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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5 кредит/ кредитов/credit 

«Сауықтыру дене тәрбиесі оқытушысы, таңдап алынған спорт тренері», «Сауықтыру 

дене тәрбиесінің бапкер-оқытушысы, емдік дене тәрбиесі нұсқаушысы» траекториялары 

бойынша жалпы білім берупәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Преподаватель 

оздоровительной физической культуры, тренер по избранному виду спорта», «Тренер-

преподаватель оздоровительной физической культуры, инструктор ЛФК» 

General educationaldisciplines for educational trajectories: « Teacher of health physical 

culture, trainer on chosen sport», «Тhe trainer-theacher of improving physical culture, the 

instructor of medical physical culture» 

1 

EКN-2101 

OEР-2101 

BEЕ-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

5 

TKSN-2101 

OBZh-2101 

BLS-2101 

Тіршілікқа уіпсіздігінсақтау негіздері 

Основы безопаcности жизнедеятельности 

Bases of  life safety 

ETD-2101 

EUR-2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Сауықтыру дене тәрбиесі оқытушысы, таңдап алынған спорт тренері», «Сауықтыру 

дене тәрбиесінің бапкер-оқытушысы, емдік дене тәрбиесі нұсқаушысы» траекториялары 

бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Преподаватель 

оздоровительной физической культуры, тренер по избранному виду спорта», «Тренер-

преподаватель оздоровительной физической культуры, инструктор ЛФК»  

Basic disciplines for educational trajectories: « Teacher of health physical culture, trainer on 

chosen sport», «Тhe trainer-theacher of improving physical culture, the instructor of medical 

physical culture» 

2 

ASMNB-1202 

AOSMB-1202 

ABSMB-1202 

Анатомия, спорттық морфологияның негіздері 

және биохимия 

Анатомия, основы спортивной морфологии и 

биохимия 

Anatomy with bases of sports morphology and 

biochemistry 

5 
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DAFR-1202 

AFORO-1202 

APFB-1202 

Дененің анатомиялық-физиологиялық 

рекшеліктері 

Анатомо-физиологические особенности развития 

организма 

Anatomical and physiological features of the body 

3 

ShD -1203 

LP-1203 

ST - 1203 

Шаңғы дайындығы 

Лыжная подготовка 

Ski training 
7 

OAShD-1203 

LPMP-1203 

STTM -1203 

Оқыту әдістемесімен шаңғы дайындығы 

Лыжная подготовка с методикой  преподавания 

Skitrainingwithteachingmethods  

4 

GTAN -1204 

TMOG -1204 

TMBG -1204 

Гимнастиканың теориялық және әдістемелік 

негіздері 

Теоретические и методические основы гимнастики 

Theoreticalandmethodicalbasesofgymnastics 5 
KKGS-1204 

AGS-1204 

AWKL-1204 

Қол күрес және гір спорты 

Армрестлинг и гиревой спорт 

Armwrestlingandkettlembellifting 

5 

DShST - 1205 

TMFKS -1205 

TMPhCS – 1205 

Дене шынықтыру және спорт теориясы мен 

әдістемесі. ҒЗЖ және физикалық қасиеттерін 

дамыту әдістері 

Теория и методика физической культуры и спорта. 

НИР и методы развития физических качеств 

Theory and methods of physical culture and sports. 

Research and methods of development of physical 

qualities 
5 

AZTDM -1205 

MFKSM-1205 

MPTSM -1205 

Әлеуметтік зерттеу тарихы мен ДМжС 

менеджементі 

Менеджмент ФКиС и методы социологических 

исследований 

Managementofphysicaltrainingandsportandmethodsofs

ociologicalinvestigations 

6 

PT-2206 

PT-2206 

PT-2206 

Патология және тератология 

Патология и тератология 

Pathology and teratology  

 

 

 

