
Қосымша  10.

1 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр АТ 010101 – Ақпараттық-тарихи 
Модульгежауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география; 

Математика және информатика
Модуль түрі Жалпы модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат (9 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ 

сағаты)
Кредит саны 9 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 1,2,4 семестр
Оқитындар саны 109
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Рухани өндірістің ерекше формасы ретіндегі философия 

феномені және оның мәдени-тарихи дамуы мен қазіргі 
болмысы аталған курстың объектісі болып табылады. 
Әлемдік және отандық философияның негізгі бағыттары
мен мәселелері де қарастырылған.

Оқу нәтижелері А.Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған 
білімдерін көрсете білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты 
тұтас қабылдап, жүйелі ойлап білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  формада
түсіндіре білу; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау. 

Қорытынды бақылау нысаны «Қазақстанның қазіргі заман тарихы» пәнінен 
мемлекеттік емтихан,
«Философия» пәнінен емтихан,
«Ақпараттық-коммуникативтік технологиялар (ағылшын
тілінде)» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр
Әдебиет 1. Антология мировой философии. В 4-х т.-М.: Мысль, 

1969-1972г.
2. Назарбаев Н.А. В потоке истории. 

- Алматы, 2008.
Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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2 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр Кom 010202 – Коммуникативті
Модульге жауапты Филология кафедрасы
Модуль түрі Жалпы модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 14 контакт сағат (12 аудиториялық сағат, 2 ОБСӨЖ 

сағаты)
Кредит саны 12 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 1, 2 семестр
Оқитындар саны 109
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Болашақ мамандардың коммукативті құзыреттілігін 

қалыптастыру. 
Шет тілін меңгеру шетел тілдері деңгейлерінің Жалпы 
еуропалық сәйкес жүзеге асырылады.

Оқунәтижелері А.Сөйлеудің лингвистикалық дұрыстығын түсіндіріп, 
көрсете білу;
В. Сөйлеудің пәндік мазмұнын игеріп, көрсете білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты 
тұтас қабылдап, жүйелі ойлай білу;
Д. Коммуникативтік ойды іске асыру; 
Е. Сол тілде сөйлеушінің лингвомәдени нормаларына 
сәйкестік дағдысының болуы

Қорытындыбақылаунысаны «Орыс тілі» пәнінен емтихан, 
«Шет тілі» пәнінен емтихан,

Кредиттердіалушарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр
Әдебиет 1. Кунанбаева С.С. Современное иноязычное образование.:

Методология и теории. Алматы, 2005.
2. Салалық қос тілді сөздіктер: орысша-ағылшынша, 

орысша-немісше, орысша-французша.
3. Русский язык. Учебное пособие для студентов казахских

отделений университетов (бакалавриат). Под редакцией 
Ахмедьярова К.К., Жаркынбековой Ш.К., Мухамадиева 
Х.С. –Алматы,  Қазақ университеті, 2012. 

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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3 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр KА 010303 – Қоғамдық - әлеуметтік
Модульге жауапты Қазақстан тарихы, қоғамдық пәндер және география, 

Қаржы және құқықтану кафедралары
Модуль түрі Жалпы модульдер (таңдау компоненттері)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 10 контакт сағат (7 аудиториялық сағат, 3 ОБСӨЖ 

сағаты)
Кредит саны 7 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 3,4 семестр
Оқитындар саны 109
Модульдің пререквизиті Жоқ 
Модуль мазмұны Әлеуметтанулық ойлай білулерін, әлеуметтанулық 

зерттеулердің пәні мен әдістерін және өзекті мәселелері, 
салалары туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған. 
Қазіргі экономикалық ой-пікірдің негізін құрайтын 
экономикалық ұғымдарды, қағидаларды, заңдылықтарды
түсіндіреді. Қоғамдық және жеке құқықтық сана мен 
құқықтық мәдениетті арттыру.

Оқу нәтижелері А.Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған 
білімдерін көрсете білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты 
тұтас қабылдап, жүйелі ойлап білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  формада
түсіндіре білу; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау.

