
Білім беру бағдарламасының паспорты 
 
Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының коды 

мен жіктел 

6В014 Жалпы  пәндік арнайы мамандандыққа мұғалімдерді 

дайындау 
 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды және атауы 

6В01401 Дене мәдениет және спорт 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В06 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі  

1. С. Аманжолов атындағы ШҚМУ осы ББ бойынша даярлықты 

жүзеге асыратын өңірдегі жалғыз жоғары оқу орны болып 

табылады. 
2. ОП-да оқыту Шығыс Қазақстанда танымал спорт клубтары 

мен мектептерінің бірегей шығармашылық тәжірибесіне 

негізделген: "Алтай "волейбол клубы" ЖШС, жеңіл 

атлетикадан ШҚО ОРМБЖСМ, "гір спорты және армрестлинг 

федерациясы" ҚБ, сондай-ақ білім беру үдерісіне шетелдік 

көрнекті ғалымдар мен педагогтерді тарту. 
3. ОП-да академик В. П. Русановтың "дене шынықтыру және 

спорт мәселелері" ғылыми-зерттеу зертханасы жұмыс істейді. 
4. Оқу үрдісінде білім алушыларға дене шынықтыру және спорт 

саласында жұмыс дағдыларын меңгеруге мүмкіндік беретін 

заманауи инновациялық технологиялар қолданылады. 
5. Білім алушыларға дене шынықтырудың классикалық 

сабақтары және спорт түрлері бойынша оқу-жаттығу сабақтары 

негізінде дәстүрлі дайындықпен қатар дене шынықтыру және 

спорт саласындағы білімді, іскерлікті, дағдыларды, 

құзыреттілікті жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде 

меңгеруге мүмкіндік берілген. 
Білім беру бағдарламасы шеңберіндегі дайындық бейінінің картасы 

 
БББ мақсаты 

Тұлғаның өзін-өзі көрсету тәсілі ретінде оқушылардың дене 

тәрбиесін дамытуға ықпал ететін дене шынықтыру және спорт 

саласында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды 

дайындау. 

ББ міндеттері 

1.Қазақстандық Музыкалық білімнің стратегиялық 

мақсаттарын түсінетін, білім берудің жаңартылған мазмұнына 

сәйкес оқу қызметін жоспарлай алатын және құрастыра алатын 

маманды даярлау. 
2. Музыка пәні мұғалімі-оқытушылық, ғылыми-әдістемелік, 

тәрбиелік, мәдени-ағартушылық, түзету-дамыту, басқару, 

жобалау-зерттеу, дыбыс режиссерлік кәсіби қызметінің негізгі 

түрлерін жүзеге асыру барысында шығармашылық шешімге 

қабілетті креативті, сыни ойлайтын тұлғаны дамыту үшін 

жағдай жасау. 
3.Этносаралық, конфессияаралық және мәдениетаралық 

диалогқа қабілетті, мәдени әралуандылыққа ашық толерантты 

тұлғаны қалыптастыру. 



4. Музыкалық-педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін 

педагогикалық, ақпараттық-коммуникациялық, сандық 

технологияларды іріктеуге және барабар қолдануға қабілетті 

түлектердің технологиялық құзыреттілігін дамытуға 

бағыттылығы. 

БББ бойынша оқу 

нәтижелері 
 
 
 
 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар 

қабілетті болады деп күтілуде: 
1. орта білім берудің жаңартылған мазмұнының ерекшелігін 

түсінуді көрсету; 
2. білім алушыларда сыни ойлауды, танымдық белсенділікті, 

командада жұмыс істеу қабілетін, мәселелерді шешуде 

дербестікті және т. б. дамытуға ықпал ететін оқыту мен оқытуда 

жаңа тәсілдерді қолдану (құзыреттілік, диалогтық, 

коллаборативтік, субъект-субъектілік және т. б.).; 
3. Рухани жаңғыру " жалпы мемлекеттік бағдарламасына 

сәйкес тұлғаның жалпыұлттық және адамгершілік 

құндылықтарын қалыптастыру жөніндегі жұмысты жүзеге 

асыру»; 
4. кәсіби, қоғамдық және өзге де қызметте менеджмент туралы 

экономикалық, экологиялық, құқықтық білімді, ғылыми 

түсініктерді пайдалану;  
5. қазақ халқының тарихын, салт-дәстүрлерін, қазақ тілін 

