өндірістік менеджмент.
Қысқаша мазмұны: «Дене шынықтыру және спорт менеджменті» нарықтық экономикаға
көшу басқару жүйесін жаңаша қалыптастыруды қажет етеді, өйткені кәсіпорнының тиімді
қызмет етуі, көп жағдайда басқару шараларына байланысты. Ол үшін жоғары білікті
мамандарды менеджерлерді даярлау қажет. Олар нақты жағдайды бағалап, аңғара біледі, әрі
дер кезінде басқару шешімдерін қабыладап, оның іс жүзінде жүзеге асырылуын қамтамасыз
етеді, әр ұжымға қазіргі талап деңгейінде басшылық етуді жүзеге асыра алады. Бүл пән тек
теориялық білім берумен гана шектелмей, сондай-ақ студенттерді өз іс-әрекеттерімен
жоспарлап, өз қызметіндегі басты бағыттарды дұрыс таңдауға, күрделі экономикалық
маселелерді шешімін дұрыс, әрі тез, жан-жакты табуға үйретеді.
Спорт медицина пәні жас ұрпақтың даму ерекшеліктерін және гигиенасын, сыртқы орта
факторларының гигиеналық маңызын және оларды шынықтыру үшін пайдалануды, жер
участогіне, оқу ғимаратына және ондағы санитарлық-техникалық тетіктерге, жабдықтауға
және оқу құраладарына қойылатын гигиеналық талаптарды; оқытудың және оқушыларды
тәрбиелеудің гигиеналық негіздерін; тамағын, оқушылар мен студенттер арасында болатын
аурулардың профилактикасын зерттейді. Бұл мәселелер жайлы білім әр педагог үшін қажет,
өйткені мектеп гигиенасы талаптарының орындалмауы адам организмінің қалыпты дамуына
әсерін тигізуі және түрлі ауруларға шалдықтыруы мүмкін. Сондықтан спорт медицина
барлық педагогтық оқу орындарында міндетті түрде оқылатын пән болып табылады.
Бағдарламаның жетекшісі: Абишев К.С., п.ғ.к., аға оқытушы

BGOA 3210 Баскетбол, гандбол оқыту әдістемесі
4 кредит
Пәннің мақсаты: Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы адамдармен,
шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету әдіс-тәсілдерінің неғұрлым
жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің жолдарын білуге үйрету.
Әртүрлі жастағы адамдармен, спортшылармен студенттермен дене тәрбиесі және спорт
бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін
білуге үйрету.
Пәннің міндеті: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер
ЖОО- ғы ұстаз жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеруі,
шеберлігі жоғары спортшы дайындау жолдарын білуге үйрету.
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
Пререквизиттер: спорттық ойындар барысында алынған қолданбалы білімнің сабақтас
пәндері: спорт метрологиясы, спорт педагогикасы мен психологиясы, дене тәрбиесінің
физиологиясы мен спорт медицинасы, дене шынықтыру және спорт басқармасы, спорт
социологиясы, дене тәрбиесінің әдісі мен теориясы негізінде.
Постреквизиттер: 5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт» мамандығына қатысты
пәндерді оқыту барысында баскетбол мамандығын меңгерген студенттерге келесі пәндер
бойынша білім қажет: спорттық медицина, спорт гигиенасы, спорт түрлерінің физиологиясы,
спорт ілімі, спорт социологиясы, педагогикалық және жаттықтырушылық практикадан.
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Қысқаша мазмұны: «Дене шынықтыру және спорт» бойынша әртүрлі құрылымдық
мекемелерге студенттерді қол добынан кәсіби-педагогикалық, жаттықтырушылық және
ұйымдастырушылық жұмыстарына дайындау.Кеңес Үкіметінің алғашқы жылдары КСРОдағы баскетбол. Соғысқа дейінгі одан кейінгі негізгі жарыстарды талдау.Қазақстандық
баскетбошылардың КСРО біріншілігіне, КСРО халықтарының спартакиадасына, Орта Азия
және Қазастан спартакиадасына қатысуы.Қазақстандағы баскетболдың пайда болуы және
дамуы.Баскетбол кешенді республикалық спорттық шаралар бағдарламасында. Баскетбол
бойынша алғашқы
Қазақстандық КСРО спорт шеберлері, КСРО еңбек сіңірген
жаттықтырушылары.
Бағдарламаның жетекшісі: аға оқытушы Тұрсынбеков М.Т.

