
 

 

 

 

 



 

 

 

Модульдің атауы                                                                                                                                       
пәндер 

атауы 

кредит 

саны 
семинар  

пәндер  

коды  
Модуль мазмұны                                                                                                                                                                                                                                                

Пререквизитте

р                             

Постреквиз

иттер             

Дене шынықтыру 

мен спорт 

саласында 

басқарудың 

теориясы мен 

әдістемесі 

физиологиялық 

негіздер                                              

Теория и методика 

основ управления 

в  физической 

культуре и спорте 

КП 

(ТК)       
2 2 

SDShSh

FDBFN 

5302             

пән атауы:  Спортшылардың және дене шынықтырумен 

шұғылданушылардың функционалды дайындығын 

басқарудың физиологиялық негіздері 

 Пәнді оқытудың мақсаты- дене шынықтыруды, спорттық 

шынығуды және дене шынықтыру және спорт сабақтарында 

студенттердің және басқа да дене шынықтырумен 

шұғылданушылардың функциональды дайындығын басқаруды 

физиологиялық негіздеу үшін қажет жаратылыс тану-ғылыми 

негіздерінен өзіндік білім алу деңгейін арттыру бойынша білім 

беру мен дағдыландыру. 

Курсты оқытудың негізгі міндеттері: 

- магистранттардың денсаулығын күшейту, дене 

шынықтырумен шұғылдануы және спорттық шынығуы кезінде 

жұмысқа қабілеттілігін арттыру негіздерін құрайтын 

физиологиялық механизмдер туралы  ғылыми көзқарас 

қалыптастыру.;  

- дене шынықтыру құралдарымен және қоршаған орта 

факторларымен тиімді дене жұмысқа қабілеттілігін дамыту 

бойынша физиологиялық білім беру; 

- ағзаның дене жүктемелерін көтеруін бақылаудың 

физиологиялық әдістерін, дене шынықтырумен 

магистранттарды оқыту-шынықтыру қасиеттерін, басқару 

құралдарын дұрыс қолдана білуге  дағдыландыру; 

- магистрларды дене сапаларын және спорттық нәтижелерді  

анықтайтын факторлар туралы біліммен қамтамасыз ету; 

- дене қабілеттілігін және дайындығын анықтап, ажырата білу 

шыныққан организмді анықтауда физиологиялық 

бақылаулардың  нәтижелерін қолдана білу.  

Пәнді сапалы 

меңгеру үшін 

магистранттарғ

а спорттық 

физиология, 

биохимия, адам 

және жас 

ерекшеліктері 

физиологиясы, 

гигиена, 

спорттық 

метрология 

сияқты 

пәндерден  

білім болу 

қажет. 

Пәннен 

алынған 

білімді дене 

шынықтыру 

және спорт, 

педагогика, 

психология  

курстарын 

оқу үшін, 

сондай-ақ  

педагогикал

ық практика 

өту және 

магистрлік 

диссертация 

жазу үшін 

қажет. 

ПД 

(КВ) 
2 2 

VOUFP

SZFK 

5302 

название дисциплины: Физиологические основы 

управления функциональной подготовленностью 

спортсменов и занимающихся физической культурой 

 Краткое описание курса: Физиологические основы 

управления функциональной подготовкой спортсменов и 

занимающихся физической культурой, является дисциплиной 

обязательного компонента профилирующих дисциплин 

общеобязательного государственного стандарта по 

специальности 6М010800 - Физическая культура и спорт для 

магистров, обучающихся по кредитной технологии. 

Цель преподавания дисциплины - дать знания и привить 

Анатомия, 

физиология 

человека, 

возрастная 

физиология, 

физиология 

спорта, теория 

и методика 

физической 

культуры и 

спорта.    



навыки необходимые для управления функциональной 

подготовленностью спортсменов и студентов при занятии 

физической культурой и спортом. 

Основные задачи преподавания курса: 

- сформировать у магистрантов научное мировоззрение о 

физиологических механизмах, лежащих в основе укрепления 

здоровья, повышения работоспособности при физическом 

воспитании студентов и спортивной тренировке; 

привить умения и воспитать навыки по использованию 

физиологических методов контроля за переносимостью 

физических нагрузок организмом, средств управления 

учебно-тренировочным процессом и подготовленностью 

студентов, занимающихся физической культурой и 

спортсменов высокой квалификации; 

- вооружить магистров знаниями о факторах, определяющих 

и лимитирующих развитие физических качеств и спортивных 

результатов; 

- научить ориентироваться в особенностях воздействий 

физических упражнений разной интенсивности и 

биоэнергетической направленности на организм у лиц 

различного пола и уровня спортивной квалификации, 

использовать эти знания при планировании учебно-

тренировочных занятий по физической культуре в вузе; 

- привить навыки использования данных физиологического 

контроля в оценке тренированности, владеть методами ее 

определения, различать эти состояния и уметь управлять 

функциональной подготовленностью организма. 

Магистрант должен знать: принципы построения 

функциональных систем организма; физиологические 

характеристики основных систем организма; принципы 

моделирования в тренировочном процессе; средства и методы 

проведения оздоровительной физической 

 культуры; основы организации здорового образа жизни. 

Магистрант должен уметь: составлять схемы функциональных 

систем организма; использовать методы функциональной 

диагностики;  моделировать тренировочный процесс; оценить 

биологические резервы организма; организовать физкультурно-

оздоровительную работу. 



КП 

(ТК)       
2 2 

SSDJO

OSUBF

N 5302             

пән атауы:Студенттердің спорттық дайындығын ЖОО мен 

спорт ұйымдарында басқарудың физиологиялық негіздері     

Студенттердің спорттық дайындығының ЖОО мен спорт 

ұйымдарында басқарудың физиологиялық негіздері. 

Функционалдық дайындық және дайындалу ұғымдары. Жоғарғы 

спорттық нәтижелерге жету және студенттер денсаулығын 

қолдау үшін функционалдық дайындықты басқару. Ағзаның 

жалпы және арнайы жұмыс қабілеті дәрежесіне әсер ететін 

айрықша физиологиялық көрсеткіштерді анықтау. Модельдеу, 

ағзаның дене жұмысына қабілеті мен функционалдық  

дайындығын басқару факторы. Ағзаның биологиялық қорының 

дәрежесін бағалау. Жекелей бейімделудің биологиялық 

қабілеттері, оларды бағалау және функционалдық дайындық 

күйінде, дене шынықтыру және спорттың бұқаралық түрімен 

денсаулық сақтауда мүмкіндіктерді пайдалану. Ағзаның 

физиологиялық мүмкіндіктерін жұмылдырудың әдістері мен 

тәсілдері.            

  ПД 

(КВ) 
1 1 

  

FOUSP

SVUZS

O 5302                    

название дисциплины: Физиологические основы 

управления спортивной подготовки студентов в ВУЗе и 

спортивных организациях 

Краткое описание курса: Физиологические основы управления 

функциональной подготовки студентов вузов в процессе ППФП 

и спортсменов высокой клафикации. Понятие функциональная 

подготовка и подготовленность Управление функциональной 

подготовки для поддержания здоровья студентов достижения 

высокой работоспособности. Определение значимых 

физиологических показателей, влияющих на уровень общей и 

специальной работоспособности организма. Аэробные и 

анаэробные резервы организма, оценка уровня биологических 

резервов организма и средства их повышения. Моделирование 

общей физической работоспособности и функциональной 

подготовленности организма спортсменов. Индивидуальные 

адаптационные биологические способности, их оценка и 

возможности использования при управлении состоянием 

функциональной подготовленностью в процессе занятий 

физической культурой и массовыми видами спорта для 

сохранения здоровья и повышения спортивного мастерства. 

Средства и методы ФК и С по мобилизации физиологических 

резервов организма. Влияние биоритмов на работоспособность 

систем организма человека.Физиологические основы 

оздоровительной физической культуры и здорового образа 

жизни. Фитнесс. Физиологическое обоснование спортивной 

тренировки. Физиологическое обоснование профессионально-

прикладной физической культуры. 

-привить умения и воспитать навыки по использованию     



физиологических методов контроля за переносимостью 

физических нагрузок организмом, средств управления 

учебно-тренировочным процессом и подготовленностью 

студентов, занимающихся физической культурой и 

спортсменов высокой квалификации; 

- научить ориентироваться в особенностях воздействий 

физических упражнений разной интенсивности и 

биоэнергетической направленности на организм у лиц 

различного пола и уровня спортивной квалификации, 

использовать эти знания при планировании учебно-

тренировочных занятий по физической культуре в вузе; 

- привить навыки использования данных физиологического 

контроля в оценке тренированности, владеть методами ее 

определения, различать эти состояния и уметь управлять 

функциональной подготовленностью организма. 

Магистрант должен знать: физиологические характеристики 

основных систем организма; принципы моделирования в 

тренировочном процессе; средства и методы проведения 

оздоровительной физической 

 культуры. 

Магистрант должен уметь: использовать методы 

функциональной диагностики;  моделировать тренировочный 

процесс; оценить биологические резервы организма; 

организовать физкультурно-оздоровительную работу. 

КП 

(ТК)     

3 3 

DShTM

BN 

6206                               

пән атауы: ДШ-ның теориялық және методологиялық басқару 

негіздері           

        Пәннің мақсаты: Дене шынықтырудың теориялық және 

методологиялық басқару негіздерін  терең меңгеру. Пәннің 

мазмұны: ДШ-ның теориялық және методологиялық басқару 

негіздері туралы түсінік. Мектептегі дене тәрбиесін басқару 

және оған жетекшілік ету маңыздылығы. Дене тәрбиесі мазмұны 

және оны ұйымдастыруды реттейтін құжаттар. Мектептегі дене 

тәрбиесі жұмысын ұйымдастыру бойынша мектеп директоры, 

оның орынбасарлары, мұғалімдер мен сынып жетекшілері 

арасындағы міндеттерді бөлу. Педагогикалық процесті басқару 

жүйесіндегі мұғалім мен жаттықтырушы, дене шынықтыру пәні 

мұғалімінің әлеуметтік ролі, педагогикалық мәртебесі мен 

атқаратын қызметі. Жаттықтырушы тұлғасына қойылатын 

талаптар. Дене шынықтыру пәні  мұғалімі және спорт түрлері 

бойынша жаттықтырушының педагогикалық тәжірибесін 

ескеру..Күтілетін нәтижелер:Білім дш-ның теориялық және 

методологиялық басқару негіздері туралы түсінік. Мектептегі 

дене тәрбиесін басқару және оған жектекшілік ету 

маңыздылығы. Дене тәрбиесі мазмұны және оны 

ұйымдастыруды реттейтін құжаттар. Мектепішілік дене     



тәрбиесі жұмысын ұйымдастыру бойынша мектеп директоры, 

оның орынбасарлары, мұғалімдер мен сынып жетекшілері 

арасындағы міндеттерді бөлу. Педагогикалық процесті басқару 

жүйесіндегі мұғалім мен жаттықтырушының іскерлігі. 