Қорытынды бақылау нысаны «Әлеуметтану» пәнінен емтихан,
«Экономикалық теория негіздері» пәнінен емтихан, 
«Құқық негіздері» пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр
Әдебиет 1. Экономикалық теория бойынша практикалық оқу 

құралы. Проф. Е.Б.Жарқынбаевтың жетекшілігімен. 
Алматы, 2006.

2.  Әлеуметтану. 2-кітап/ Жалпы ред.  М.М.Тажин. –
Алматы, 2005. -268б. 

3. Қарабаев Ш.Қ. Әлеуметтану негіздері: Оқу құралы. –
Алматы: Экономика, 2004, -640б.

4. Оспанов Қ.И. Құқық негіздері. Оқу құралы. –Алматы, 
Жеті жарғы, 2010. -304б.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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4 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және 
шифр

PP 020401 – Педагогика және психология

Модульге жауапты Химия, биология және ауылшаруашылық,
Педагогика және психология,
Дене шынықтыру және спорт кафедралары

Модуль түрі Мамандық модульдер (міндетті компоненттер)
Модуль дәрежесі Бакалавриат 
Аптадағы сағат саны 17 контакт сағат (12 аудиториялық сағат, 5 ОБСӨЖ сағаты)
Кредит саны 12 кредит 
Оқыту нысаны Күндізгі 
Семестр 1,3,4 семестр
Оқитындар саны 109
Модульдің 
пререквизиті

Жоқ 

Модуль мазмұны Болашақ мұғалімдерді мектептегі тәрбие жұмыстарын 
ұйымдастыра білуге дайындау
Психология оқу пәні әрі ғылым, әрі тәжірибені қамту 
керек.Адамның өзіндік бейімділіктерін ашу және оның 
темпераментін, мінез-құлқын, қабілеттерін ескере отырып, оны 
жеке тұлға ретінде, іс-әрекет субъектісі әрі жеке дара субъект 
ретінде дамыту.

Оқунәтижелері А.Модульде оқытылған пәндер  бойынша алған білімдерін көрсете
білуі тиіс;
В. Алған білімдерін белгілі жағдайларда қолдана білу;
С.Оқытылған ғылым салалары бойынша шындықты тұтас 
қабылдап, жүйелі ойлап білу;
Д. Теориялық білімдерін ауызша және жазбаша  формада 
түсіндіре білу; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау. 

Қорытынды бақылау 
нысаны

«Педагогика» пәнінен емтихан,
«Дене шынықтыру және спорт педагогикасы» пәнінен 
емтихан,«Жалпы және жас ерекшеліктер психологиясы» пәнінен 
емтихан,«Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы» 
пәнінен емтихан
«Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі» пәнінен 
емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр
Әдебиет 1.  Қоянбаев Ж.Б.,Қоянбаев Р.М. Педагогика. Алматы,2000

2. Абай атындағы  ҰПУ   Педагогика.Дәріс курсы. Алматы  2003
3. Қ.Т.Әтемова  Педагогика негіздері  Астана 2006
4. Әбиев Ж.,С Бабаев, А.Құдиярова.Педагогика. А., Дарын., 2004
5. Дуйсенбин К., Алиакбарова З. Жасқа сай физиология және 

мектеп гигиенасы. Дополнительная литература. – Алматы, 
2003.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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5 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр КТАM  020502 – Кәсіби тілдер және әдістеме, 
менеджмент

Модульге жауапты Филология;
Дене шынықтыру және спорт кафедралары

Модуль түрі  Мамандық модулі (міндетті  компоненттер)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 18 контакт сағат (13аудиториялық сағат, 6 ОБСӨЖ 
сағаты)

Кредит саны 13 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 5,7 семестр

Оқитындар саны 109

Модульдің пререквизиті Қазақ (орыс) тілі, Шетел тілі

Модуль мазмұны Мамандықтың кәсіби ерекшеліктерін ескере отырып, 
тілдің  негізгі  лексикасын және мамандық 
терминологиясынан  түсінік беру; 
Дене шынықтыру оқыту әдістемесінің тұжырымдамалық 
және теориялық негіздерін, оның педагогикалық ғылым 
жүйесіндегі орны мен құндылығын, дене шынықтыру 
окыту әдістерінің даму тарихи мен қазіргі жағдайынан  
түсінік беру