FVOA 3211 Футбол мен волейболды оқыту әдістемесі
4 кредит
Пәннің мақсаты: Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы адамдармен,
шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету әдіс-тәсілдерінің неғұрлым
жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің жолдарын білуге үйрету.
Әртүрлі жастағы адамдармен, спортшылармен студенттермен дене тәрбиесі және спорт
бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін
білуге үйрету.
Пәннің міндеті: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер
ЖОО- ғы ұстаз жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеруі,
шеберлігі жоғары спортшы дайындау жолдарын білуге үйрету.
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
Пререквизиттер: Студенттер «Футбол мен волейболды оқыту әдістемесі» пәнін
практикалық жэне ауызша жағынан толык окуы үшін мынадай пәндер бойынша білім
алуға тиіс: спорттық морфология, биомеханика, педагогика, спорт психологиясы,
жастық жэне жалпы физиология, анатомия, биохимия, дене тәрбиесінің ілімі мен
әдістемесінен.
Постреквизиттер: 050108-«Дене шынықтыру жэне спорт» мамандығына қатысты
пэндерді оқыту барысында волейбол мамандығын меңгерген студенттерге келесі пэндер
бойынша білім қажет. «Спорттық медицинадан», «Спорт гигиенасынан», «Спорт
түрлерінің физиологиясынан», «Спорт ілімінен», «Спорт социологиясынан»,
педагогикалык жэне жаттыктырушылық практикадан.
Қысқаша мазмұны: Жоғарғы оқу орындарында «Футбол мен волейбол оқыту әдісімен»
пәнінің теориялық - практикалық маңызы. Осы пәннің басқа пәндермен байланысы. Футбол
ойынын жетілдірудегі отандық және шет елдік жетістіктер. Футбол саласындағы отандық
және шет елдік жетістіктер
Бағдарламаның жетекшісі: магистр, оқытушы Сапахов Д.
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STTKZhKZh 3306 Спорттың таңдаған түрінен кәсіптік жаттықтырушылық
қызметін жетілдіру
3 кредит
Пәннің мақсаты: Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы адамдармен,
шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету әдіс-тәсілдерінің неғұрлым
жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің жолдарын білуге үйрету.
Әртүрлі жастағы адамдармен, спортшылармен студенттермен дене тәрбиесі және спорт
бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін
білуге үйрету.
Пәннің міндеті: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер
ЖОО- ғы ұстаз жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеруі,
шеберлігі жоғары спортшы дайындау жолдарын білуге үйрету.
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
Пререквизиттер: Таңдап алған спорт тұрінен күштілік функциональдық және дайындық
негіздеріпәнін оқып үйренуге “Таңдап алған спорт түрін оқыту әдістемесі”, “Таңдап алған
спорт түрінен техникалық және тактикалық негіздері”, “Таңдап алған спорт түріне күштілік
функционалдық және психологиялық дайындық негіздері”, “Дене шынықтырудың спорт
биохимиясы” пәндері тиімді ықпал етеді.
Постреквизиттер: Таңдап алған спорт тұрінен күштілік функциональдық және
дайындық негіздеріпәнін оқып үйрену барысындағы қосалқы пәндер “С порттың таңдаған
түрінен
спорттық жаттығу процесін басқару”, “Спорттық морфология”, “Дене
шынықтырумен спорт педагогикасы психологиясы”, “Дене шынықтыру
мен спорт
экономикасы”, “Олимпиядалық білім”, “Ұлттық спорт түрлері”, “балалар мен жас өспірімдер
спорт ының негіздері”, “Мектеп гигенасына негізделген дене шынықтыру гигенасы”
Қысқаша мазмұны: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын
студенттер ЖОО ұстаз-жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін
меңгеру, шеберлігі жоғары спортшы дайындау меңгеру. Дене тәрбиесі және спортпен
шұғылданушы адамдармен, шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету
әдіс-тәсілдерінің неғұрлым жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің
жолдарын білуге үйрету. Әртүрлі жастағы адамдармен, спорт шылармен студенттермен дене
тәрбиесі және спорт бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін,
көлемін қайталау ретін білуге үйрету.
Бағдарламаның жетекшісі: Байхожаев Қ.,аға оқытушы