Іскерліктер: Дене шынықтырудың теориялық және 

методологиялық басқару негіздерін пайдалана алу.Дағдылар: 

Дене шынықтырудың теориялық және методологиялық басқару 

негіздері  дағдыларын қалыптастыру.Құзырлықтар:  Дене 

шынықтырудың теориялық және методологиялық басқару 

негіздерін   меңгеріп шығады.             

  ПД 

(КВ) 

    

 

OTMUF

K 5305 

название дисциплины: Основы теории и методологии 

управления физической культуры                                

Краткое описание курса: Теоретические и методологические 

основы управления в физической культуре. Предмет и 

метод науки управления в физической культуре. Сущность 

и принципы управления в физической культуре. 

Методология управления в физической культуре. Задачи 

управления в физической культуре. Функции управления в 

физической культуре 

Основы системного подхода в управлении в физической 

культуре. Развитие управления в физической культуре как 

науки. Теория управления в физической культуре. 

Методологические основы управления в физической 

культуре в Казахстане. Роль методологии в исследовании 

проблем физической культуры и спорта. Основные 

принципы специального управления в физической 

культуре. Основные принципы частной методологии 

физической культуры. Функциональные признаки видов 

спорта. Основы методологии научного исследования. 

Основные признаки управления в физической культуре. 

Основы стратегии исследования. Основания методологии 

педагогики. Методология познания спорта и оптимизация 

управления им. Роль методологии в исследовании проблем 

физической культуры и спорта 
Цель изучения курса – овладения магистрантами научными 

основами теории социального управления физкультурными и 

спортивными организациями Казахстана в условиях рынка. 

Основные задачи изучения курса заключаются:  

✓ в формировании первичных управленческих понятий, 

необходимых для эффективного изучения других гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин;  

✓ собственного управленческого мировоззрения и 

управленческой культуры;      



✓ способности принимать правильные, эффективные 

управленческие решения в своей профессиональной 

деятельности;  

✓ навыков и умений обобщения и использования информации 

о достижениях в области отраслевого управления;  

✓ способности ориентироваться в современной системе 

органов управления физической культурой и спортом в 

Казахстане;  

✓ в овладении знаниями о современных методах управления и 

технологии управленческого труда в организациях 

физкультурно-спортивной направленности;  

✓ технологией подготовки и принятия управленческих 

решений, а также организации их выполнения. 

Должен знать: глубокие знания и владеть методами научных 

исследований в более узких направ лениях менеджмента. 

профессионально вести управлеческую, маркетинговую, 

коммерческую, рекламную и патентно-лицензионную работу в 

различных подразделениях предприятий (обьединений), 

ассоциациях, совместных предприятиях. 

Должен уметь:  работать с финансово-хозяйственной 

документацией;  принимать управленческие решения;  

разрабатывать и обосновывать варианты эффективных 

хозяйственных решений;   знать условия формирования 

личности, её свободы, права и свободы человека и гражданина, 

уметь их реализовывать в различных сферах 

жизнедеятельности;  знать основы российской правовой 

системы и законодательства, организации судебных и иных 

правоприменительных и правоохраительных органов, правовые 

и нравственно-этическкие нормы в сфере профессиональной 

деятельност;  проводить аналитическую, исследовательскую и 

рационалиаторскую работу по оценке социально-экономической 

обстановки и конкетных форм управления; разрабатывать 

программы нововведений и составлять план мероприятий по 

реализации этих программ.                                                  

КП 

(ТК) 
3 3 

DShMM 

5305 

пән атауы: Дене шынықтырудың методологиялық мәселелері                                                                                    

Менгеру мақсаты: Дене шынықтырудың теориялық және 

методологиялық басқару негіздерін  терең меңгеру. 

Қысқаша мазмұны: ДШ-ның теориялық және методологиялық 

басқару негіздері туралы түсінік. Мектептегі дене тәрбиесін 

басқару және оған жетекшілік ету маңыздылығы. Дене тәрбиесі 

мазмұны және оны ұйымдастыруды реттейтін құжаттар. 

Мектепішілік дене тәрбиесі жұмысын ұйымдастыру бойынша 

мектеп директоры, оның орынбасарлары, мұғалімдер мен сынып 

жетекшілері арасындағы міндеттерді бөлу. Педагогикалық 

процесті басқару жүйесіндегі мұғалім мен жаттықтырушының     



алатын орны. Дене шынықтыру пәні мұғалімінің әлеуметтік 

ролі, педагогикалық мәртебесі мен атқаратын қызметі. 

Жаттықтырушы тұлғасына қойылатын талаптар. Дене 

шынықтыру пәні  мұғалімі және спорт түрлері бойынша 

жаттықтырушының педагогикалық шеберлігін ескеру. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білім: ДШ-ның теориялық және методологиялық басқару 

негіздері туралы түсінік. Мектептегі дене тәрбиесін басқару 

және оған жетекшілік ету маңыздылығын игеру. Дене тәрбиесі 

мазмұны және оны ұйымдастыруды реттейтін құжаттар. 

Мектептегі дене тәрбиесі жұмысын ұйымдастыру бойынша 

мектеп директоры, оның орынбасарлары, мұғалімдер мен сынып 

жетекшілері арасындағы міндеттерді бөлу. Педагогикалық 

процесті басқару жүйесіндегі мұғалім мен жаттықтырушының 

іс-әрекеті.  

Іскерліктер: Дене шынықтырудың теориялық және 

методологиялық басқару негіздерін пайдалана алу. 

Дағдылар: Дене шынықтырудың теориялық және 

методологиялық басқару негіздер  дағдыларын қалыптастыру. 

Құзырлықтар:  Дене шынықтырудың теориялық және 

методологиялық басқару негіздерін   меңгеріп шығады. 

ПД 

(КВ) 
3 3 

MPFK 

5305 

название дисциплины: Методологические проблемы 

физической культуры 

Краткое описание курса: Методологические проблемы 

физической культуры. Материалистическая философия – 

методологическая основа современного теории и методики 

физической  культуры. Основоположники  материалистического 

понимания  современного физкультурного понимания. Основа 

для получения объективных знаний по методологическим 

проблемам физической культуры. Методологические проблемы 

ФК. Концептуальные идеи и принципы методологической 

проблемы ФК. Личностно-деятельностный, личностно-

средовой, межведомственный, проблемный, информационный, 

систем ный подходы в методологической проблеме ФК.. 

Понятие и сущность принципов в методологической проблемы 

ФК.. Принципы как практики. Основные требования 

методологической проблемы ФК.. Связь между принципами. 

Социально – педагогический процесс и пути его 

совершенствования. Понятие, сущность и содержание 

методологической проблемы ФК.. Этапы методологической 

проблемы ФК. 

Цели- показать в историческом аспекте процесс возникновения 

и развития потребностей в физической культуре как 

атрибутивном виде культуры личности и общества, 

формирования ее компонентов и оформления ее структуры.      



Задачи: - показать возникновение в общекультурных взглядах 

выдающихся деятелей различных эпох идей физического 

воспитания детей и внедрение его в учебные заведения в 

качестве учебного предмета; 

- показать возникновение на практике рекреативной 

деятельности с использованием средств физического 

воспитания (физических упражнений, естественных сил 

природы и т.п.); - показать процесс возникновения и развития 

соревновательной деятельности и оформление спорта высших 

достижений в качестве компонента физической культуры; 

- показать в историческом аспекте формирование 

естественнонаучной и социально-философской методологии 

исследования физической культуры как вида культуры личности 

и общества;  

- раскрыть процессы интеграции и дифференциации научных 

знаний в сфере физической культуры и современную структуру 

ее знаний;  

- ориентировать магистрантов (исследователей) на 

использование культурологических подходов в методологии 

исследования (при написании магистерских диссертаций и в 

процессе научно-учебной деятельности). 

Должен знать: формирование общенаучных компетенций для 

решения профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью в области физической культуры, показать в 

историческом аспекте процесс возникновения и развития 

методов научного исследования в физической культуре  

должен уметь: разрабатывать и реализовывать проекты 

(программы и методологию) научных исследований в сфере 

физической культуры, с учётом текущего состояния и 

тенденций развития отрасли на основе междисциплинарных 

подходов. 

КП 

(ТК) 
3 3 

ZhOOT

STOTA

PM 
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Пән атауы: ЖОО (жоғары жетістіктер спортында) таңдаған 

спорт түрін оқыту теориясы, әдістемесі және практикасы. 

Мамандандыру. Пәннің мақсаты: спорттық ұйымдарда, дене 

шынықтыру және спорт саласында, таңдап алынған спорт 

командаларында қызмет ету кезінде таңдап алынған спорт 

мамандығы бойынша кәсіби дайындығын  арттыру мен қажетті 

ғылыми, ұйымдастырушы және тәжірибелік бапкерлік 

дағдыларын жетілдіру.Пәннің мазмұны: ЖОО таңдап алынған 

спорт түрінің теориясы, әдістемесі және практикасы (спорттық 

ұйымдардағы және жоғары спорттық көрсеткіштер) пәні 

6М010800- «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы 

саласында кредиттік технология бойынша білім алушы 

магистрлерге арналған жалпыға міндетті құрылымы болып 

стандарттың мамандықты бағдарлы пәндерінің міндетті 

 Дене 

шынықтыру 

және спорт 

теориясы мен 

әдістемесі, 

Спорт 

теориясы мен 

әдістемесі 

ДШ 

зерттеуге 

математика

лық 

статистикан

ы және 

аспаптық 

әдістерді 

қолдану, 

Дене 

шынықтыру 

мен 

спорттағы 

қазіргі 



құрылымы болып табылады. Оқу-жаттығу сабақтарын 

ұйымдастыру мен өткізуге арналған кәсіби дағдыларды және 

біліктіліктерді жетілдіру. Бағдарламалық-әдістемелік 

құжаттарды жасауға арналған кәсіби дағдыларды және 

біліктіліктерді жетілдіру. Таңдап алынған спорт түрін (немесе 

мамандықты) оқыту әдістемесі ( жаттықтыру) бойынша кәсіби 

дағдылар мен біліктіліктерді жетілдіру. Ғылыми-зерттеу 

жұмысы бойынша біліктіліктермен дағдыларды жетілдіру. 