Оқу нәтижелері А.Кәсіби қазақ (орыс) тілі, Кәсіби бағытталған шетел тілі,
дене шынықтыру оқыту әдістемесі пәндері бойынша 
алған білімдерін көрсете білу; 
Б. Алған теориялық  білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде 
қолдана білу;
С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған дене 
шынықтыру саласындағы проблемаларды шешу; 
Д. Қарым-қатынас  технологиясын кәсіби деңгейде 
меңгеру;
Е. Қазіргі ақпарат мүмкіндіктерін  пайдалана отырып , 
білімін көтеру дағдысын қалыптастыру, педагогикалық  
шеберлік дағдыларын игеру.

Қорытынды бақылау нысаны «Кәсіби қазақ (орыс) тілі» пәнінен емтихан,
«Кәсіби бағытталған шет тілі» пәнінен емтихан, 
«Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі» пәнінен 
емтихан
«Базалық спорт түрлерін оқыту теориясы мен әдістемесі (
мектеп бағдарламасы бойынша)» пәнінен емтихан,
«Дене шынықтыру және спорт менеджменті» пәнінен 
емтихан
«Балалар мен жасөспірімдер және кәсіби спорттың 



теориясы мен әдістемесі» пәнінен емтихан

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 2-семестр

Әдебиет 1. Қасымбекова С, Герасименко В. Дене тәрбиесі. - А.: 
Мектеп, 2005.

2. Горанько М.И., Құлназаров А.Қ., Қанағатов Е.Б. 
Президенттіксынамалар.А.Аль-Фараби, 1997.

3. Жуманова А.С. Нетрадиционные виды и новые 
формыгимнастики.-Алматы, 2002.

4. « Концепция развития иноязычного образования РК». – 
Алматы Казахский университет международных 
отношений и мировых языков, 2006

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016
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6  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр GSO 020603-Гимнастика және спорттық 
ойындар

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Модуль түрі Мамандық модульдер (таңдау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 25 контакт сағат (19 аудиториялық сағат, 6 
ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 19 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 1,2,3 семестр

Оқитындар саны 109

Модульдің пререквизиті жоқ

Модуль мазмұны Спорт ойындардың негізгі түсініктерін, 
заңдарын және теориясын білу. Спорттық 
ойындардың теориялық білімдерін және 
зерттеу негіздерін оқу процесінде және 
қолдана білу.
Ең негізгі түсініктер мен терминдерді жатқа 
орны-орнына бөле білу

Оқу нәтижелері А.Оқылып отырған дене шынықтыру 
пәндерінін алдыңғы қатарын қоса алғанда,  
білімі мен түсінігін көрсете білу; 
В.Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде 
қолдана білу;
С.Дәйектемелер құрастыру және зерттеп 
отырған дене шынықтыру саласындағы 
проблемаларды шешу; 
Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар 
жасауға қажет ақпараттар жинауды және 
интерпретациялауды жүзеге асыру; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен 
пайдалану, басқарушылық шешімдерді жедел 
табу және қабылдау

Қорытынды бақылау нысаны «Жеңіл атлетика» пәнінен емтихан,
«Гимнастика» пәнінен емтихан,
«Футбол» пәнінен емтихан,
«Волейбол» пәнінен емтихан,
«Баскетбол» пәнінен емтихан.
«Гандбол» пәнінен емтихан,

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын 



толық игеріп, қорытынды бақылауда оң баға 
алу.

Модульдің ұзақтығы 3семестр

Әдебиет 1.В.В.Кузин,  С.А.Полиевской.  баскетбол:
Оқудың бастапқы кезеңі. М.: ФиС, 1999-134.
2.Официальные  пра  вила  баскетбола  для
мужчин и женщин. М.: 2000-112.
3.Жеңіл  атлетикадан  төрешілік  ету  және
ұйымдастыру М., ФиС, 2000

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.