TOA 4212 Туризмді оқыту әдістемесі
3 кредит
Пәннің мақсаты: Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы адамдармен,
шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету әдіс-тәсілдерінің неғұрлым
жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің жолдарын білуге үйрету.
Әртүрлі жастағы адамдармен, спортшылармен студенттермен дене тәрбиесі және спорт
бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін
білуге үйрету.
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Пәннің міндеті: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер
ЖОО- ғы ұстаз жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеруі,
шеберлігі жоғары спортшы дайындау жолдарын білуге үйрету
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
Пререквизиттер: Бұл пән дене шынықтыру; география; биология және орта мектептің
жаратылыстану ғылым топтамасындағы басқа пәндер; спорттық морфология негізіндегі
анатомия; дене шынықтыру теориясы мен әдістемесінің жалпы негізі; оқыту әдістемесімен
қозғалыс ойындары ДШ және спорт педагогикасы, ДШ және С психологиясы; адам негіздері
сияқты оқу пәндерінің базасында оқытылады. Екінші жағынан бұл пәннің мазмұны
студенттердің ғылыми жұмыстарға қатысуына, курстық және дипломдық жұмыстар
жазуына негіз болады.
Постреквизиттер: Туризм спорттық – педагогикалық пән болып табылады. Оның өзіне
ғана тән айналысушыларға әсер етуші құралдары мен әдістері, өз тарихы мен теориясы бар.
Қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасындағы балалар – жасөспірімдер туризмінің
техникасы мен тактикасының негізгі мазмұны, спорттық туризмдегі дене және
функционалдық дайындық негіздері туралы түсінікті, олардың өскелең ұрпақтың
денсаулығын нығайту және ізгілікті тәрбие берудегі ролі арқылы, болашақ мамандардың
балалар мен жасөспірімдер, мектеп туризмі аясындағы туристік қызметті ұйымдастырудың
негізі туралы білім алу
Бағдарламаның жетекшісі: Мамбетов М.,п.ғ.к.аға оқытушы

DTSTFN 4204 Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері
3 кредит
Пәннің мақсаты: Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы адамдармен,
шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету әдіс-тәсілдерінің неғұрлым
жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің жолдарын білуге үйрету.
Әртүрлі жастағы адамдармен, спортшылармен студенттермен дене тәрбиесі және спорт
бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін
білуге үйрету
Пәннің міндеті: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер
ЖОО- ғы ұстаз жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеруі,
шеберлігі жоғары спортшы дайындау жолдарын білуге үйрету.
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
Пререквизиттер: Биология, химия, физика пәндерін жақсы меңгеру керек.
Постреквизиттер: Алғашқы дәрігерлік көмек көрсету, қандай да бір төтенше жағдай
бола қалған жағдайда одан сақтану шараларын үйреніп шығу.
Қысқаша мазмұны: Болашақ мамандарды теориялық білім және практикалық
дағдымен қаруландыру.
- студенттерге бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайда халықты қорғау
әдістері мен аварияның, апаттың, күтпеген зілзаланың және қазіргі зақымдағыш құралдары
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қолданылғаннан кейін болатын зардабын жою мен құтқару және басқа да шұғыл
жұмыстарды ұйымдастыру негізін үйрету;
- студенттерді жарақат алу, зақымдану, қатты ауыру, өте қатты жұқпалы аурулар-оларды
айыру белгілері мен медициналық көмек көрсете білуге оқыту;
- зақымдану ошақтарын сипаттау;
- құтқару және басқа да жұмыстарды ұйымдастырудың негізін анықтау;
- қазіргі зақымдағыш құралдар мен төтенше жағдайлардың зардабынан халықты
қорғайтын әдістеріне сипаттама беру.
Бағдарламаның же текшісі: Қуатбекова А. магистр, оқытушы