5 
SZhMBN-2206 

MBOST-2206 

MBBST -22006 

Спорттық жаттығулардың медициналық және 

биологиялық негіздері 

Медико-биологические основы спортивной 

тренировки 

Medical and biological basics of sports training 

7 

ZhTAN - 2207 

TMOP-2207 

TMFN - 2207 

Жүзудің теориялық және әдістемелік негіздері 

Теоретические и методические основы плавания 

Theoretical and methodological foundations of 

navigation 5 
SKB-2207 

SSB-2207 

SFB-2207 

Спорттық құрылғылар мен бадминтон 

Спортивные сооружения и бадминтон 

Sport facilities and badminton 

8 

DTSTF - 3208 

FOFVV-3208 

PBPES - 3208 

Дене тәрбиесі мен спорттүрлерінің физиологиялық 

негіздері және биомеханика 

Физиологические основы физического воспитания 

и видов спорта и биомеханика 

Physiological Basis of Physical Education and Sports 

and Вiomechanics 
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DTSTF-3208 

FOFVV-3208 

PBPES-3208 

Дене тәрбиесі мен спорттүрлерінің физиологиялық 

негіздері 

Физиологические основы физического воспитания 

и видов спорта 

Physiological Basis of Physical Education and Sports 

 

9 

Bask(AT) - 3209 

Bask(AT) -3209 

Bask(EL)- 3209 

Баскетбол (ағылшынтілінде) 

Баскетбол (наанг. языке) 

Basketball (in English language) 

5 

 

 

TANVB( AT)-

3209 

TMOVB(AT)-

3209 

TMFVB(EL)-

3209 

Теориялық және әдістемелік негіздері волейбол 

және баскетбол (ағылшынтілінде) 

Теоретические и методические основы волейбола и 

баскетбола (на анг. языке) 

Theoretical and methodological foundations of 

volleyball and basketball (in English language) 

10 

DShTPS-3210 

IFKPS-3210 

HPEPS -3210 

Дене шынықтыру тарихы,Параолимпадалық спорт 

История физической культуры, Параолимпийский 

спорт 

History of Physical Education and Paralympic sport 

 

5 

ММ-3210 

ММ-3210 

ММ -3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

DShST-3210 

IFKS-3210 

HPES -3210 

Денешынықтыру және спорт тарихы 

История физической культуры и спорта 

History of Physical Education and Sport 

11 SGDET - 3211 

NVChMO -3211 

NTTPM - 3211 

Сауықтыру гимнастикасының дәстүрлі емес 

түрлері мен жеке әдістемелері 

Нетрадиционные виды и частные методики 

оздоровительной гимнастики 

Non-traditional types and private methods of health 

gymnastics 

5 

ММ- 3211 

ММ – 3211 

ММ - 3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

SGDET- 3211 

NVOG – 3211 

UTHG - 3211 

Сауықтыру гимнастикасының дәстүрлі емес 

түрлері 

Нетрадиционные виды оздоровительной 

гимнастики 

Unconventional types of health gymnastics 

12 Vol-3212 

Vol-3212 

Vol-3212 

Волейбол 

Волейбол 

Volleyball 

 

 

5 

MM-3212 

MM-3212 

MM-3212 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

 Bok -3212 

Bok -3212 

Box -3212 

Бокс 

Бокс 

Boxing 

Кәсіптік пәндер /Профилирующие  дисциплины /Main disciplines – 

36  кредит/кредитов/credit 

«Сауықтыру дене тәрбиесі оқытушысы, таңдап алынған спорт тренері», «Сауықтыру 

дене тәрбиесінің бапкер-оқытушысы, емдік дене тәрбиесі нұсқаушысы»   

траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Преподаватель 

оздоровительной физической культуры, тренер по избранному виду спорта», «Тренер-

преподаватель оздоровительной физической культуры, инструктор ЛФК» 

Main disciplines for educational trajectories:« Teacher of health physical culture, trainer on 

chosen sport», «Тhe trainer-theacher of improving physical culture, the instructor of medical 
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physical culture» 

13 TSTSZh - 4313 

UPSPI-4313 

MPSTC-4313 

Таңдаған спорт түрінен спорттың жаттығу 

процесін басқару 

Управление процессом спортивной подготовки в 

избранном виде спорта 

Managing the process of sports training in a chosen 

sport 

5 

Bad - 4313 

Bad -4313 

Bad - 4313 

Бадминтон 

Бадминтон 

Badminton 

14 

 