Тәрбие жұмысы бойынша кәсіби дағдылар мен біліктіліктерді 

жетілдіру. Күтілетін нәтижелер: Білім: магистратураны 

бітірушінің дене тәрбиесі үрдісін, түрлі ұйымдарда ДШжС 

маманы ретінде дене шынықтыру және спорт құралдарын 

қолдана отырып сауықтыру іс-шараларын ұйымдастыру мен 

білім беру саласында  жаттықтыру сауықтыру және қалпына 

келтіру үдерістеріне ,дене шынықтыру мен спортқа үйретудің 

жаңа технологияларын сондай-ақ түрлі жасты, жынысты, 

денсаулық деңгейлі спорттық дәрежелі және дене дайындыққа 

арналған оқытудың тиімді тәртібін таңдау мақсатымен білімдері 

қалыптасады.Іскерліктер: дене шынықтыру ұжымдарындағы, 

жоғары дәрежелі спортшыларды ғылыми әдістемелік 

қамтамасыз ету бойынша басшыларды, жетекшілерді 

директорларды, бапкерлерді дайындаудың дене шынықтыру-

сауықтыру жұмыстарды бойынша бас маманның өндірістік-

басқару қызметі; ДШжС шұғылданушылардың дене, ерік, 

күштерін, біліктіліктері мен дағдыларын дене жаттығуларын 

қолдану арқылы денсаулығын нығайтуға  және дене 

қабілеттілігін жетілдіруге деген сұранысын  қанағаттандырумен 

гигиеналық іс-шаралар мен табиғи күштерін ескере отырып, 

жеке тұлғаның  дене мәдениетін жетілдірумен  байланысты 

үйлесімді дамуын жетілдіру. Таңдап алынған спор түрі бойынша 

жоғары дәрежелі спортшылардың бапкерлері өз іскерліктерін 

қалыптастырады.Дағдылар: жоғары дәрежелі спортшыларды 

дайындауды қамтамасыз ететін бапкердің ғылыми қызметінің 

арнайылығы бойынша білімдерді, біліктіліктер мен дағдыларды 

жетілдіру; бапкердің құрама командыларда таңдап алынған 

спорт түрі бойынша фитнесс, емдік дене шынықтыру және т.б. 

бойынша міндетін атқаруға қажетті таңдап алынған мамандық 

немесе спорт түрі бойынша білім беру, оқу- тәрбиелеу, ғылыми-

әдістемелік, ұйымдастырулы-басқару, тәрбиелеу, спорттық және 

сауықтыру қызметтерінен қажетті тәжірибелік  дағдыларды 

иелену.Құзырлықтар: техникалық-тактикалық шеберлікке 

үйрету және жоғары дәрежелі спортшылардың, дене 

шынықтырумен, бұқаралық спорт түрлерімен 

шұғылданушылардың оқу-шынықтыру үрдісі мен дайындығын 

басқару тиімділігін қадағалаудың кешенді әдістерін қолдану 

инновациял

ық 

технологиял

ар, Дене 

шынықтыру 

мен спорт 

саласындағ

ы ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыр

у және 

жоспарлау 



бойынша біліктіліктер мен дағдылар қалыптастыру; тиімді дене 

және арнайы жұмысқа қабілеттілікті дене шынықтыру және 

спорт түрлері құралдарымен дамыту бойынша білім беру; түрлі 

қарқынды және бағытты  дене жаттығуларының әртүрлі жастағы 

және спорттық дәрежелі спортшылардың ағзасын әсерін 

зерттеуде бағдарлануға, бұл білімдерді спорттық ұжымдар мен 

құрама командаларда дене шынықтыру бойынша оқу-жаттығу 

сабақтарын жоспарлауда қолдана білуге үйрету. 

ПД 

(КВ) 
3 3 
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название дисциплины: «Теория методика и практика 

избранного вида спорта в спортивных организациях и в 

спорте высших достижений)»  

Краткое описание курса: Совершенствование  

профессиональных навыков и умений по организации и 

проведению учебно тренировочных занятий. 

Совершенствование навыков и умений по научной – 

исследовательской работе. Совершенствование 

профессиональных навыков и умений по методике обучения в 

избранном виде спорта. Совершенствование профессиональных 

навыков и умений по воспитательный работе. Теория спорта в 

системе профессионального образования. Методика 

организации, планирование и проведение тренировочного 

процесса, должностные  обязанности тренера. 

Совершенствование  спортивной подготовки. Методика 

повышения спортивного мастерства. Спортивный клуб вуза, его 

деятельность, цель, задачи. Самостоятельные занятия 

спортсменов. Проведение учебно-тренировочной работы. 

Постановка долгосрочных  спортивно-подготовительных целей. 

Планирование учебно-тренировочного процесса, 

характеристика основных документов планирования Программы 

учебного плана, график учебного процесса рабочие планы, 

годовой план мероприятий по подготовке разрядников 

воспитательной работе, культурно-массовой работе Методика 

построения занятий микроциклов, мезоциклов, макроциклов. 

Суммарный обьем и соотношение работы различной 

направленности. Основные факторы и условия, влияющие на 

структуру тренировочных занятий. Проблемы изучения и 

перспективы совершенствования микро-, мезо- и макроструктур 

построения тренировки. Особенности построения тренировки в 

различные периоды тренировочного цикла. Подготовка тренера 

к занятию, план-конспект занятия, примениние основных 

дидактических и общепедагогических апринципов обучения и 

тренировки. 

Цель дисциплины посвысить профессиональную подготовку и 

совершенствовать необходимые научные, организаторские и 

практические тренерские навыки в избранной спортивной 

Морфологии, 

биохимии и 

физиологии 

физических 

упражнений и 

спорта, общей 

и возрастной 

физиологии 

человека, 

спортивной 

метрологии 
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физической 
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спорта, 

педагогики 

и 

психологии 

физической 

культуры и 

спорта 



специализации при работе в спортивных организациях, 

департаменте физической культуры и спорта сборных командах  

по избранному виду спорта. 

Задачи дисциплины:-совершенствовать знания, умения и 

навыки по специфике научной деятельности тренера, 

обеспечивающего подготовку высококвалифицированных 

спортсменов; 

-приобрести необходимые практические навыки по 

образовательной учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой, воспитательной, спортивной и 

оздоровательной деятельности по избранной специализации или 

вида спорта для выполнения обязанностей тренера в сборных 

командах по избранному виду спорта, по фитнессу; лечебной 

физкультуре и др.  

Дать знания , привить умения и навыки по направлениям:  

-обязательной деятельности выпускника магистратуры 

связанной с организацией процесса физического воспитания, 

оздоровления средствами физической культуры  и спорта в 

различных организациях в качестве специалиста  по ФК и С;  

-организационно-техническому: по разработке и внедрению в 

тренировочный, оздоровительный и рекреационный процесс 

новых технологий обучения  по физической культуре и спорту, 

а также технических средств, тренажеров с целью подбора 

оптималыных режимов оптимальных режимов обучения для иц 

различного возраста, пола, уровня здоровья, спортивной 

квалификации и физической подготовки; 

-производственно-управленческой деятельности главного 

специалиста: по физкультурно-оздоровательной работе в 

коллективах физической культуры, в спортивных учреждениях, 

администратора, руководителя, директора, тренера по научно-

методическому обеспечению подготовки 

высококвалифицированных спортсменов;  

-гармонического развития у занимающихся ФК и С, физических, 

волевых качеств, умений и навыков, потребностей в укреплении 

здоровья, совершенствования форм тела посредством 

физических упражнений применения гигиенических 

мероприятий, использование естественных сил природы, 

воспитание физической культуры личности. 

-тренерской (спортивной) деятельности – в качестве тренера 

высококвалифицированных спортсменов  по избранному виду 

спорта. 

КП 

(ТК) 
3 3 

SKDBB

N 5306 

Пән атауы: Студенттердің қызметтік дайындығын басқарудың 

биохимиялық негіздері Жалпы биохимия негіздері. Адам 

ағзасының химиялық құрамы. Адам ағзасындағы зат 

алмасулардың жалпы заңдылықтары. Биокатализ.   



Биоэнергетика. Көмірсу, липид, ақұлпа, нуклеин қышқылдары, 

сулар, минералдық  заттардың алмасуы. Дене жаттығулары мен 

спорт биохимиясы. Бұлшық ет қызметіндегі биоэнергетикалық 

процестер. Түрлі сипатты жұмыс барысындағы биохимиялық 

өзгерістер. Шаршау мен қалпына келудің биохимиялық 

ерекшеліктері. Спорт түрлерімен шұғылдану барысындағы 

биохимиялық өзгерістер. Түрлі жастағы және жыныстағы 

адамдармен дене жаттығуларын орындаудың биохимиялық 

негіздемесі. Спортшы тамақтануының биохимиялық негізі. 

ПД 

(КВ) 
3 3 

BOUSP

S 5306 

Название  дисциплины: Биохимическое основы управления 

служебной подготовкой студентов. 

Краткое описание курса: Типы биоорганических молекул: 

белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты. Их роль в 

организме. Возрастные изменения обмена веществ. Основные 

этапы преобразования энергии в организме. Понятие об 

аэробном и анаэробном биологическом окислении. Витамины, 

их роль в регуляции биохимических процессов, участие в 

образовании простетических групп ферментов. Гормоны. 

Химический состав мышечной ткани.  Энергетика мышечной 

деятельности. Направленность биохимических сдвигов при 

мышечной работе.  Классификация физических упражнений по 

зонам относительной мощности. Особенности 

энергообеспечения при различных видах работы. Спортивная 

тренировка как процесс активной адаптации человека к 

напряженной мышечной деятельности. Биохимические 

факторы, определяющие скоростно-силовые качества 

спортсмена.  Биохимические основы питания спортсмена.  

Целью дисциплины является создание у магистрантов 

представлений о фундаментальных достижениях биологической 

химии в изучении химических основ жизни, показать, как на 

основе элементарных физических и химических явлений 

возникает качественно новое состояние материи - 

биологическая функция. 

В процессе освоения дисциплины студент должен осознать 

истоки и эволюцию формирования теории спортивной 

тренировки, медико-биологические и психологические основы и 

технологию тренировки в избранном виде спорта, санитарно-

гигиенические основы деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. 

Изучение дисциплины способствует выработке знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и 

спорта: -освоить основные теоретические положения биохимии  

как самостоятельной пограничной науки и овладеть арсеналом 

современных биохимических методов исследований; 

-знать состав живого организма, строение и физико-химические   



свойства основных классов соединений: белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов; метаболизм этих соединений, 

механизмы регуляции метаболизма (нервной системой, 

гормонами); 

-иметь представление о строении ферментов; знать механизмы 

реакций, катализируемые ферментами (на примере превращения 

белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов); 

молекулярные механизмы регуляции действия ферментов (типы 

регуляции); иерархию регуляции; типы катализа, используемые 

в ферментативных реакциях; 

знать кинетику ферментативных реакций, особенности кинетики 

биологических процессов, стационарное состояние 

биологических систем, принцип построения математических 

моделей биологических систем, колебательные процессы в 

биологии; 

-знать классификацию термодинамических систем, законы 

термодинамики, термодинамические условия осуществления 

стационарного состояния, термодинамическое сопряжение 

реакций и тепловые эффекты в биологических системах, 

термодинамику транспортных процессов; 

- средствами и методами формирования здорового стиля жизни 

на основе потребности в физической активности и регулярном 

применении физических упражнений и природных факторов с 

целью оздоровления и физического совершенствования 

обучаемых. 

- научиться выбирать средства и методы рекреационной 

двигательной деятельности для коррекции состояния 

занимающихся с учетом их возраста, пола, профессиональной 

деятельности и психофизиологического состояния на основе 

данных контроля физических способностей и функционального 

состояния занимающихся. 