TSTBJDKIT 2208 Таңдаған спорт түрі бойынша жаттықтырушылық дағдыларды
қалыптастырудың инновациялық технологиялары
3 кредит
Пәннің мақсаты: Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы адамдармен,
шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету әдіс-тәсілдерінің неғұрлым
жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің жолдарын білуге үйрету.
Әртүрлі жастағы адамдармен, спортшылармен студенттермен дене тәрбиесі және спорт
бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау ретін
білуге үйрету.
Пәннің міндеті: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер
ЖОО- ғы ұстаз жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеруі,
шеберлігі жоғары спортшы дайындау жолдарын білуге үйрету.
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
Пререквизиттер: студентке мамандандырудан толық теориялық және практикалық
білім алу үшін педагогикадан, анатомиядан, биомеханикадан, информатикадан,
биохимиядан, дене тәрбиесінің теориясы және әдістемесі бойынша білімдер қажет.
Постреквизиттер: Жүзу оқыту әдісіменден мамандандырудан алынған білімдер мына
сабақтардан білім аларда қажет болады: спорттық физиология, емдік дене тәрбиесі, спорттық
медицина, спорттық ғимраттар, спорттық биомеханика, гигиена, спорт теориясы,
педагогикалық және бапкерлік іс-тәжірибесі.
- Қысқаша мазмұны: Мультимедиалық үйрететін бағдарламаларды қолдана білу
- Жоғары білікті спортшыларды дайындау барысында инновациялық технологияларды
қолдану біліктілігін қалыптастыратын білімдер беру.
- Электронды технологиялар көмегімен оқу қызметін басқаруға арналған білімдер беру.
- Компьютерлік технологияларды, үйрететін бағдарламалар мен жүйелерді қолдана білу.
- Қазіргі заманғы диагностикалық технологияларды, бағдрлаушы резервтердің және ағза
жүйелерінің қалпына келтіру және бейімделу деңгейлерін таныстыру.
Дене-күш, ерік-жігер қасиеттерін, дене жұмысын атқаруға қабілеттілігі деңгейін, жоғары
спорт деңгейін, жоғары спорт нәтижесіне қол жеткізу мақсатында біліктілігі мен дағдысын
арттыру
Бағдарламаның жетекшісі: Қонақбаев С.Н.
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TTKZhKZh 3304 ТАСТ кәсіптік жаттықтырушылық қызметін жетілдіру
3 кредит
Пәннің мақсаты: Спорттық күрес түрлерінің кіріспесі. Күрестен жаттықтырушыоқытушының мамандығы: білім, ілім, дағдылар көлемі, жаттықтырушыға қойылатын
талаптар. Кәсіби жаттықтырушы дайындығы үшін арналған әлеуметтік-экономикалық,
медико-биологиялық, психолого-педагогикалық және арнайы спорттық пәндердің мағынасы.
Пәннің міндеті:
 Спорттық күрестің Қазақстан Республикасының дене тәрбиесіндегі алатын орны.
 ҚР дене тәрбиесі мәдениеті жүйесіндегі спорттық күрестің алатын орны.
 Қазақстан Республикасындағы білім жүйесіндегі спорттық күрестің оқытылуы.
 Спорттық күрестің жастарды тәрбиелеудегі алатын орны.
 Спорттық халықаралық байланыс. Спорттық топтар, мектептер, жоғары спорт
мектептері т.б. олардың мақсаты.
 Спорттық федерациялар. Спорттық күрестің қоғамдағы дамуы.
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
Пререквизиттер: Оқу-жаттығу жұмыстарындағы жаңа өзгерістер, күрес ережелерінің
дамуы. Маңызды үлкен халықаралық жарыстарды талдау.
Постреквизиттер: Спорттық күрестерді дамыту үшін жасалуға тиісті жұмыстар. Күрес
өнерінің пайда болуы мен дамуы.
Қысқаша мазмұны: Спорттық күрес оқу пәні ретінде, оның мазмұны. Студенттің
қоғамдық, спорттық, ғылыми ісінің тәртібі мен мазмұны. Спорттық күрес түрлерімен
мамандануды оқытатын спорттық пәндердің мазмұны.
Бағдарламаның жетекшісі: Байхожаев Қ.