ұлттың мәдени коды ретінде білуін көрсету; 
6. психологиялық механизмдердің мәнін, субъектілердің 

тұлғалық ерекшеліктерін, ұстанымдары мен бағыттылығын, 

олардың эмоциялық жағдайын білу негізінде өзінің кәсіби 

қызметін жетілдіру  
7. салауатты өмір салтын және дене жаттығуларымен 

айналысуды талап етілетін жалпыадамзаттық құбылыс ретінде 

ұғыну, оның адам өміріндегі маңызы мен рөлі, оның басқа 

қызмет түрлерінің арасындағы орны; 
8. жарыс жағдайындағы техникалық-тактикалық іс-
қимылдарды талдау; 
9. анатомиялық-физиологиялық ережелер мен заңдылықтар 

негізінде таңдаған спорт түрі бойынша жарыс жаттығуларын 

меңгеру үшін дайындық және арнайы дене жаттығуларын 

таңдау; 
10. таңдаған спорт түрінде дағдыларды меңгеруді көрсету; 
11. орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында сыныптан 

тыс дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық-бұқаралық 

жұмыстарды және мектеп спорт секцияларының қызметін 

ұйымдастыру; 
12. оқу үрдісінде дене тәрбиесінің заманауи ақпараттық-
коммуникациялық және инновациялық технологияларын 

қолдану; 
 13. дене шынықтыру және спорт педагогикасы саласында білім 

алушылардың зерттеу және жобалау қызметін ұйымдастыру; 
14. кәсіби, қоғамдық және өзге де қызметті тиімді ұйымдастыру 

мақсатында мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде 

ауызша және жазбаша коммуникация құру; 



15. балалардың, оның ішінде инклюзивті білім беру 

кеңістігінде мүмкіндігі шектеулі балалардың жеке және жеке 

қажеттіліктерін ескере отырып, дене тәрбиесін жүзеге асыру. 
Бітірушінің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дәреже 6В01401 дене мәдениет және спорт мамандығы бойынша білім 

бакалавры 

Лауазымдар тізімі 

- орта мектептерде, гимназияларда, лицейлерде дене 

шынықтыру мұғалімі; 
- балалар жасөспірімдер спорт мектептерінде жаттықтырушы-

оқытушы; 
- дене шынықтыру және спорт департаментінің қызметкері, 

дене тәрбиесі бойынша әдіскер 
Кәсіби қызмет объектісі - жалпы білім беру мекемелері (мектептер, лицейлер, 

гимназиялар және т. б.);   
- педагогикалық колледждер, балалар спорт мектептері, барлық 

типтегі жалпы білім беретін мекемелердің спорт секциялары, 

мектепке дейінгі мекемелер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт образовательной программы 
 

Код и классификация 

области образования  
6В01 Педагогические науки  

Код и классификация 

направлений 

подготовки 

6В014 Подготовка учителей с предметной специализацией 

общего развития 
 

Код и наименование 

образовательной  

программы  

6В01401 Физическая культура и спорт 

Группы 

образовательных 

программ 

В005 

Уникальность 

образовательной 

программы 
  

1. ВКГУ имени С. Аманжолова является единственным вузом в 

регионе, осуществляющим подготовку по данной ОП. 
2. Преподавание на ОП основано на уникальном творческом 

опыте известных в Восточном Казахстане спортивных клубов и 

школ: ТОО «Волейбольный Клуб «Алтай», КГУ ВКО 

СДЮСШОР по легкой атлетике УФКиС ВКО, ОО «Федерация 

гиревого спорта и армрестлинга», а также на привлечении к 

образовательному процессу видных зарубежных ученых и 

педагогов. 
3. На ОП функционирует  научно-исследовательская 

лаборатория «Проблемы физической культуры и спорта» 

Академика Русанова В. П. 
4. В учебном процессе используются современные 

инновационные технологии, дающие возможность 

обучающимся овладеть навыками  работы  в области 

физической культуры и спорта. 
5. Обучающимся предоставлена возможность наряду с 

традиционной подготовкой на основе классических уроков 

физической культуры и учебно-тренировочных занятий по 

видам спорта освоения в рамках обновленного содержания 

образования знаний, умений, навыков, компетенций в области 

физической культуры и спорта. 
Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 

 
Цель ОП 

Подготовка конкурентоспособных высококвалифицированных 

специалистов в области физической культуры и спорта, 
способствующих развитию физической культуры учащихся как 

способа самовыражения личности. 