OGSM-4314 

GShSM-4314 

SHSM-4314 

Оқушыларгигиенасыжәнеспорттықмедицина 

Гигиена школьников и спортивная медицина 

School hygiene and sports medicine 
6 

Val-4314 

Val-4314 

Val-4314 

Валеология 

Валеология 

Valeology 

15 

Gidr-4315 

Gidr-4315 

WR-4315 

Гидрореабилитация 

Гидрореабилитация 

Water rehabilitation 

5 
KZhOOT-4315 

PPOOV-4315 

PPPTU-4315 

Кіші жас оқушысын оқыту мен тәрбиелеудің 

педагогикалық-психологиялық негіздері 

Психология педагогических основ обучения и 

воспитания 

Psychology of pedagogical principles of teaching and 

upbringing 

16 

DShSP-4316 

PFKS-4316 

PPCS-4316 

Дене шынықтыру және спорт психологиясы 

Психология физической культуры и спорта 

Psychology of physical culture and sports 
5 

DShSP-4316 

GFKS-4316 

HPhES-4316 

Дене шынықтыру және спорт гигиенасы 

Гигиена физической культуры и спорта 

Hygiene of Physical Education and Sport 

17 

EDShMP-4317 

POLFK- 4317 

PBMPC-4317 

Емдік дене шынықтыру мен массаждың 

педагогикалық негіздері 

Педагогические основы ЛФК и массаж 

Pedagogical bases of medical physical culture and 

massage 

5 TASTT-4317 

FTTPI-4317 

PTTTC-4317 

Таңдап алған спорт түрінің техника-тактикалық 

және дене дайындығы 

Физическая и технико-тактическая подготовка в 

избранном виде спорта 

Physical, technical and tactical training in the chosen 

sport 

18 

ZhATAN-4318 

TMOLA -4318 

TMBTFA-4318 

Жеңіл атлетиканың теориялық және әдістемелік 

негіздері 

Теоретические и методические основы легкой 

атлетики 

Theoretical and methodical bases of track and field 

athletics  
5 

EADShM-4318 

LAFKO -4318 

MAPTW-4318 

Емдік және адаптациялық дене шынықтыру массаж 

негізінде 

Лечебная и адаптивная физическая культура с 

основами массажа 

Medicalandadaptivephysicaltrainingwiththebasisofmas

sage 

19 

SKK-4319 

SVS-4319 

MRS-4319 

Спорттағы қалыптастыру құралдары 

Средства восстановления в спорте 

Means of recovery in sport 

5 
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Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін 

ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных 

и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

DBAMT-4319 

VKOZS -4319 

MCOET - 4319 

Дәрігерлік бақылау және арнайы медициналық 

топтарда cабақтарды ұйымдастыру  

Врачебный контроль и организация занятий в 

специальных медицинских группах 

Medical control and оrganization of employments is in 

task medical forces 
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The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic 

view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization 

of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 

 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Base sof life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 
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4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging 

factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 
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2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the 

concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, 

стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және 

жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы 

и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии 

вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; 

концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 
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2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, 

theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful 

and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік (Педагогикалық) іс-тәжірибе. 

Производственная (Педагогическая) практика. 

Work (Pedagogical) practice. 

 

Анатомия, спорт морфологияның негіздері және биохимия 

Анатомия, основы спортивной морфологии и биохимия 

Anatomy with bases of sports morphology and biochemistry 

Курстың мақсаты: болашақ жаттықтырушылар мен дене тәрбиесі бойынша 

педагогтардың іс-әрекетінде медициналық-биологиялық ойлау бағытын қалыптастыру.    

Курстың / пәннің мазмұны: адам ағзасының жаңа құрылымы, жас ерекшеліктері, 

Конституциялық, динамикалық және спорттық морфология. Белсенді қозғалыс аппараты-

бұлшықеттер, негізінен, функционалдық белгісі бойынша, олар қатысатын қозғалыстарға 

сәйкес зерделенеді. Ас қорыту, тыныс алу, бөліну, тамыр және жүйке жүйелері адамның 

қозғалыс белсенділігін қамтамасыз ету жүйесі және оны басқару жүйесі ретінде 

қарастырылады.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. адам ағзасының құрылысын ұйымдастырудың барлық деңгейлерінде көрсету; 

жас ерекшелік, Конституциялық, спорттық морфология негіздері; 