7 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр OOTFA 020704-Өзін-өзі тану және физиология,
анатомия

Модульге жауапты «Педагогика және психология»; «Дене 
шынықтыру және спорт» кафедралары

Модуль түрі Мамандық модульдер  (тандау модульдері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 11 контакт сағат (8 аудиториялық сағат, 3 
ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 8 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 3,4 семестр

Оқитындар саны 109

Модульдің пререквизиті Анатомия және спорттық морфология, жалпы 
адам физиологиясы

Модуль мазмұны Өзін-өзі  тану,  өзін-өзі  ұйымдастыру,  өзін-өзі
өзектендіру мәселелерін жетік меңгеру.
Күнделікті  өмір  мен  кәсіби  қызметінде  алған
білімдерін қолдана білу. 
Балалар  мен  жасөспірімдерде  салауатты  өмір
салтын қалыптастыру негіздері.

Оқу нәтижелері А. Оқылып отырған  пәндердің алдыңғы 
қатарлы білім элементтерін қоса алғанда,  
білімі мен түсінігін көрсете білу; 
Б. Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде 
қолдана білу;
 С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп 
отырған спорт саласындағы проблемаларды 
шешу; 
Д. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар 
жасауға қажет ақпараттар жинауды және 
интерпретациялауды жүзеге асыру; 
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен 
пайдалану, басқарушылық шешімдерді жедел 
табу және қабылдау

Қорытынды бақылау нысаны «Өзін-өзі тану» пәнінен емтихан,
«Адам физиологиясы» пәнінен емтихан,
«Анатомия спорттық морфология негіздері» 
пәнінен емтихан,

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын 
толық игеріп, қорытынды бақылауда оң баға 



алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр

Әдебиет 1.Дуйсенбин К., Алиакбарова З. Жасқасай 
физиология жәнемектепгигиенасы. 
Дополнительная литература. – Алматы, 2003.
2.Найзабеков А.Б., Бектуреева Г.У. –Спорттық 
гигиена (лаб.оқуқұралы) -Шымкент 2004

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.

8 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр DShТUS 020805 - Дене шынықтыру тарихы, 
ұлттық спорт 

Модульге жауапты «Дене шынықтыру және спорт» кафедрасы

Модуль түрі Мамандық модульдер (таңдау компоненттері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 12 контакт сағат (9 аудиториялық сағат,3 
ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 9 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 6,7 семестр

Оқитындар саны 109

Модульдің пререквизиті Спорттық морфологияға негізделген  
анатомия,мамантану,дене тәрбиесі және 
биохимия

Модуль мазмұны Дене шынықтыру тарихы, олимпиада 
ойындарының шығу тарихы.
Спорттық құрылыстарының гигиеналық 
талаптарын түсіну.
Ұлттық спорт түрлерінің пайда болуы мен 
даму ерекшелігі.

Оқу нәтижелері А. Спорттық құрылыстар, спорттық күрес 
пәндерінен алған білімдерін көрсете білуі тиіс;
В.Ғылым салаларында алған білімін белгілі 
жағдайларда қолдана білу.
С.Дәйектемелер құрастыру және зерттеп 
отырған ғылыми саласындағы проблемаларды 
шешу; 
Д.Қарым-қатынас  технологиясын меңгеру, 
педагогикалық  шеберлік дағдыларын игеру;
Е.Қазіргі ақпарат мүмкіндіктерін  пайдалана 
отырып, жаңа білімді меңгере білу.

Қорытынды бақылау нысаны «Дене шынықтыру тарихы, олимпиадалық 
спорт» пәнінен емтихан,
«Спорттық күрес» пәнінен емтихан,
«Ұлттық спорт түрі және қозғалыс ойындары» 
пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын 
толық игеріп, қорытынды бақылауда оң баға 
алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр



Әдебиет 1.Аманжолов К., Рахметов Қ. Түркі 
халықтарының тарихы.- Алматы, 1997ж
2.1993-1996 жылға арналған біріңғай спорттық 
жіктеу*2 том.-Алматы, 1993ж.
3.Досмухаметбетов Т. Қазақтың ұлттық 
ойындарының ғылыми педагогикалық 
негіздері.-Алматы-2000ж.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.