БП 

(ТК) 
3 3 

DShSA

UBU 

6208 

Пән атауы:ДШ мен спортта әлеуметтік үрдістерді басқару және 

ұйымдастыру. Дене шынықтыру мен спорт мамандарын 

дайындау мен оларды орналастыру жұмыстарын, әлеуметтік 

үрдістерді басқару және ұйымдастыру. Дене шынықтыру 

мамандарын дайындау мен біліктілігін  арттыру жүйесі. Дене 

шынықтыру мен спорт қызметкерлерінің еңбектерін қолдану 

аясы. Дене шынықтыру мамандарын іріктеу мен орналастыру. 

Мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың дене шынықтыру 

мамандарын іріктеумен орналастыруды басқаруға қатысуы. 

Жоғары білікті дене шынықтыру мамандарын дайындау жүйесі. 

Орта білікті дене шынықтыру мамандарын дайындау жүйесі. 

Қоғамдық дене шынықтыру мамандарын дайындау. Ғылыми-

педагогикалық дене шынықтыру мамандарын дайындауды 

ұйымдастыру. Дене шынықтыру мамандарын іріктеудің   



ұйымдастырудың құқықтық негіздері. Әкімшілік басқару 

аппараты лауазымдарының қызметтік орындары. Дене 

шынықтыру мен спорт түрлері ұйымдық типтері, оқу орындары 

мен кәсіпорындардағы қызмет міндеттерін реттеу. Дене 

шынықтыру қызметкерлерінің жалпы және арнайы міндеттері. 

Дене шынықтыру мен спорт мамандарының жұмыс уақытының 

тәртібі. Педагогикалық жүктемелерді жоспарлаумен есепке алу. 

БД 

(КВ) 
3 3 

SPOUF

KS 6208 

Название дисциплины: Управление и организация 

социальных  процессов в физической культуре и спорте.  

Краткое описание курса: Управление и организация работы в 

государственных и общественных органах управления в сфере 

физической культур и спорта. Программы  в сфере физической 

культуры и спорта. Структура органов управления в сфере 

физической культур и спорта. Общество как специфический 

объект познания и основная категория социологии ФкиС. 

Цель и задачи дисциплины 

Формировать знание и умение анализировать социальную 

составляющую физической культуры и спорта, ценностный 

потенциал, социальные проблемы и её роль в развитии интереса 

и потребностей к регулярным занятиям физическими 

упражнениями. 

Задачи 

-Формирование представления о дисциплине «Управление и 

организация работы в спортивных школах и производственных 

коллективах»; 

-Сформировать знания о ценностном потенциале физической 

культуры и спорта, социальных проблемах физической 

культуры и спорта в социализации личности. 

-Освоить методику проведения конкретного социологического 

исследования в области физической культуры и спорта. 

 изучение учебного материала о современных подходах 

управлению и организации работы в сфере физической 

культуры и спорта, в спортивных школах и производственных 

коллективах; 

довести качество педагогических умений и навыков до уровня, 

позволяющего самостоятельно решать практические задачи 

организация работы в сфере физической культуры и спорта. 

Должен знать:  документы государственных и 

общественных органов управления в сфере физической культур 

и спорта; документы управления и организации работы в 

спортивных школах и производственных коллективах; цель, 

задачи, средства, методы, принципы, формы государственных и 

общественных органов и организации работы в спортивных 

школах и производственных коллективах. 

Должен уметь: оформлять документы государственных и   

https://pandia.ru/text/category/tcelevie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/


общественных органов управления в сфере физической культур 

и спорта; оформлять документы управления и организации 

работы в спортивных школах и производственных коллективах. 

На основе изучения курса студент должен овладеть навыками: 

- навыками составления документов государственных и 

общественных органов управления в сфере физической культур 

и спорта; 

- навыками составления документы управления и организации 

работы в спортивных школах и производственных коллективах 

БП 

(ТК) 
3 3 

DShSB

APN 

6208 

Пән атауы: ДШ мен спортты басқарудың әлеуметтік-

педагогикалық негіздері. 

Әлеуметтік педагогиканың идеялары мен тәжірибесінің тегі. 

Әлеуметтік педагогиканың мәні мен мазмұны - өзіндік 

ерекшелігі бар білім, теория және тәжірибе. Әлеуметтік 

педагогиканың объекті, пәні. Әлеуметтік педагогиканың негізгі 

категориялары, атқаратын қызметтері, міндеттері. Адам жайлы 

ғылымдардың ортасындағы әлеуметтік педагогиканың 

құрылымы мен алатын орны. Әлеуметтік педагогиканың зерттеу 

әдістері. Дене  шынықтыру және  спорт бойынша мамандар 

қызметіндегі педагогикалық басқарудың ерекшеліктері.  

   Курстың мақсаты- 

- Дене тәрбиесі және спорт саласында, ғылыми зерттеу 

институттарында ғылыми қызметкер жұмысына атқара алуы 

үшін білім, біліктілік дағдыға үйрету. 

- Дене тәрбиесі және спортпен шұғылданушы адамдармен, 

шеберлікті жоғары спортшылармен жұмыс кезінде үйрету әдіс-

тәсілдерінің неғұрлым тиімді жолдарын жобалай білуге үйрету. 

Магистранттарға сапалы білім алулары үшін спорттық 

морфология, биохимия, физиология, гигиена саласын, сол 

білімді дене шынықтыру және спорт саласында қолдана білу 

жолдарын меңгерулері қажет. Мамандыққа байланысты саланы 

меңгерумен қатар дене тәрбиесі мен спорттың тарихын, 

педагогика мен психологияны, дене тәрбиесінің териясы мен 

әдістемесін білу, олардың педагогикалық және кәсіптік 

практикадан өтуіне және магистрлік диссертацияны сапалы 

орындауында көмектеседі. Магистрдың білімділігі келесі  

талаптарға сәйкес келуі қажет:  

Пәнді оқу нәтижесінде студент білуі қажет: 

- Ғылым және техникалық шығармашылықтың, танымның 

жалпы әдістерін; эмпирикалық және  теориялық зерттеу 

әдістерін, статистикалық талдау негіздерін, логикалық 

заңдарды, дәлелдеу мен теріске шығарудың ережелері мен 

тәсілдерін білу; 

  

Пререквизитте

р: Дене 

шынықтыру 

және спорт 

теориясы мен 

әдістемесі , 

Спорт 

теориясы мен 

әдістемесі 

  
  ДШ 

зерттеуге 

математикал

ық 

статистиканы 

және 

аспаптық 

әдістерді 

қолдану, 

Дене 

шынықтыру 

мен 

спорттағы 

қазіргі 

инновациялы

қ 

технологияла

р, Дене 

шынықтыру 

мен спорт 

саласындағы 

ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру 

және 

жоспарлау   



 БД 

(КВ) 
3 3 

SPOUF

KS 6208 

Название дисциплины: Социально – педагогические основы 

управления физической культуры и спорта 

Краткое описание курса: Значимость социологического знания 

в современном мире. Определение социологии как науки. 

Основной вопрос и главная цель социологии. Социология в 

системе социальных наук. Что такое общество. Признаки 

общества. Понятие общества, государства, страны. Социальные 

и социетальные системы. Общество как социетальная система: 

экономическая, политическая, социальная. Общество и индивид. 

Физическая культура и спорт - мощные социальные феномены 

современного общества. Физическая культура и спорт в системе 

современного социума. Физическая культура и спорт как 

социальный институт, понятия социального института, 

требования к институциализации. Ценностный потенциал 

физической культуры и спорта как основа формирования 

физической культуры личности. Инновационные компоненты 

педагогической системы освоения ценностей физической 

культуры и спорта. 

Цель дисциплины «Социально-педагогические основы 

управления  физической культуры и спорта» – сформировать 

у магистрантов глубокое и полное представление о социальной 

сущности физической культуры и спорта, их возникновении и 

развитии как общественных явлений, их роли, значении и 

функциях в современном обществе, взаимосвязях с культурой, 

политикой, экономикой и другими социальными явлениями. 

Задачи дисциплины: изучить теоретико-методические основы 

социологии физической культуры и спорта; освоить методы 

социологических исследований в физической культуре и спорте; 

научить применять знания и навыки, полученные в процессе 

обучения дисциплине в профессиональной деятельности 

педагога по физической культуре 

Должен знать: социальное устройство общества; основы 

фундаментальной науки социологии и ее прикладное 

направление в физической культуре и спорте; социальные 

функции физической культуры и спорта; социальные 

противоречия, обуславливающие исследование 

социологических проблем физической культуры и спорта; 

социальное понятие спорта и его разновидностей; особенности 

становления, развития и завершения спортивной карьеры; 

социальные аспекты формирования личности спортсмена; 

социальные аспекты развития олимпийского движения; 

социокультурный потенциал физической культуры и спорта; 

проблемы соотношения социального и биологического в 

физической культуре и спорте; движущие силы общества, 

обусловливающие развитие физической культуры и спорта.  

 



Должен уметь: составить программу КСИ в области 

физической культуры и спорта; составить анкету для 

социологического опроса; провести социологический анализ 

документов (качественный анализ, контент-анализ); провести 

социологическое исследование на микро уровне (в классе, 

группе, школе, вузе); сделать анализ социологического 

исследования и выработать практические рекомендации.  

 БП 

(ТК) 
3 3 

DShZM

SAAK 

6204  

Пән атауы: ДШ зерттеуге  математикалық статистиканы және 

аспаптық әдістерді қолдану  

Менгеру мақсаты: Математикалық статистика және аспаптық 

әдістері барлық жаратылыстану және     техниканың  әр түрлі 

салаларында талдауға, үлгілеуге оқытылу қажеттілігі: пән 

теориясында, бұқараға қызмет ету теориясы,  автоматтың 

басқару теориясында, жалпы байланыс саласында  және тағы да 

басқа қолдаңбалы және теориялық  ғылымдарда қолданылады. 

Қысқаша мазмұны: Математикалық статистика. Дене тәрбиесі 

практикасында математикалық статистиканы қолдануы. 

Статистикалық мәліметтер. Коэффицент Фишер.Коэффицент 

Стюдента. Коррелация. Кездейсоқ шамалардың үлестірім заңы. 

Сандық сипаттамалары.Кездейсоқ шамалардың түрлері. ДКШ 

үлестірім заңдары. Биодинамикалдық үлестірім. Пуассон 

үлестірімі. Гипергеометриялық үлестірім. Кездейсоқ 

шамалардың сандық сипаттамалары. Үлкен сандар заңы. 

Чебышев теңсіздігі, математикалық статистика элементтері. 

Таңдамалы әдіс. Математикалық статистика элементтері. 

Генералдық және таңдамалы жиындар.  Вариациалық қатар 

және оның сипаттамалары.Үйлестірімнің параметрлерін 

статистикалық бағалау. Статистикалық болжамдарды 

статистикалық тексеру. Статистикалық  болжам. Нүктелік, ең 

тәуірді,  жай және күрделі бағалаулар. Корреляциалы- 

регрессиалы талдау. Дисперсиалық талдау Бірнеше 

орташаларды салыстыру. Дисперсиалық талдау туралы ұғым. 

Жалпы, факторлық және қалдық дисперсиялар. Фишер әдісімен 

бірнеше орташаларды салыстыру. 

