
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В01401 Дене шынықтыру жəне спорт 

 

Білім беру саласының 

коды жəне жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының коды 

мен жіктел 

6В014 Жалпы пəндік арнайы мамандандыққа мұғалімдерді 

дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды жəне атауы 

6В01401 Дене мəдениет жəне спорт 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі  

1. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ осы білім беру 

бағдарламасы бойынша педагогтарды даярлайтын аймақтағы 

жалғыз жоғары оқу орны болып табылады. 

2. Оқыту Шығыс Қазақстанда танымал спорт клубтары мен 

мектептерінің бірегей шығармашылық тəжірибесіне 

негізделген: "Алтай "волейбол клубы," Шығыс Қазақстан 

облысының дене шынықтыру жəне спорт басқармасының 

"жеңіл атлетикадан олимпиадалық резервтің Шығыс Қазақстан 

облыстық мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер 

спорт мектебі"," гір спорты жəне армрестлинг Федерациясы", 

сонымен қатар білім беру үдерісіне шетелдік ғалымдар мен 

педагогтерді тарту. 

3. Білім беру бағдарламасында академик В. П. Русановтың 

"дене шынықтыру жəне спорт мəселелері" ғылыми-зерттеу 

зертханасы жұмыс істейді. 

4. Оқу үрдісінде білім алушыларға дене шынықтыру жəне 

спорт саласында жұмыс дағдыларын меңгеруге мүмкіндік 

беретін заманауи инновациялық технологиялар қолданылады. 

5. Білім алушыларға дене шынықтырудың классикалық 

сабақтары жəне спорт түрлері бойынша оқу-жаттығу 

сабақтары негізінде дəстүрлі дайындықпен қатар, білім 

берудің жаңартылған мазмұны аясында дене шынықтыру жəне 

спорт саласындағы білімді, шеберлікті, дағдыларды, 

құзыреттілікті меңгеруге мүмкіндік берілген. 

Білім беру бағдарламасы шеңберіндегі дайындық бейінінің картасы 

ББ мақсаты Білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында дене 

мəдениетін жоғары кəсіби деңгейде оқытатын, ішкі жəне 

сыртқы еңбек нарығында табысты бəсекеге қабілетті, өңір 

үшін сұранысқа ие білікті мұғалімдерді дайындау. 

ББ міндеттері 

1. Қазақстандық білім берудің стратегиялық мақсаттарын 

түсінетін, жаңартылған білім беру мазмұнына сəйкес оқу 

қызметін жоспарлай алатын жəне құрастыра алатын 

педагогтарды даярлау. 

2. Дене шынықтыру мұғалімі - оқытушылық, ғылыми-

əдістемелік, тəрбиелік, мəдени-ағартушылық, түзету-дамыту, 

басқару, жобалау-зерттеу, дыбыс режиссерлік кəсіби 

қызметінің негізгі түрлерін жүзеге асыру процесінде 

шығармашылық шешімге қабілетті креативті, сыни ойлайтын 

тұлғаны дамыту үшін жағдай жасау. 

3. Этносаралық, конфессияаралық жəне мəдениетаралық 



диалогқа қабілетті, мəдени əралуандылыққа ашық толерантты 

тұлғаны қалыптастыру. 

4. Музыкалық-педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін 

педагогикалық, ақпараттық-коммуникациялық, сандық 

технологияларды іріктеуге жəне барабар қолдануға қабілетті 

түлектердің технологиялық құзыреттілігін дамытуға 

бағыттылығы. 

ББ бойынша оқу 

нəтижелері 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар: 

1. орта білім берудің жаңартылған мазмұнының ерекшелігін 

түсінуді көрсету; 

2. білім алушыларда сыни ойлауды дамытуға, командада 

жұмыс істеу қабілетіне, мəселелерді шешуде дербестікке жəне 

т. б. ықпал ететін оқыту мен оқытуда жаңа тəсілдерді қолдану 

(құзыреттілік, диалогтық, коллаборативтік, субъект-

субъектілік жəне т. б.).; 

3. Рухани жаңғыру " мемлекеттік бағдарламасына сəйкес 

тұлғаның жалпыұлттық жəне адамгершілік құндылықтарын 

қалыптастыру жөніндегі жұмысты жүзеге асыру»; 

4. кəсіби, қоғамдық жəне өзге де қызметте менеджмент туралы 

экономикалық, экологиялық, құқықтық білімді, ғылыми 

түсініктерді пайдалану; 

5. психологиялық механизмдердің мəнін, субъектілердің 

тұлғалық ерекшеліктерін, ұстанымдары мен бағыттылығын, 

олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде өзінің кəсіби 

қызметін жетілдіру; 

6. салауатты өмір салтын жəне дене жаттығуларымен 

айналысуды талап етілетін жалпыадамзаттық құбылыс, оның 

адам өміріндегі маңызы мен рөлі, қызметтің басқа түрлерінің 

арасындағы орны ретінде ұғыну; 

7. жарыс жағдайындағы техникалық-тактикалық іс-

қимылдарды талдау; 

8. анатомиялық-физиологиялық ережелер мен заңдылықтар 

негізінде таңдаған спорт түрі бойынша жарыс жаттығуларын 

меңгеру үшін дайындық жəне арнайы дене жаттығуларын 

таңдау; 

9. таңдаған спорт түрінде дағдыларды меңгеруді көрсету; 

10. орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында сыныптан 

тыс дене шынықтыру-сауықтыру жəне спорттық-бұқаралық 

жұмыстарды жəне мектеп спорт секцияларының қызметін 

ұйымдастыру; 

11. оқу үрдісінде дене тəрбиесінің заманауи ақпараттық-

коммуникациялық жəне инновациялық технологияларын 

қолдану; 

12. дене шынықтыру жəне спорт педагогикасы саласында 

білім алушылардың зерттеу жəне жобалау қызметін 

ұйымдастыру; 

13. кəсіби, қоғамдық жəне өзге де қызметті тиімді 

ұйымдастыру мақсатында мемлекеттік, орыс жəне ағылшын 

тілдерінде ауызша жəне жазбаша коммуникация құру; 

14. балалардың, оның ішінде инклюзивті білім беру 

кеңістігінде мүмкіндігі шектеулі балалардың жеке жəне жеке 

қажеттіліктерін ескере отырып, дене тəрбиесін жүзеге асыру. 

Бітірушінің біліктілік сипаттамасы 



Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры 6В01401 

дене шынықтыру жəне спорт 

Лауазымдар тізімі 

- дене шынықтыру мұғалімі; 

- жаттықтырушы-оқытушы; 

- дене шынықтыру жəне спорт департаментінің қызметкері, 

дене тəрбиесі бойынша əдіскер. 

Кəсіби қызмет 

объектісі 

- жалпы білім беретін мектептер, педагогикалық колледждер; 

- балалар спорт мектептері, барлық үлгідегі жалпы білім беру 

мекемелерінің спорт секциялары, мектепке дейінгі білім беру 

мекемелері 

 

 

 

 

 

 

 