9 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр SMA 020906 - Спорт медицинасы және әдістеме

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Модуль түрі Мамандық модульдері (таңдау компоненттері)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 18 контакт сағат (13 аудиториялық сағат, 5 
ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 13 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 3,4,5 семестр

Оқитындар саны 109

Модульдің пререквизиті Анатомия, физиология, спорттық гигиена

Модуль мазмұны Ең негізгі түсініктер мен терминдерді жатқа 
орын-орындарына бөле білу.
Білім беру-кәсіби іс-әрекеттің жүйесі мен 
компененті маманның қалыптасу нәтижесін 
игеру

Оқу нәтижелері А. Спорт медицинасының негізгі түсініктері, 
заңдары;
В.Алған білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде 
қолдана білу;
С.Дәйектемелер құрастыру және зерттеп 
отырған спорт медицина саласындағы 
проблемаларды шешу; 
Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар 
жасауға қажет ақпараттар жинауды және 
интерпретациялауды жүзеге асыру; 
Е.Физикалық , рухани және интеллектуалды 
өзін-өзі дамыту, эмоционалды өзін-өзі реттеу 
және өзін-өзі қолдау  тәсілдерін меңгеру 
дағдысының болуы керек.

Қорытынды бақылау нысаны «Дене шынықтыру және спортты оқыту 
әдістемесі» пәнінен емтихан 
«Спорттық құрылыстар» пәнінен емтихан, 
«Гимнастика оқыту әдістемесімен» пәнінен 
емтихан
«Таңдаған спорт түрін оқыту әдістемесі» 
пәнінен емтихан
«Спорт медицинасы» пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық
игеріп, қорытынды бақылауда оң баға алу.



Модульдің ұзақтығы 3 семестр

Әдебиет 1. Спорт  физиология.  Оқу  құралы.  Лесбеков
Р.Б. Алматы 2007ж

2. Спорт  физиологиясы.  Оқу  құралы.  Смайл.
М. Талдықорған, 2008ж

3. Спортивная  физиология  Я.М.Коша  М.Ф.иС
2010

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.

10 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр TZhZhK 021007- Тәрбие жұмысы және 
жаттықтырушылық қызметі 

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Модуль түрі Мамандық модульдері (таңдау компоненті)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (6 аудиториялық сағат, 2 
ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 6 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 6,7 семестр

Оқитындар саны 109

Модульдің пререквизиті Педагогика, дене шынықтыру және спорт 
педагогикасы

Модуль мазмұны Тәрбиелеу  –негізгі  дәреже  ғылыми  тұрғыдан
тәрбие үрдісі.
Технологиялық, құзіреттілік тәсілде тәрбиелеу.
Қазіргі  ақпарат  мүмкіндіктерін  пайдалана
отырып, жаңа білімді меңгере білу.

Оқу нәтижелері А.Оқылып отырған  пәндердің алдыңғы 
қатарлы,  білімі мен түсінігін көрсете білу; 
В.Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде 
қолдана білу;
С. Дәйектемелер құрастыру және зерттеп 
отырған спорт саласындағы проблемаларды 
шешу; 
Д.Әлеуметтік, этикалық және ғылыми 
көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар 
жасауға қажет ақпараттар жинауды және 
интерпретациялауды жүзеге асыру; 
Е.Білімі мен дағдысын шығармашылықпен 
пайдалану, басқарушылық шешімдерді жедел 
табу және қабылдау

Қорытынды бақылау нысаны «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі»
пәнінен емтихан,
«Тандап алынған спорт түрінен кәсіптік 
жаттықтырушылық қызметін жетілдіру» 
пәнінен емтихан, 

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын 
толық игеріп, қорытынды бақылауда оң баға 
алу.

Модульдің ұзақтығы 2 семестр



Әдебиет 1.1993-1996
жылғаарналғанбіріңғайспорттықжіктеу*2  том.-
Алматы, 1993ж.

1. 2.Досмухаметбетов  Т.
Қазақтыңұлттықойындарыныңғылымипедагоги
калық негіздері.-Алматы-2000ж.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.