Күтілетін нәтижелер: Білім: Математикалық статистика. Дене 

тәрбиесі практикасында математикалық статистиканы 

қолдануы. Статистикалық мәліметтер. Коэффицент 

Фишер.Коэффицент Стюдента. Математикалық статистика 

элементтері. Генералдық және таңдамалы жиындар.  

Вариациалық қатар және оның сипаттамалары.Үлестірімнің 

параметрлерін статистикалық бағалау. Үлестірімнің 

параметрлерін статистикалық бағалау  Статистикалық 

болжамдарды статистикалық тексеру. Статистикалық  болжам. 

Нүктелік, ең тәуірді,  жай және күрделі бағалаулар. 

Корреляциалы- регрессиалы талдау. Дисперсиалық талдау 

Элементарлық 

математика, 

дискретті 

математика 

және 

математикалық 

логика  

программал

ау, 

Объектіге 

бағытталған 

программал

ау  



Бірнеше орташаларды салыстыру. Дисперсиалық талдау туралы 

ұғым. Жалпы, факторлық және қалдық дисперсиялар. Фишер 

әдісімен бірнеше орташаларды салыстыру.Іскерліктер: Дене 

шынықтыру зерттеуге  математикалық статистиканы және 

аспаптық әдістерді пайдалана алу.Дағдылар: Дене шынықтыру 

зерттеуге  математикалық статистиканы және аспаптық 

әдістерді қолдану  дағдыларын қалыптастыру.Құзырлықтар:  

Математикалық  статистиканы негіздеуге, өз кезегінде өңдірісті 

жоспарлау және ұйымдастыру мәселелерінде,  технологиялық 

процесстерді талдағанда, сапалы өнімді сақтау және қабылдау 

бақылауларында пайдалануға қызмет ету. 

 БД 

(КВ) 
3 3 

IMSPFV 

6206 

Использования математической статистики и 

инструментальных методов в исследовании физической 

культуры . 

Краткое описание курса: История, пути и направления 

развития статистики. Предмет и отрасли статистики 

визуализация. Методы статистики. Закон больших чисел. 

Статистическая закономерность. Метод средних величин и его 

этапы. Вариационный ряд и правила его составления 

информационная. Понятия: ранжирование, вариант, частота, 

объем совокупности. Простой упорядоченный ряд. 

Интервальный ряд связи». Дискретный ряд. Графическое 

вариационных изображение рядов: гистограмма, полигон. 

Понятие распределения . Нормальный закон распределения. 

информационная . Свойства нормального закона распределения.  

Соответствие нормальному закону.  Определение показателей 

генеральной совокупности: доверительные границы, ошибка 

репрезентативности, критерий вероятности. 

Цель дисциплины «Использования математической статистики 

и инструментальных методов в исследовании физической 

культуры» - формирование направленности на математическую 

и естественнонаучную подготовку бакалавров, а так же 

готовности к применению полученных в результате изучения 

дисциплины знаний, умений и компетенций для успешной 

педагогической деятельности, связанных с использованием 

прикладных методов математической статистики в 

педагогическом исследовании в области физической культуры, 

практическим их применением, а также навыков 

исследовательской работы. 

Задачи:  

- ознакомить с основными методами математической статистики 

для изучения особенностей учащихся, занимающихся 

физической культурой и являющихся объектом измерений;  

- формировать понятийно-математический аппарат;  

- получить элементарный опыт самостоятельной статистической  

 



обработки результатов измерений в ходе педагогического 

исследования. 

Должен знать: - основные принципы и понятия математической 

статистики ;  содержание методов математической статистики, 

необходимых для обработки и анализа информации, полученной 

в ходе проведения эмпирического исследования в области 

физической культуры; способы постановки и решения 

исследовательских задач в области физкультурного 

образования;  место и значение знаний и умений в области 

статистической обработки результатов педагогического 

исследования в физической культуре при подготовке бакалавра 

к будущей профессиональной деятельности. 

 Должен уметь:  осуществлять корректный подбор методов 

анализа, проводить обработку данных исследования и 

правильную интерпретацию полученных результатов;  

практически реализовывать грамотный статистический анализ 

информации, полученный в ходе реализации профессиональной 

деятельности;  

- использовать знания и умения в области математико-

статистической обработки материалов исследований в своей 

профессиональной деятельности. 

 БП 

(ТК) 
3 3 

DTPMS

K 6206 

Пән атауы:Дене тәрбиесі практикасында математикалық 

статистиканы қолдану .Білім: Курстың қысқаша сиппаттамасы: 

Математикалық статистика. Дене тәрбиесі практикасында 

математикалық статистиканы қолдануы. Статистикалық 

мәліметтер. Коэффицент Фишер.Коэффицент Стюдента. 

Коррелация. Кездейсоқ шамалардың үлестірім заңы. Сандық 

сипаттамалары.Кездейсоқ шамалардың түрлері. ДКШ үлестірім 

заңдары. Биодинамикалық үлестірім. Пуассон үлестірімі. 

Гипергеометриялық үлестірім. Кездейсоқ шамалардың сандық 

сипаттамалары. Үлкен сандар заңы. Чебышев теңсіздігі 

Математикалық статистика элементтері. Таңдамалы әдіс. 

Математикалық статистика элементтері. Генералдық және 

таңдамалы жиындар.  Вариациалық қатар және оның 

сипаттамалары. 

Үлестірімнің параметрлерін статистикалық бағалау  

Статистикалық болжамдарды статистикалық тексеру. 

Статистикалық  болжам. Нүктелік, ең тәуірді,  жай және күрделі 

бағалаулар. Корреляциалы- регрессиалы талдау. Дисперсиалық 

талдау .Бірнеше орташаларды салыстыру. Дисперсиалық талдау 

туралы ұғым. Жалпы, факторлық және қалдық дисперсиялар. 

Фишер әдісімен бірнеше орташаларды салыстыру. 

Курстың мақсаты: Математикалық статистика және аспаптық 

әдістері барлық жаратылыстану және     техниканың  әр түрлі 

салаларында талдауға, үлгілеуге оқытылу қажеттілігі: сенім   



теориясында, бұқараға қызмет ету теориясы,  автоматтың 

басқару теориясында, жалпы байланыс саласында  және тағы да 

басқа қолдаңбалы және теориялық  ғылымдарда қолданылады. 

Курстың міндеті: Математикалық  статистиканы 

негіздеуге, өз кезегінде өңдірісті жоспарлау және ұйымдастыру 

мәселелерінде,  технологиялық процесстерді талдағанда, сапалы 

өнімді сақтау және қабылдау бақылауларында пайдалануға 

қызмет ету. 

Курстың міндетіне сонымен қатар жатады. 

Кездейсоқ оқиғалар бақыланатын құбылыстарды аңғаруға, 

айыруға үйрету. 

Математикалық статистика орнықты қорытындысы туралы 

түсінік беру. 

  Үлкен маңызы бар үлкен сандар заңы, орталық шектік 

теоремасы туралы түсінік беру. 

 БД 

(КВ) 
3 3 

IMSPFV 

6206 

Название дисциплины: Использование математической 

статистики в практике физического воспитания 

Краткое описание курса: Наука об измерениях в физической 

культуре и спорте. Основные вопросы теории измерений 

Математико-статистические основы спортивных измерений. 

Вариационный ряд и его графическое представление. Основные 

статистические характеристики. Основные понятия теории 

вероятностей. Нормальный закон распределения непрерывных 

случайных величин и его практическое использование  

Цель данной дисциплины - дать магистрантам, обучающимся 

по специальности «6М010800 – Физическая культура и спорт», 

знания в области математической статистики, информатизации 

и методов решения задач управления в среде 

автоматизированных информационных технологий.  

Задачи курса:-формирование представлений о современной 

научной картине мира;формирование понятий об исследованиях 

случайного явления любой природы; развитие общенаучных  

общекультурных навыков работы со случайной 

информацией;подготовка к профессиональной деятельности 

Должен знать: основные понятия и методы проведения 

измерений;  методы статистической обработки результатов 

измерений;  методики тестирования двигательных качеств и 

оценки результатов тестов; основные положения теории 

контроля в физическом воспитании и спорте;  

Должен уметь:  проводить тестовые измерения;  проводить 

статистическую обработку результатов измерений;  оценивать 

достоверность статистических показателей.   



Дене шынықтыру 

мен спорт 

саласындағы 

зерттеу әдістері 

және ғылыми 

зерттеулерді 

ұйымдастыру                                                                                                                                            

Методы  

исследования в 

физической 

культуре и спорте 

и организация 

исследовательской 

работы 

КП 

(ТК) 
3 3 

DShSSF

ZUZH 

5303 

пән атауы: Дене шынықтыру мен спорт саласында ғылыми 

зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау                  Пәннің 

мақсаты- таңдаған спорт түрінен кәсіптік деңгейін арттыруға 

қажетті педагогикалық, ұйымдастырушылық іскерлікті арттыру. 

      Негізгі міндеттері:  

- дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша білім алатын 

магистр ЖОО ұстаз-жаттықтырушысының кредиттік жүйе 

бойынша оқыту ерекшелігін меңгеру (ассистент, тьютер, 

эдвайзер, профессор асситенті), шеберлігі жоғары спортшы 

дайындау жолдарын меңгеру. 

- Жоғары оқу орнында жұмыс атқаруға қажетті оқу-тәрбие, 

ғылыми-әдістемелік, қоғамдық, ұйымдастырушылық, бұқаралық 

сауықтыру  жұмыстарын орындау, таңдап алған спорт түрінен 

құрама команда сапында жұмыс істеуге іскерлік дағды 

қалыптастыру. 

- білім, біліктілік, дағдыларын төмендегі  бағыттарды атқаруға 

бейімдеу: 

- педагогикалық бағытта магистранттың ЖОО-да, мекемелерде 

дене шынықтыру маманы ретінде қызмет атқаруы. 

- ұйымдастыру техникасы жағынан: оқытудың жаңа 

технологияларын тауып енгізу, оқу процестерінде техникалық 

құрал-жабдықтарды, тренажерларді студенттердің жасына, 

жынысына, дайындық деңгейіне, спорттық дәрежесіне қарай 

қолдана білу. 

- кәсіптік басқару жағдайы: ЖОО және дене тәрбиесі 

жүргізілетін мекемелерде бас маман ретінде, шеберліктері 

жоғары спортшыларды дайындау кезінде жаттықтырушы 

ретінде жұмысты ғылыми-әдістемелік жоғары деңгейде 

ұйымдастыра білу. 

- жарасымды даму: жоғары оқу орындағы студенттерді 

салауатты өмір салтына бейімдеп дайындау, денсаулықты күту, 

дене қабілеттерін арттыру, дене шынықтыру мен сауықтыру 

жұмыстарын үнемі қолдануға үйрету, санитарлық гигиеналық 

талаптарды сақтауға, табиғат аясын қорғап оны адам 

денсаулығын нығайтуға қолдана білуді үйретеді.  