SKT 4309 Спорттық құрылыстар және тренажерлар
3 кредит
Пәннің мақсаты: Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы адамдармен,
шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету әдіс-тәсілдерінің неғұрлым
жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің жолдарын білуге
үйрету.Әртүрлі жастағы адамдармен, спортшылармен студенттермен дене тәрбиесі және
спорт бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін, көлемін қайталау
ретін білуге үйрету.
Пәннің міндеті: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын студенттер
ЖОО- ғы ұстаз жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін меңгеруі,
шеберлігі жоғары спортшы дайындау жолдарын білуге үйрету.
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
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Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа дейінгі даму
эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене интернационалдық
қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
Пререквизиттер: Биомеханика, педагогика, психология, дене мәдениеті тарихы,
медицина, гигиена, социология және спорт түрлері.
Постреквизиттер: Эргономика, құрылыс материалдары, құрылыстар құрастыру және
құрылыстың жаңа әдістері.
Қысқаша мазмұны: Дене шынықтырудың материалдық-техникалық базасының негізін
құрайды және дене шынықтырудың барлық түрлерімен айналысу үшін арнайы салынған
ғимараттар мен құрылыстар ретінде қабылданады. Спорттық-педагогикалық әрекет үшін
ұтымды жүйесі дене шынықтыру мен айналысатын орындарда жабдықтау құралдарын ашу,
түсіндіру мен негіздемелеу, оларды қолданылудың оңтайлы әдістері мен олардық қызмет
етуінің мақсатқа сай нысандарын табуға негізделген.
Бағдарламаның жетекшісі: Биданов Д.,п.ғ.к.,доцент

DZhSJKJ 4307 Дене шынықтыру және спорт жарыстық қызметін жетілдіру
3 кредит
Пәннің мақсаты: Мектеп жасындағы балаларға дене шынықтырудың әлеуметтікпедагогикалық маңызы, бағыты мен міндеттері. Мектептегі дене шынықтыруды
ұйымдастыру бойынша мемлекет тарапынан жүргізілетін іс-шаралар мен бағдарламалар.
Пәннің міндеті: Дене шынықтыру жүйесіндегі бастапқы жас буынның ролі. Мектеп
жасына дейінгі балалардың жасқа байланысты жіктеліп бөлінуі. Мектеп жасына дейінгі
кезеңдегі балалардың жасқа байланысты дамуы мен одан кейінгі іс-әрекетке дайындық
шарттарының заңдылықтары арқылы айқындалатын дене шынықтыру міндеттерінің
ерекшеліктері
Құзіреттілігі: Дене шынықтыру мен спорттың ертедегі кезеңдерінен бүгінгі уақытқа
дейінгі даму эволоциясын қарастыру. Дене шынықтыру мен спорт тарихы ұлттық дене
интернационалдық қызығушылықтардың дұрыс үйлесуін қарастыра білу.
Пререквизиттер: Таңдап алған спорт тұрінен күштілік функциональдық және дайындық
негіздеріпәнін оқып үйренуге “Таңдап алған спорт түрін оқыту әдістемесі”, “Таңдап алған
спорт түрінен техникалық және тактикалық негіздері”, “Таңдап алған спорт түріне күштілік
функционалдық және психологиялық дайындық негіздері”, “Дене шынықтырудың спорт
биохимиясы” пәндері тиімді ықпал етеді.
Постреквизиттер: Таңдап алған спорт тұрінен күштілік функциональдық және
дайындық негіздеріпәнін оқып үйрену барысындағы қосалқы пәндер “Спорттың таңдаған
түрінен
спорттық жаттығу процесін басқару”, “Спорттық морфология”, “Дене
шынықтырумен спорт педагогикасы психологиясы”, “Дене шынықтыру
мен спорт
экономикасы”, “Олимпиядалық білім”, “Ұлттық спорт түрлері”, “балалар мен жас өспірімдер
спорт ының негіздері”, “Мектеп гигенасына негізделген дене шынықтыру гигенасы”.
Қысқаша мазмұны: Дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын
студенттер ЖОО ұстаз-жаттықтырушының кредиттік жүйе бойынша оқыту ерекшеліктерін
меңгеру, шеберлігі жоғары спортшы дайындау меңгеру.Дене тәрбиесі және спортпен
шұғылданушы адамдармен, шеберліктері жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету
әдіс-тә сілдерінің неғұрлым жолдарының жобалай білуге, сапасын анықтау үшін тексерудің
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жолдарын білуге үйрету. Әртүрлі жастағы адамдармен, спорт шылармен студенттермен дене
тәрбиесі және спорт бағытында жұмыс кезінде денеге берілетін жүктемесінің мөлшерін,
көлемін қайталау ретін білуге үйрету.
Бағдарламаның жетекшісі: Лесов С., аға оқытушы

«Дене шынықтыру және спорт» кафедрасының мәжілісінде қаралды.
Хаттама № __ «___» _______ 2017ж.

Кафедра меңгерушісі:

Қонақбаев С.
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