11  модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр TST 021108-Таңдаған спорт түрі

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Модуль түрі Мамандық модульдері (таңдау компоненті)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 28 контакт сағат (21 аудиториялық сағат, 7 ОБСӨЖ 
сағаты)

Кредит саны 21 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 5,6,7 семестр

Оқитындар саны 109

Модульдің пререквизиті мамантану,дене тәрбиесі және биохимия

Модуль мазмұны Емдік  дене  шынықтыру,  емдеу  және  қалыпқа  келтіру
мақсатындағы сақтандыру 
Таңдаған спорт түрлерінің негізгі түсініктерін, заңдарын
және теориясын білу және түсіну керек. 
Оқу  үдерісінде  кездесетін  жаттығулар  мен  әдістерге
қазіргі заманғы технологияны қолдану керек. 
Оқу  және  ғылыми  мақсаттарда  жоғары  жетістіктерге
жетуде және салауатты өмір сүру тәрбиесі туралы қажетті
жаңа  ақпараттарды  қолдану  үшін  өз  бетінше  ғылыми
іздену жұмыстарын жүргізу керек.
Еркін   карым  қатынас  жасай  білу  және  өздік  жұмыс
нәтижелерін  жазбаша,  ауызша  формада  көрсете  білу
керек.
Өзінің  жаттықтырушылық  қызметінде  ақпараттық  және
телекоммуникациялық  технологияларды   қолдана  білу
керек.

Оқу нәтижелері А.  Дене шынықтырудың адам дамуындағы және маман 
дайындаудағы рөлін  білуі керек. ҚР-ның дене 
шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясат 
негіздерін білуі керек. Дене шынықтырудың және 
салауатты өмір сүрудің теориялық әдістемелік негіздерін 
білуі керек. 
В.Денсаулықты сақтауды және нығайтуды қамтамасыз 
ететін психо-физикалық амалдар мен қасиеттерді 
дамытып және жетілдіру арқылы практикалық ептілік пен
дағдыны өмірде қолдана алуы керек.
С. Дене шынықтыру және спорт құралдарын аурудан 
сақтанудан психикалық жақсарту, тұлғаның қасиеті мен 
сапасын дамыту және жетілдіру бойынша пікір айтуды 
қалыптастыру; 



Д. Дене шынықтыру құндылығын меңгеруге спорттық іс-
әрекетті белсенді меңгеру;
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау 
қабілетінің болуы.

Қорытынды бақылау нысаны «Емдік дене дене тәрбиесі ж/е массаж» пәнінен емтихан,
«Тандап алынған  спорт түрінің  дене  дайындығы» 
пәнінен емтихан,
«Таңдап алынған спорт түрлерінен техникалық және 
тактикалық дайындық» пәнінен емтихан,
«Тандап алынған  спорт түріндегі дайындықтың жас 
ерекшеліктері» пәнінен емтихан,
«Тандап алынған  спорт түріндегі спорттық 
педагогикалық  шеберлік негіздері» пәнінен емтихан,
«Таңдап алынған спорт түрінен  спорттық жаттығу 
процесін басқару» пәнінен емтихан,
«Баскетбол, қол добы оқыту әдістемесімен» пәнінен 
емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр

Әдебиет 1. 1.В.В.Кузин,  С.А.Полиевской.  баскетбол:  Оқудың
бастапқы кезеңі. М.: ФиС, 1999-134.

2. 2.Официальные  пра  вила  баскетбола  для  мужчин  и
женщин. М.: 2000-112.

3. 3.Жеңіл атлетикадан төрешілік ету және ұйымдастыру
М., ФиС, 2000

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.

12 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр DShM 021209- Дене шынықтыру мұғалімі

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Модуль түрі Мамандық модульдері (таңдау компоненті)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 28 контакт сағат (21 аудиториялық сағат, 7 
ОБСӨЖ сағаты)

Кредит саны 21 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 5,6,7 семестр