                                                           



ПД 

(КВ) 
3 3 

OPNIFK

S 5303 

название дисциплины:  Организация и планирование 

научных исследовании в физической культуре и спорте                                  

Краткое описание курса:  Наука и научное исследование, их 

роль в современном мире. Введение в дисциплину. Организация 

научно-исследовательской работы в магистратуре. Методология 

и методы научного исследования. Основы статистических 

методов обработки информации. Методы работы с научной 

литературой. 

Цель курса: обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку магистрантов в усвоении общих категорий, понятий, 

принципов и современных концепций методологии научных 

исследований; обеспечить формирование у магистрантов 

навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и экспериментирования. 

Должен знать:  современную методологию научно-

исследовательской деятельности;  принципы и структуру 

организации научной- деятельности;  приемы постановки целей 

и задач научных- проектных исследований; методы получения, 

обработки и хранения научной информации;  методики 

проведения экспериментальных исследований, обработки и 

анализа результатов; 

Должен уметь:  формулировать и решать современные научные 

и практические проблемы:  выявлять проблему и определять 

гипотезу исследования; – определять объект и предмет 

исследования;  выявлять новизну, практическую и 

теоретическую значимость;  применять научные методы 

познания в профессиональной деятельности; систематизировать 

отечественный и зарубежный опыт по направлению 

исследований;  креативно мыслить и творчески подходить к 

решению новых проблем и ситуаций; организовывать, 

планировать научно-педагогические исследования:  проводить 

информационно-аналитическую и информационно- 

библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; ставить цели и определять задачи 

при организации научных и проектных исследований;  

планировать проведение научных/ проектных исследований; 

выбирать и составлять план эксперимента; анализировать 

результаты исследований, включая применение математических 

методов обработки данных и методов моделирования; грамотно 

представлять результаты исследовательской и проектной 

деятельности 

которые бы 

позволили ему 

критически 

воспринимать 

существующие 

теоретические 

положения и 

педагогическу

ю практику, 

объективно 

оценивать 

возникающие 

педагогические 

ситуации и 

правильно 

понимать 

поведение 

учеников,  

полученные 

знания и 

умения 

позволят 

изменить 

качественн

ый уровень 

курсовых и 

дипломных 

работ 

магистранто

в, сделать 

эти работы 

началом 

творческого 

пути 

будущего 

учителя. 

КП 

(ТК) 
3 3 

IKB 

5303 

Пән атауы: Информациялық қолданбалы бағдарламалар  

Информациялық қолданбалы бағдарламалар 

Алгоритмдер. Алгоритмдік құрылымдар. Программалауды 

үйрететін тілдерді шолу, жалпы бағыттағы программалау     

http://www.nkzu.kz/files/dep/smq/MV/L1.pdf
http://www.nkzu.kz/files/dep/smq/MV/L1.pdf
http://www.nkzu.kz/files/dep/smq/MV/L7_8.ppt
../../Asus/Desktop/Ð�Ð¾Ð³Ñ�ÐµÐ±Ð¸Ñ�ÐºÐ°Ñ�_2016/NIR/Lek_7.pdf
../../Asus/Desktop/Ð�Ð¾Ð³Ñ�ÐµÐ±Ð¸Ñ�ÐºÐ°Ñ�_2016/NIR/Lek_7.pdf


тілдері. Негізгі алгоритмдер. Есеп шығарудың негізгі 

программалық нәтижелі схемасы. Массивтер өңдеудің негізгі 

алгоритмдері. Тізбектерді өңдеудің негізгі алгоритмдері. 

Деректердің ақпараттық құрылымдары туралы жалпы мағлұмат. 

Есепті тиімділеу. Программаларды өңдеу және тестілеу әдістері. 

Модульдік және құрылымдық программалаудың концепциясы. 

Объектіге бағытталған программаларды шолу. Қолданбалы 

программалық жабдықтау. Ақпаратты өңдеу құралдары. 

Мәтіндік редакторлар, кестеліктер, процессорлар. Баспалық 

жүйелер. Деректер базасын басқару жүйесі. Компьютерлік 

желілер, желілік және телекоммуникациялық технологиялар. 

Желілер туралы жалпы мағлұмат, алдын ала жағдай және 

компьютерлердің желілік әрекеттестік қажеттілігі. Аппараттық 

және сәйкес программалық қамсыздандыру. Ауқымды және 

жергілікті желілер. Негізгі технологияларды, деректер 

тасымалдау әдістерін шолу.                                              

ПД 

(КВ) 
1 1 

IPP 

5303 

название дисциплины:  Информационные прикладные 

программы.   

Краткое описание курса: В курсе «Информационные 

прикладные программы»  изучаются  следующие темы: ввод и 

редактирование текстового документа, создание колонок в 

текстовом документе, форматирование текстового документа 

(форматирование абзацев, страниц), создание таблиц и работа с 

таблицами, работа с графическими объектами, форматирование 

больших документов, создание и работа со списками, рисование 

с помощью Word, создание колонтитулов, разбиение на 

страницы и разделы, вставка в документ различных объектов, 

слияние документов, работа с мастерами, печать документов.  

Целью освоения дисциплины «Информационные прикладные 

программы» является формирование у 

студентов информационной культуры на основе освоения 

истории развития и современного состояния информационных 

технологий и готовности к использованию информационных и 

коммуникационных технологий в практике работы 

воспитательно-образовательных учреждений. 

Должен знать: назначение и возможности базового и 

прикладного программного обеспечения; 

Должен уметь: использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности, получать, хранить и 

перерабатывать информацию в основных программных средах и 

глобальных компьютерных сетях; использовать 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Информатика 

должны 

уметь 

свободно 

обращаться с 

программы 

приложениям

и Microsoft 

Word и Excel: 

набирать, 

форматирова

ть текст и 

данные, 

ячейки, 

создавать 

таблицы, 

набирать 

сложные 

математическ

ие формулы, 

создавать 

графики,  

    Пән атауы: ЖОО-дағы дене шынықтыру мен спорттың 

ғылыми-педагогикалық негіздері       
Дене 

шынықтыру  

https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


Пәнді оқытудың міндеттері: Жаңа нарықтық типті ЖОО үлгісін 

зерттеу. Дене шынықтырудың кәсіби білім беру 

құрылымындағы орнын анықтау. Оқу жылында спорт түрлерін 

өту графигін зерттеу. Студенттердің дене дайындығының тәсілі 

мен әдісін зерттеу.  ЖОО ғылыми – зерттеу және әдістемелік 

жұмыстардың әдістерін зерттеу. ЖОО теориялық және 

тәжірибелік сабақтарды өткізу әдістемесін зерттеу.  

және спорт 

теориясы мен 

әдістемесі, 

Дене 

шынықтыру 

және спорт 

менеджменті 

    

название дисциплины:  Научно-педагогические основы 

физической культуры и спорта в ВУЗе 

Краткое описание курса: Физическая культура и структуре 

профессионального образования. Формирование знаний, умений 

и навыков по физической культуре и спорту у студентов. 

Контроль и управление физической подготовкой студентов. 

Взаимоотношения кафедры физвоспитания и спортивного клуба 

вуза. Роль и место физической культуре в системе высшего 

образования Законы РК «Об образовании» и «О физической 

культуре и спорте» о физической культуре в вузе. Методические 

занятия. Организация и проведение практических занятий по 

физической культуре со студентами различных медицинских 

групп 

Цель преподавания дисциплины: Формирование 

теоретических знаний и практических умений преподавания 

дисциплины «Научно-практические основы физической 

культуры и спорта в вузе». 

    Задачи преподавания дисциплины: 

1.Изучение модели вуза нового рыночного типа. 

2. Определение места физической культуры в стурктуре 

профессионального образования. 

3. Изучение графиков прохождения видов спорта в учебном 

году. 

4. Изучение средств и методов физической подготовки 

студентов. 

5. Изучение методов научно-исследовательской и методической 

работы в вузе. 

6. Изучение методики проведения и практических занятий в 

вузе. 

Должен знать: методику проведения занятий по физической 

культуре; методику составления документов планирования, 

учета и контроля; методику организации научно-

исследовательской работы студентов. 

Должен уметь: планировать и организовать массовые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; проводить 

спортивные соревнования; проводить учебные занятия; 

организовывать подготовку общественно-физкультурных 

кадров; организовывать приём нормативов физической   



подготовленности студентов. 

БП 

(ТК) 
3 3 

SOSTA 

6205  

Пән атауы: Салауатты өмір салтының теориясы мен әдістемесі  

Салауатты өмір салты  және оның дене мәдениетінің болашақ 

мамандарын кәсіби  қалыптастырудағы ролі.  Салауатты өмір 

салты теориялық негіздері. Салауатты өмір салты ұғымының  

құраушы компоненттері. Қазіргі мамандары мен спорт 

жаттықтырушыларын  іс-әрекеттерін тәрбиелеу және оқытудағы 

денсаулықты қорғауы.  Салауатты өмір салты тұрақты 

қажеттіліктерін қалыптастыру бағытындағы іс-әрекеттері, Дене 

шынықтыру және спорт мамандарының кәсіби қалыптастуы.     

БД 

(КВ) 
3 3 

TMZOZ

h 6207 

Дисциплина: Теория и методика здорового образа жизни 

Краткое описание курса:  Здоровый образ жизни и его роль 

профессиональном становлении будущего специалистов 

физической культуры. Теоритические основы ЗОЖ. Составные 

компоненты понятия Здоровый образ жизни- ЗОЖ. 

Здоровьесбергегающие технологии обученич и воспитания в 

деятельности современных учителей, спортивных тренеров. 

Деятельность будущих специалистов по формированию у 

учащихся устойчивой потребности к ЗОЖ. Роль ЗОЖ в 

профессиональным становлении специалистов физической 

культуры и спорта. 

Курс «Теория и методика здорового образа жизни» выполняет 

прикладную функцию, направленную на формирование у 

студентов теоретической и практической готовности к 

осуществлению педагогической деятельности 

Должен знать: знать национальные особенности и 

международные стандарты по ЗОЖ. знать основы анатомии, 

физиологии, клинического мышления, возрастной психологии, 

теории и практики физического воспитания для работы с 

людьми различных возрастных групп в области ЗОЖ.  знать 

концепцию здоровья и болезни, факторы здоровья и болезни.  

Должен уметь: понимать, как увеличить контроль над 

состоянием здоровья, фокусируя свою деятельность не на 

болезни, а на здоровье.  оценить исходное состояние здоровья и 

проводить динамическое наблюдение за физическим состоянием 

лиц разного возраста. уметь составить план индивидуального 

ведения пациента с учетом его психосоматических проблем и 

факторов риска заболеваний. иметь доступ к литературе, 

публикациям, Интернету по ЗОЖ.  укреплять собственное 

здоровье, вести здоровый образ жизни..  

 теория  и  

методика  

физической  

культуры  и  

спорта,  

физиология,  

менеджмент,   

педагогика.      