Задачи ОП 
 

1.Подготовка  специалиста, понимающего стратегические цели 

казахстанского образования, способного планировать и 

конструировать учебную деятельность в соответствии с 

обновленным содержанием образования. 
2. Создание условий для развития креативной, критически 

мыслящей личности, способной к творческому решению в 

процессе осуществления  основных видов профессиональной 

деятельности учителя физической культуры, тренера в 

избранном виде спорта - преподавательской, научно-
методической, воспитательной, спортивно-оздоровительной, 



коррекционно-развивающей, управленческой, проектно-
исследовательской. 
3.Формирование толерантной личности, открытой к 

культурному многообразию, способной к межэтническому, 

межконфессиональному и межкультурному диалогу. 
4. Направленность на развитие технологической 

компетентности выпускников, способных отбирать и адекватно 

применять педагогические, информационно-
коммуникационные, цифровые технологии для осуществления 

спортивно-педагогической  деятельности. 

Результаты обучения по 

ОП 
 
 
 
 
 

По завершении образовательной программы ожидается, 

что обучающиеся будут способны: 
1. демонстрировать понимание специфики обновленного 

содержания среднего образования; 
2. применять новые подходы в обучении и преподавании 

(компетентностный, диалоговый, коллаборативный, субъект-
субъектный и др.), способствующие развитию у обучающихся 

критического мышления, познавательной активности, 

способности работать в команде, самостоятельности в решении 

проблем и пр.; 
3. осуществлять работу по формированию общенациональных 

и нравственных ценностей личности в соответствии с 

общегосударственной программой «Рухани жаңғыру»; 
4. использовать экономические, экологические, правовые 

знания, научные представления о менеджменте в 

профессиональной, общественной и иной деятельности;  
5. демонстрировать знание истории, обычаев и традиций 

казахского народа, казахского языка как культурного кода 

нации; 
6. совершенствовать свою профессиональную деятельность на 

основе знания сущности психологических механизмов, 

личностных особенностей, установок и направленности 

субъектов, их эмоциональных состояний  
7. осмысливать здоровый образ жизни и занятия физическими 

упражнениями  как востребованное общечеловеческое явление,  

его значимость и роль в жизни людей, его место среди других 

видов деятельности; 
8. анализировать технико-тактические действия в условиях 

соревнований; 
9. подбирать подготовительные и специальные физические 

упражнения для освоения соревновательных упражнений по 

избранному виду спорта на основе анатомо-физиологических 

правил и закономерностей; 
10. демонстрировать владение навыками в избранном виде 

спорта; 
11. организовывать внеклассную физкультурно-
оздоровительную  и спортивно-массовую работу, и 

деятельность школьных спортивных секций в условиях 

обновления содержания  среднего образования; 
12. применять современные информационно-
коммуникационные и инновационные технологии физического 

воспитания в учебном процессе; 



 13. организовывать исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся в области педагогики физической 

культуры и спорта; 
14. выстраивать устную и письменную коммуникацию на 

государственном, русском и английском языках с целью 

эффективной организации профессиональной, общественной и 

иной деятельности; 
15. осуществлять физическое воспитание с учетом личностных 

и индивидуальных потребностей детей, в том числе, детей с 

ограниченными возможностями  в пространстве инклюзивного 

образования. 
Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр образования по специальности 6В01401 Физическая 

культура и спорт 

Перечень должностей 

- учитель физической культуры в средних школах, гимназиях, 

лицеях; 
- тренер-преподаватель в детских юношеских спортивных 

школах; 
- сотрудник департамента физической культуры и спорта, 

методист по физическому воспитанию  
Объект 

профессиональной 

деятельности 

-  общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии 

и др.);   
- педагогические колледжи, детские спортивные школы, 

спортивные секции общеобразовательных учреждений всех 

типов, дошкольные учреждения 
 
 
 
 
 
 
 