Оқитындар саны 109

Модульдің пререквизиті Мамантану, дене тәрбиесі және биохимия

Модуль мазмұны Мектептегі  спорттық  түрермен  спорттық
ойындарың негізгі түсініктерін, заңдарын және
теориясын білу және түсіну керек.
Оқу  үдерісінде  кездесетін  жаттығулар  мен
әдістерге  қазіргі  заманғы  технологияны
қолдану керек. 
Оқу  және  ғылыми  мақсаттарда  дене
шынықтыру,  салауатты  өмір  сүру  тәрбиесі
туралы  қажетті  жаңа  ақпараттарды  қолдану
үшін  өз  бетінше ғылыми іздену жұмыстарын
жүргізу керек.
Еркін  карым қатынас жасай білу және өздік
жұмыс ңәтижелерін жазбаша, ауызша формада
көрсете білу керек.
Өзінің  педагогикалық  қызметінде  ақпараттық
және  телекоммуникациялық  технологияларды
қолдана білу керек.

Оқу нәтижелері А.  Дене шынықтырудың адам дамуындағы 
және маман дайындаудағы рөлін  білуі керек. 
ҚР-ның дене шынықтыру және спорт 
саласындағы мемлекеттік саясат негіздерін 
білуі керек. Дене шынықтырудың және 
салауатты өмір сүрудің теориялық әдістемелік 
негіздерін білуі керек. 
В. Денсаулықты сақтауды және нығайтуды 
қамтамасыз ететін психо-физикалық амалдар 
мен қасиеттерді дамытып және жетілдіру 
арқылы практикалық ептілік пен дағдыны 
өмірде қолдана алуы керек.
С. Дене шынықтыру және спорт құралдарын 



аурудан сақтанудан психикалық жақсарту, 
тұлғаның қасиеті мен сапасын дамыту және 
жетілдіру бойынша пікір айтуды 
қалыптастыру; 
Д. Дене шынықтыру құндылығын меңгеруге 
спорттық іс-әрекетті белсенді меңгеру;
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен 
пайдалану, басқарушылық шешімдерді жедел 
табу және қабылдау қабілетінің болуы.

Қорытынды бақылау нысаны «Мектептегі гимнастиканың теориялық және 
әдістемелік негіздері» пәнінен емтихан,
«Мектептегі жеңіл атлетиканың теориялық 
және әдістемелік негіздері» пәнінен емтихан, 
«Мектептегі баскетболдың теориялық және 
әдістемелік негіздері» пәнінен емтихан,
«Мектептегі волейболдың теориялық және 
әдістемелік негіздері» пәнінен емтихан,
«Мектептегі футбол мен гандболдың 
теориялық және әдістемелік негіздері» пәнінен 
емтихан,
«Мектептегі ұлттық спорт түрлерінің 
теориялық және әдістемелік негіздері»пәнінен 
емтихан,
«Мектептегі жүзудің теориялық және 
әдістемелік негіздері"пәнінен емтихан.

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын 
толық игеріп, қорытынды бақылауда оң баға 
алу.

Модульдің ұзақтығы 3 семестр

Әдебиет 1.  Евсеев  Ю.И.  Физическая  культура/  Евсеев
Ю.И.  издательство  3-е.  –Ростов  на  Дону:
Феникс, 2005.
2.Тлеулов  Э.Ж.  Денетәрбиесініңілімі  мен
әдістемесі. Шымкент, 2003. -187.
3. Сиқынбаев Қ.С. Спорттықойындар. Оқулық.
-Алматы, 2015. 

2. 4.  Қонарбаев  Ж.Ө.  Баскетбол
ойыныноқытудыңәдістемелікнегіздері.  –
Алматы, Қазақпарат, 2008. -238б.  

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016



Қосымша  10.

13 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр DSh 031301-Дене шынықтыру 

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Модуль түрі Оқытудың қосымша түрі (міндетті компоненттер)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 8 контакт сағат (8 аудиториялық сағат)

Кредит саны 8 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 1,2,3,4 семестр

Оқитындар саны 109

Модульдің пререквизиті Жоқ 

Модуль мазмұны Оқу  бағдарламасының  мазмұны  келесі  концептуалды
позицияларда негізделеді:
Дене шынықтыру процесінің жалпы білім беру бағыты;
Оқу тәрбие процесінің жүйелілігі;
Дене  шынықтыру  және  спорт  саласында  студенттердің
білімділігін нормативті және әдістемелік қамту;
Дене шынықтыру кәсіби қолданбалы бағыты.  