БП 

(ТК) 
3 3 

JOOSDh

jBSTTA 

6207 

Пән атауы: ЖОО –да сауықтыру дене шынықтырудың және 

бұқаралық спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

ЖОО-да сауықтыру дене шынықтырудың және бұқаралық спорт 

түрінің теориясы мен әдістемесі 

ЖОО-да сауықтыру дене шынықтырудың және бұқаралық спорт 

түрінің теориясы мен әдістемесі. ЖОО-да сауықтыру дене 

шынықтырудың және бұқаралық спорт түрінің теориясы мен 

әдістемесінің түсінігі, мәні мен принциптер жүйесі. ЖОО-да 

сауықтыру дене шынықтырудың және бұқаралық спорт 

принциптерінің мәселелері     

БД 

(КВ) 
3 3 

    

TMZOZ

h 6207 

Название дисциплины: Теория и методка оздоровательной 

физической культуры и массовых видов спорта в ВУЗе 

Краткое описание курса:  Оздоровительная физическая 

культура. Виды массового спорта. Теория и методика 

оздоровительного физической культуры  и виды массового 

спорта в ВУЗЕ.  Понятие, сущность и система физической  

культуры и спорта. Вопросы теории и методики 

оздоровительной физической культуры  и виды массового 

спорта в Республике Казахстан. Закономерности развития 

физической культуры и спорта и их влияние на формирование 

специфических принципов управления. 

Целями учебной дисциплины «Теория и методика 

оздоровительной физической культуры массовых видов спорта в 

ВУЗе» являются освоение системы научно-практических знаний 

в области теории и методики физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры и подготовка их к разносторонней 

профессиональной деятельности по профилю.  

Задачи изучения дисциплины:  обеспечить усвоение знаний в 

области теории физического воспитания,− спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры, целостного осмысления сути профессиональной 

деятельности, общих закономерностей, педагогических 

принципов, средств, методов, форм физической культуры, а 

также сформировать у них профессионально-педагогические 

умения по профилю;  сформировать у аспирантов широкое 

профессиональное мировоззрение и− интерес к проблемам 

физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры, 

стремление к всестороннему анализу и творческому усвоению 

изучаемого материала;  воспитать педагогическое мышление, 

познавательную активность,− самостоятельность и 

ответственность за качество учебного труда и подготовки к 

профессиональной деятельности, дисциплинированность, 

потребность приобщения к научно-исследовательской и     



практической деятельности в сфере физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры;  сформировать убеждение в важности и 

необходимости в− высококвалифицированных специалистах для 

решения государственных задач физического 

совершенствования населения. 

Должен знать: основной понятийный аппарат в области 

физической культуры; четкое понятие об общих основах 

обучения двигательным действиям; - разнообразие средств и 

методов физического воспитания при обучении 

занимающихся двигательным действиям; - возрастные 

особенности и методику развития физических качеств и 

способностей занимающихся физической культурой; - 

технологию планирования и контроля в физическом 

воспитании; - организацию занятий по физическому 

воспитанию с учетом половозрастных и индивидуально-

психических особенностей занимающихся; - методы научных 

исследований в области физической культуры. 

Должен уметь:осуществлять текущий контроль за физическим 

состоянием занимающихся; - отбирать средства, методы и 

приемы для занятий с людьми различного возраста, уровня 

подготовленности и состояния здоровья; - планировать 

физическую нагрузку и отдых. 

ДШ қазіргі 

инновациялық 

технологиялары 

және 

психологиялық-

педагогикалық 

негіздері                                                                           

Современные 

инновационные 

технологии и 

психолого-

педагогические 

основы 

физической 

культуры                    

КП 

(ТК) 
3 3 

DShS 

5304 

пән атауы: Дене шынықтыру мен спорттағы қазіргі 

инновациялық технологиялар.       Меңгеру мақсаты: Дене 

шынықтыру мен спорттағы қазіргі инновациялық 

технологияларды терең меңгерту. 

Қысқаша мазмұны: Инновациялық процестер ДШжС  

саласындағы білім беру. Көп мәдениетті тұлға және үш тілділік. 

Инновациялық процестерді басқару. Ақпараттық қамтамасыз 

ету. Инновациялық білім беру. Миссия, түрі сипаты, оқыту 

мазмұны. Бағыттары. Таным қызметінің белсенділігін арттыру, 

интертактивтік технологиялар. Оқытудың интерактивтік 

әдістері (ұжымдық оқыту, дөңгелек үстел, дебаттар, ми 

шабуылы, пікірталастар). Оқыту кеңістігін 

ұйымдастыру.Инновациялық технологияларды оқыту мен 

ғылыми процестерде пайдалану. Электронды жүйелер, 

ақпаратты берудің мультимедиялық әдістері. Ақпараттық 

мәдениет. Формула ректоры. Excel. Кестелерді жасау және 

редакциялау. Сандар форматы, ақпаратты қорғау. Графикалық  

мүмкіндіктер. Power  Point. Дәрістерді, әдістемелік, практикалық 

сабақтарды презентациялау. Электрондық оқулықтар. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білім: Инновациялық процестер ДШжС  саласындағы білім 

беру. Көп мәдениетті тұлға және үш тілділік. Инновациялық 

 Дш және спорт 

педагогикасы, 

Дш және спорт 

психологиясы, 

педагогикалық 

мамандыққа 

кіріспе, Дш 

және спорт 

теориясы мен 

әдістемесі 

 білім 

берудегі 

ақпараттық 

және 

коммуникат

ивтік 

технологиял

арды 

пайдалана 

білуі. 



процестерді басқару. Ақпараттық қамтамасыз ету. 

Инновациялық білімдері қалыптасады. 

Іскерліктер: Дене шынықтыру мен спорттағы қазіргі 

инновациялық технологияларды пайдалана алу. 

Дағдылар: Дене шынықтыру мен спорттағы қазіргі 

инновациялық технологиялардың  дағдыларын қалыптастыру. 

Құзырлықтар:  Дене шынықтыру мен спорттағы қазіргі 

инновациялық технологияларды қолдану жолдарын  меңгеріп 

шығады. 

ПД 

(КВ) 
3 3 

SITFKS 

5304 

название дисциплины: Современные инновационные 

технологии физической кульутры и спорта 

Краткое описание курса: История становления и цели 

педагогической инноватики. Классификация педагогических 

нововведений. Принципы управления педагогическими 

инновациями. Этапы инновационной педагогической 

деятельности. Инновационные процессы в сфере ФКиС. 

Инновационные технологии  физической культуры и их место в 

системе профессиональной подготовки физкультурных кадров. 

 Основные цели обучения дисциплине: Сформировать у 

магистрантов, профессиональные компетенции в 

инновационной деятельности в сфере физкультуры и спорта. 

Задачи освоения дисциплины: -Формирование у студентов 

необходимого уровня теоретических знаний о видах, путях и 

трудностях внедрения инноваций в сфере спорта. 

-Формирование у студентов необходимого уровня умений 

аналитического подхода к инновациям, навыков внедрения 

инноваций в образовательный процесс и анализа результатов 

Должен знать: об инновациях в организации, управлении и 

методике физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; об 

инновационных подходах к исследованию проблем физической 

культуры и спорта; об инновационных процессах в высшем 

физкультурном образовании, в системе физической культуры и 

спорта высшей школы, профессиональной деятельности, 

активного отдыха и по месту жительства  

Должен уметь: разумно использовать в практике физической 

культуры и спорта высшей школы инновации в области теории 

и методики физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

реализовывать инновационные подходы технологии в научных 

исследованиях проблем высшего физкультурного образования, 

физической культуры и спорта в высшей школе 

Теория и  

методика 

физической 

культуры и 

спорта, 

Педагогика, 

Социология, 

экономика 

физической 

культуры и 

спорта, 

Менеджмент 

физической  

культуры и 

спорта 

организация 

и 

управление 

социальных 

процессов в 

физической 

культуре и 

спорта, 

теория и 

методика 

здорового 

образа 

жизни. 

КП 

(ТК) 
3 3 

DShSOI

AK 

5308  

пән атауы:ДШ мен спортты оқытуда интерактивті әдістерді 

қолдану .    Пәннің мақсаты: ДШ мен спортты оқытуда 

интерактивті әдістерді қолдану     



Қысқаша мазмұны: ДШ мен спортты оқытуда интерактивті 

әдістерді қолданудың теориялық негіздері. Интерактивті 

әдістердің ұғымына шолу. Педагогикалық технологиялар және 

педагогикалық жобалау инновациялық технологиялар негізі. 

Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби іс әрекеті. Білім беру 

үрдісіндегі интерактивті әдістер. Педагогикалық үдеріс – оқу 

тәрбие және қарым - қатынасты ұйымдастыру формасы. Оқу 

процесінің педагогикалық үдеріс құрылымы ретіндегі сипаты. 

Білім беруді ұйымдастырудың дәстүрлі әдістері мен түрлері. 

Студенттердің өзіндік жұмысының негізгі және оны жүргізу 

технологиясы.  Оқытушы мен студент қарым-қатынасының 

ерекшеліктері. Іскерлік ойындар белсенді оқыту әдісі ретінде 

қолдануының оқу үдерісіне ендірілу актісі. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білім: ДШ мен спортты оқытуда интерактивті әдістерді 

қолданудың теориялық негіздері. Интерактивті әдістердің 

ұғымына шолу. Педагогикалық технологиялар және 

педагогикалық жобалау инновациялық технологиялар негізі. 

Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби іс әрекеттер білімдері 

қалыптасады. Іскерліктер: ДШ мен спортты оқытуда 

интерактивті әдістерді қолдану пайдалана алу. Дағдылар: ДШ 

мен спортты оқытуда интерактивті әдістерді қолдану 

дағдыларын қалыптастыру. Құзырлықтар:  ДШ мен спортты 

оқытуда интерактивті әдістерді қолдану жолдарын  меңгеріп 

шығады. 

ПД 

(КВ) 
1 1 

IIMOFK

S 5304 

название дисциплины: Использование интерактивных 

методов в обучении физической культуры и спорта 

Краткое описание курса: Понятие «интерактивность» в 

структуре обучения и воспитания. Спортсмен как активный 

субъект образовательного и воспитательного процесса. Новые 

формы учебно-тренировочного взаимодействия между 

спортсменом и тренером. Основные положения методики 

организации интерактивного обучения. Освоение тренером 

методов интерактивного обучения, основанное на диалоговых 

формах процесса познания. Интерактивные методики и условия 

их применения: видеолекции, видеосюжеты, видеонарезки и 

другие видеоматериалы сопровождающие учебные дисциплины. 

Цели дисциплины: формирование умений и навыков в 

использовании компьютерных технологий, мультимедийных 

рефератов, презентаций на интерактивной доске, применяемых 

на занятиях в области физической культуры и в спортивно-

тренерской работе. 

Задачами дисциплины являются: 

- вооружить студентов знаниями и навыками, которые 

необходимы для самостоятельной работы преподавателя,     



тренера в повышении спортивного мастерства современного 

спортсмена;  Формирование потребности в самообразовании и 

развития познавательной самостоятельности в информационном 

пространстве; Изучение средств, методов использования 

компьютерных технологий, мультимедийных рефератов, 

презентаций спортивно-тренерской работе;Использование 

рефлексивного подхода к процессу обучения, максимальная 

индивидуализация продвижения в области физической 

культуры и в спортивно-тренерской работе. 