Passport of educational program 
 

Code and classification of 
the field of education 

6В01 Pedagogical science 

Сode and classification of 
training areas 

6В014 Training of teachers with subject specialization of General 
development 

Educational program 

code and name 
6В01401 Physical culture and sports 

Groups of educational 

programs 
В005 

The uniqueness of the 

educational program 

1. EKSU named after S. Amanzholov is the only University in the 

region that provides training in this field. 
2. The teaching of the OP is based on a unique creative experience 

in Eastern Kazakhstan sports clubs and schools: LLP "Volleyball 

Club "Altai", KSU SAI SDYUSSHOR on track and field athletics 

Ufkis SAIs PA "Federation of kettlebell lifting and armwrestling", 

and also on bringing to the educational process of eminent foreign 

scholars and teachers. 
3. The research laboratory "Problems of physical culture and sports" 

of Academician V. p. Rusanov functions at the OP. 
4. The educational process uses modern innovative technologies that 

enable students to master the skills of work in the field of physical 

culture and sports. 
5. Students are given the opportunity, along with traditional training 

on the basis of classical physical culture lessons and training 

sessions in sports, to develop knowledge, skills, competencies in the 

field of physical culture and sports within the updated content of 

education. 
Profile map of training within the educational program 

 
The purpose of the EP 

Training of competitive highly qualified specialists in the field of 
physical culture and sports, contributing to the development of 
physical culture of students as a way of self-expression. 

Tasks EP 

1.Training of a specialist who understands the strategic goals of 
Kazakhstan's music education, able to plan and design educational 
activities in accordance with the updated content of education. 
2. Creation of conditions for development of the creative, critically 
thinking person capable to the creative decision in the course of 
implementation of the main types of professional activity of the 
teacher of music-teaching, scientific-methodical, educational, 
cultural-educational, correctional-developing, administrative, 
design-research, sound engineering. 
3.Formation of a tolerant personality, open to cultural diversity, 
capable of interethnic, interfaith and intercultural dialogue. 
4. Focus on the development of technological competence of 
graduates who are able to select and adequately apply pedagogical, 
information and communication, digital technologies for the 
implementation of musical and pedagogical activities. 

Learning outcomes at the 

EP 
 
 

Upon completion of the educational program, students are expected 
to be able to: 
1. demonstrate an understanding of the specifics of the updated 
content of secondary education; 



 
 

2. apply new approaches in teaching and learning (competence, 
dialogue, collaborative, subject-subject, etc.), contributing to the 
development of students ' critical thinking, cognitive activity, ability 
to work in a team, independence in solving problems, etc.; 
3. to carry out work on the formation of national and moral values 
of the individual in accordance with the national program " rukhani 
zhangyru»; 
4. use economic, environmental, legal knowledge, scientific ideas 
about management in professional, social and other activities;  
5. demonstrate knowledge of the history, customs and traditions of 
the Kazakh people, the Kazakh language as the cultural code of the 
nation; 
6. to improve the professional activity on the basis of knowledge of 
essence of psychological mechanisms, personal features, 
installations and a direction of subjects, their emotional States  
7. comprehend a healthy lifestyle and exercise as a popular universal 
phenomenon, its importance and role in people's lives, its place 
among other activities; 
8. to analyze the technical and tactical actions in terms of 
competition; 
9. to select preparatory and special physical exercises for 
development of competitive exercises on the chosen sport on the 
basis of anatomical and physiological rules and regularities; 
10. demonstrate mastery of skills in your chosen sport; 
11. to organize extracurricular sports and health-improving and 
sports-mass work and activity of school sports sections in the 
conditions of updating of the maintenance of secondary education; 
12. apply modern information and communication and innovative 
technologies of physical education in the educational process; 
 13. to organize research and project activities of students in the field 
of pedagogy of physical culture and sports; 
14. to build oral and written communication in the state, Russian and 
English languages for the purpose of effective organization of 
professional, public and other activities; 
15. to carry out physical education taking into account personal and 
individual needs of children, including children with disabilities in 
the space of inclusive education. 

Qualification characteristics of the graduate 
Degrees awarded Bachelor of education in 6b01401 Physical education and sports 

List of posts 

- teacher of physical culture in secondary schools, gymnasiums, 

lyceums; 
- coach-teacher in children's youth sports schools; 
- employee of the Department of physical culture and sports, 

methodologist for physical education 
Object of professional 

activity 
- General education institutions (schools, lyceums, gymnasiums, 
etc.);   
- pedagogical colleges, children's sports schools, sports sections of 
General education institutions of all types, preschool institutions 

 
 
 



 
 
 
 
 