Оқу нәтижелері А.  Дене шынықтырудың адам дамуындағы және маман 
дайындаудағы рөлін  білуі керек. ҚР-ның дене 
шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясат 
негіздерін білуі керек. Дене шынықтырудың және 
салауатты өмір сүрудің теориялық әдістемелік негіздерін 
білуі керек. 
В. Денсаулықты сақтауды және нығайтуды қамтамасыз 
ететін психо-физикалық амалдар мен қасиеттерді 
дамытып және жетілдіру арқылы практикалық ептілік пен
дағдыны өмірде қолдана алуы керек.
С. Дене шынықтыру және спорт құралдарын аурудан 
сақтанудан психикалық жақсарту, тұлғаның қасиеті мен 
сапасын дамыту және жетілдіру бойынша пікір айтуды 
қалыптастыру; 
Д. Дене шынықтыру құндылығын меңгеруге спорттық іс-
әрекетті белсенді меңгеру;
Е. Білімі мен дағдысын шығармашылықпен пайдалану, 
басқарушылық шешімдерді жедел табу және қабылдау 
қабілетінің болуы.

Қорытынды бақылау нысаны «Спорттық шеберлікті жетілдіру» дифференциалды 
сынақ

Кредиттерді алу шарты Пәндерге жазылып, бағдарлама мазмұнын толық игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 4 семестр



Әдебиет 3. 1.  Евсеев  Ю.И.  Физическая  культура/  Евсеев  Ю.И.
издательство 3-е. –Ростов на Дону: Феникс, 2005.

4. 2.Тлеулов  Э.Ж.  Дене  тәрбиесінің  ілімі  мен  әдістемесі.
Шымкент, 2003. -187.

5. 3. Сиқынбаев Қ.С. Спорттық ойындар. Оқулық. -Алматы,
2015. 

6. 4.  Қонарбаев  Ж.Ө.  Баскетбол  ойынын  оқытудың
әдістемелік негіздері. –Алматы, Қазақпарат, 2008. -238б.  

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016

Қосымша  10.



14 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр КР 031402-Кәсіби практика

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Модуль түрі Оқытудың қосымша түрі (міндетті компоненттер)

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағысағат саны 20 контакт сағат (20 аудиториялық сағат)

Кредит саны 16 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 1,2,3,4,6,8 семестр

Оқитындар саны 109

Модульдің пререквизиті Жоқ 

Модуль мазмұны

Оқу нәтижелері

Қорытынды бақылау нысаны Оқу іс-тәжірибесі - 1,2,3,4 семестрде сынақ,
Педагогикалық практика-6 семестрде сынақ
Өндірістік(педагогикалық) іс-тәжірибе – 8 семестрде 
сынақ,
Диплом алды  практика – 8 семестрде сынақ.

Кредиттерді алу шарты Практика бағдарламасының мазмұнын толық игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 6 семестр

Әдебиет 7.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016

Қосымша  10.



15 модульді сипаттауға арналған формуляр

Модульдің атауы және шифр MKA 041501- Мемлекеттік  қорытынды аттестация

Модульге жауапты Дене шынықтыру және спорт кафедрасы

Модуль түрі Мемлекеттік  қорытынды аттестация

Модуль дәрежесі Бакалавриат 

Аптадағы сағат саны 3 контакт сағат (3 аудиториялық сағат)

Кредит саны 3 кредит 

Оқыту нысаны Күндізгі 

Семестр 8 семестр

Оқитындар саны 109

Модульдің пререквизиті Жоқ 

Модуль мазмұны

Оқу нәтижелері

Қорытынды бақылау нысаны1. Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан;
2. Диплом жұмысын (жобаны) жазу және қорғау немесе 
екі бейіндеуші пән бойынша мемлекеттік емтихан 
тапсыру.

Кредиттерді алу шарты Іс-тәжірибе бағдарламасының мазмұнын толық игеріп, 
қорытынды бақылауда оң баға алу.

Модульдің ұзақтығы 1 семестр

Әдебиет 2.

Жаңартылған мерзімі 20.06.2016