Должен знать:  Представление понятий «интерактивность», 

«интерактивные технологии», «слайдовая презентация», 

интерактивная доска и методы ее применения, о современных  

спортивно-тренерских  достижениях в информационном 

пространстве. 

Должен уметь:  Использовать и применять интерактивные 

средства и методы при  защите проектов, рефератов с 

применением мультимедийных технологий: цвета, анимации, 

графики, мультипликации, звука с голосовым сопровождением, 

построение диаграмм, мониторингов в спортивно-

тренировочном процессе. 

КП 

(ТК)               

  

JOODP

PN 6315  

Пән атауы: ЖОО-да дене шынықтырудың психологиялық 

педагогикалық негіздері Менгеру мақсаты: ЖОО-да дене 

шынықтырудың психологиялық-педагогикалық негіздерін терең 

меңгерту. 

Қысқаша мазмұны: ЖОО-да дене шынықтырудың 

психологиялық-педагогикалық негіздері. Пән, басқа 

ғылымдармен байланысы, шетелдік және отандық 

педагогиканың дамуы. Психологиялық-педагогикалық негіздері. 

Жеке адамның қалыптасуы және тәрбиесі, дамуы. Мектеп 

тәрбиелеу орындарындағы психологиялық-педагогикалық 

процесс. Қазіргі психологиялық-педагогикалық негізгі 

әдістемелік қағидалары. Білім беру жүйесі, оқытудың 

принциптері, ілімі. Тәрбиелеу ілімі. Психологиялық-

педагогикалық жалпы негізі. Ғылыми-педагогикалық зерттеу 

әдістері мен әдістемесі. Біртұтас психологиялық-педагогикалық 

процесс  құрылымындағы  оқыту.   

Күтілетін нәтижелер: 

Білім: ЖОО-да дене шынықтырудың психологиялық-

педагогикалық негіздері. Пән, басқа ғылымдармен байланысы, 

шетелдік және отандық педагогиканың дамуы. Психологиялық-

педагогикалық негіздері. Жеке адамның қалыптасуы және 

тәрбиесі, дамуы. Мектеп тәрбиелеу орындарындағы 

психологиялық-педагогикалық процесс. Қазіргі психологиялық-

педагогикалық негізгі әдістемелік қағидалары. Білім беру 

жүйесі, оқытудың принциптері, ілімі туралы білімдері 

философиялық 

таным 

принциптерін 

және әлеуметтік 

орта әсері 

туралы 

түсініктерді 

алдын-ала білуі 

тиіс.  

«Ұлттық 

психология », 

«Халықтық  

психология», 

«Қарым-

қатынас 

психологияс

ы», «Заң 

психологияс

ы» 



қалыптасады. 

Іскерліктер: Мектеп тәрбиелеу орындарындағы психологиялық-

педагогикалық процесте қазіргі психологиялық-педагогикалық 

негізгі әдістемелік қағидаларларды теңдікте пайдалана алу. 

Дағдылар:  Білім беру жүйесінде оқытудың принциптерін, ілімін  

ЖОО-да дене шынықтырудың психологиялық-педагогикалық 

негіздерін пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру. 

Құзырлықтар: ЖОО-да дене шынықтырудың психологиялық-

педагогикалық негіздерін меңгеріп шығады. 

ПД 

(КВ) 
3 3 

PPOFK

VUZ 

6307 

название дисциплины:  Психолого-педагогические основы 

физической культуры в ВУЗе 

Краткое описание курса: Физическое воспитание как предмет 

психолого-педагогических исследований. Физическое 

воспитание в системе образования. Характеристика задач 

физического воспитания на современном этапе. Система 

физического воспитания в учреждениях дошкольного, средне- 

специального и высшего образования. Научно-прикладные 

аспекты программно-нормативных основ выявления 

показателей физического развития учащихся базовой и средней 

школы, студентов ВУЗов и работников, занятых в различных 

видах профессиональной деятельности. Психолого-

педагогические проблемы в организации и проведении занятий 

с контингентом различного возраста.  

Целью учебно-методического комплекса «Психолого-

педагогические основы физического воспитания» является 

объединение учебно- методических ресурсов по учебной 

дисциплине в единый образовательный блок, позволяющий 

эффективно осуществлять обучение, в том числе и 

самостоятельно, для формирования системы знаний о 

психолого- педагогических особенностях физического 

воспитания различных возрастных групп в учреждениях 

образования.  

Задачи учебно-методического комплекса по учебной 

дисциплине «Психолого-педагогические основы физического 

воспитания»:реализация программы учебной дисциплины 

«Психолого- педагогические основы физического воспитания»;  

– получение доступа ко всем разделам учебной дисциплины;  

– обеспечение эффективного освоения обучающимися учебного 

материала, входящего в программу дисциплины по 

специальности «Психолого-педагогические основы физического 

воспитания»; – создание условий для самостоятельной работы 

по изучению дисциплины.  
Должен знать: основные психолого-педагогические особенности 

физического воспитания в различных учреждениях образования; 

основные психолого-педагогические особенности физического 

философии, 

общей 

психологии, 

психологии 

высшей школы, 

психологии 

спорта, 

психодиагностик

и. 

теория и 

методика 

физической 

культуры, 

теория 

спорта, 

психофизиол

огия, 

физиология 

спорта, 

спортивная 

медицина. 



воспитания различных возрастных групп; основные 

закономерности развития личности занимающихся в процессе 

физического воспитания;  

Должен уметь: обобщать и использовать в практической работе 

результаты психолого-педагогических исследований в области 

физического воспитания;  выявлять актуальные психолого-

педагогические проблемы физического воспитания. 

КП 

(ТК) 
3 3 

ShDhjS

Y 6316  

пән атауы: Шетелдегі ДШ және спорт.                                                                                 

Менгеру мақсаты: Шетелдердегі дене шынықтыру мен спорттың 

ұйымдастырылуын терең меңгерту. 

Қысқаша мазмұны: Шетелдердегі дене шынықтыру мен 

спорттың ұйымдастырылуы. Жақын шетелдердегі дене 

шынықтыру мен спортты басқарудың озық тәжірибесін 

ұйымдастыру мен талдау. Қазақстан Республикасының дене 

шынықтыру мен спорт ұйымдарының ТМД елдері мен қызмет 

жасаушының негізгі түрлері. Азия, Африка және Латын 

Америкасының дамушы елдерінде дене  шынықтыру 

қозғалысын ұйымдастыру. Қазақстан Республикасының дамушы 

елдермен спорттық қарым-қатынасын орнату. Дамушы елдерде 

дене шынықтыру мен спортқа жетекшілік жасауды 

ұйымдастыру түрлеріне қысқаша шолу. Әуесқой және кәсіпқой 

спорт. Қазақстан Республикасының алдыңғы қатарлы елдермен 

спорттық қызметтестігінің принциптері мен түрлері.  

Күтілетін нәтижелер: 

Білім: Шетелдердегі дене шынықтыру мен спорттың 

ұйымдастырылуы. Жақын шетелдердегі дене шынықтыру мен 

спортты басқарудың озық тәжірибесін ұйымдастыру мен талдау. 

Қазақстан Республикасының дене шынықтыру мен спорт 

ұйымдарының ТМД елдері мен қызмет жасаушының негізгі 

түрлері туралы білімдері қалыптасады. 

Іскерліктер: Шетелдердегі дене шынықтыру мен спорттың 

ұйымдастырылуы. Жақын шетелдердегі дене шынықтыру мен 

спортты басқарудың озық тәжірибесін ұйымдастыру мен талдау 

жұмыстарын теңдікте пайдалана алу. 

Дағдылар: Шетелдердегі дене шынықтыру мен спорттың 

ұйымдастырылуы. Жақын шетелдердегі дене шынықтыру мен 

спортты басқарудың озық тәжірибесін ұйымдастыру мен талдау. 

Қазақстан Республикасының дене шынықтыру мен спорт 

ұйымдарының ТМД елдері мен қызмет жасаушының негізгі 

түрлерін пайдалана білу дағдыларын қалыптастыру. 

Құзырлықтар: Шетелде ДШ және спортты ұйымдастыру 

жолдарын меңгеріп шығады. 

 ДШ және 

спорт теориясы 

мен әдістемесі, 

экономика 

негіздері 

  

ПД 

(КВ) 
2 2 

OFKSZ

S 6307 

название дисциплины: Физическая культура и спорт в 

зарубежных странах. 

Краткое описание курса: Периодизация, историография, 

Теория и 

методика 

физической   



источники истории физической культуры и спорта. Физическая 

культура и спорт в Древнем мире. Физическая культура в 

первобытном и рабовладельческом обществе. Физическая 

культура в средние века. Исторические и социокультурные 

условия развития физической культуры и спорта на этапах 

развития. Физическая культура и спорт в Новое время в 

зарубежных странах. Физическая культура и спорт в США, 

Германии и др. 

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт в зарубежных 

странах» – изучение причин и механизмов генезиса физической 

культуры и спорта, закономерностей и специфических 

принципов их развития и диалектической связи с другими 

разновидностями культуры. 

Основные задачи дисциплины:- изучить историю основных 

зарубежных систем физического воспитания 

и спорта; - изучить историю международного спортивного 

движения;- формировать положительные личностные качества, 

необходимые им в будущей педагогической деятельности;- 

воспитывать у магистрантов чувства принятия и правильного 

понимания многообразия культур; 

- расширять общий профессиональный кругозор будущих 

работников физической культуры и спорта, формировать у них 

мотивы в общественной значимости выбранной специальности. 

Знать термины и понятия по физической культуре и спорту в 

рамках изучаемой дисциплины; основные этапы развития 

отечественных и зарубежных систем физического воспитания; 

историю развития основных форм международного спортивного 

движения; становление и развитие физической культуры. 

Уметь организовать процесс олимпийского образования в 

соответствии с требованиями; определить формы и методы 

включения олимпийского образования в общую систему 

воспитательной работы. 

Владеть культурой мышления, сформировать способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 

и выбору пути ее достижения; стремлением к постоянному 

саморазвитию, самосовершенствованию и повышению своей 

квалификации основными методами, средствами и формами 

воспитания в области физической культуры и спорта 

культуры, 

физиология 

спорта, 

спортивные 

сооружения, 

основы 

экономики, 

социология. 

     

пән атауы. Спорт теориясындағы өзекті мәселелер 

Спорт теориясындағы өзекті мәселелерін педагогикалық 

тәжірибеде тұлғалық  іс-әрекеттің тұлғалық проблемалық,  

хабарламалық жүйелік тұрғыдан  қарау. Спорт теориясындағы 

өзекті мәселелері  түсінігі және олардың мәні. Спорт 

теориясындағы өзекті мәселелерін тәжірибе ретіндегі 

принциптері.  

 

 



     

Название дисциплины: Актуальные проблемы  теории спорта 

Актуальные проблемы  теории спорта.  Методологическая 

основа современного теории и методики физической  культуры. 

Основоположники  материалистического понимания  

современного физкультурного понимания. Основа для 

получения объективных знаний по актуальным  проблемам 

теории спорта.   

 

 

       
 

 

 

 

 



 