2. өз білімін практикада қолдану; ішкі және пәнаралық байланыстарды жүзеге 

асыру; 

3. спортшының денесінің жағдайы мен қозғалыстарын анатомиялық талдау 

әдістерін және морфологиялық зерттеу әдістерін қолдану; 

4. таңдап алынған спорт түрі бойынша жас спортшыларды іріктеу кезінде 

морфологиялық зерттеу әдістерін, адам ағзасының жүйесі мен ағзаларының 

құрылымының ерекшеліктерін бағалау; 

5. дене шынықтырумен және спортпен белсенді айналысатын адам ағзасында 

өтетін биохимиялық процестер білімін қолдану. 
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Цель курса: сформировать медико-биологическую направленность мышления в 

деятельности будущих тренеров по видам спорта и педагогов по физическому 

воспитанию.    

Содержание курса:  современные данные строения организма человека, возрастной, 

конституционной, динамической и спортивной морфологии. Активный двигательный 

аппарат – мышцы изучаются, главным образом, по функциональному признаку, 

соответственно тем движениям, в которых они принимают участие. Органы 

пищеварения, дыхания, выделения, сосудистая и нервная системы рассматриваются как 

системы обеспечения двигательной активности человека и системы ее управления.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания строения организма человека на всех уровнях его 

организации; основы возрастной,  конституционной, спортивной морфологии; 

2. применять свои знания на практике; осуществлять внутри- и 

междисциплинарные связи; 

3. использовать методы анатомического анализа положений и движений тела 

спортсмена и методов морфологического исследования; 

4. оценивать особенности строения органов и систем организма человека, методов 

морфологического исследования при отборе юных спортсменов по избранному виду 

спорта; 

5. применять знания биохимическтх процессов, протекающих в организме 

человека, активно занимающегося физическойку льтурой и спортом. 

 

The purpose of the course: to form a biomedical orientation of thinking in the activities of 

future coaches in sports and teachers in physical education.    

Course content: modern data of the structure of the human body, age, constitutional, 

dynamic and sports morphology. Active motor apparatus-muscles are studied mainly on a 

functional basis, according to the movements in which they participate. The organs of digestion, 

respiration, excretion, vascular and nervous systems are considered as systems for ensuring 

human motor activity and its control system.  

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of the structure of the human body at all levels of its 

organization; basics of age, constitutional, sports morphology; 

2. apply their knowledge in practice; carry out intra-and interdisciplinary communication; 

3. use methods of anatomical analysis of positions and movements of the athlete's body 

and methods of morphological research; 

4. to evaluate the features of the structure of organs and systems of the human body, 

methods of morphological research in the selection of young athletes in the chosen sport; 

5. apply knowledge of biochemical processes occurring in the human body, actively 

engaged in physical culture and sports. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
Биология, адам анатомиясы (мектеп курсы) 

Биология, анатомия человека (школьный курс) 

Biology, human anatomy (school course) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері, Емдік және бейімдеу 

дене мәдениет 

Физиологические основы физического воспитания и видов спорта,  Лечебная и 

адаптивная ФК 

Physiological Basis of Physical Education and Sports, Medical and adaptive physical 

culture 

 

Дененіңанатомиялық-физиологиялықерекшеліктері 

Анатомо-физиологические особенности развития организма 

Anatomicalandphysiologicalfeaturesofthebody 

Пәннің мақсаты – балалардың денсаулығын нығайту және сақтауға ықпал ететін 

анатомиялық-физиологиялық және психофизиологиялық білімді, іскерлікті және 

дағдыларды қалыптастыру және қолдану. 
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Курстың мазмұны: Организм тұтас жүйе ретінде. Мүшелер мен мүшелер жүйесі. 

Өмірлік процестердің жалпы физиологиялық заңдылықтары. Физикалық даму қарқыны. 

Акселерация және ретардация. Жасқа байланысты өзгеруі. Сондай-ақ ағзаның құрылысы, 

өсуі және дамуы туралы; ағзаның мүшелері мен жүйелерінің әр жас кезеңінде қызмет ету 

ерекшеліктері туралы мәселелер қарастырылады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ағзаның өсуі мен дамуының негізгі заңдылықтарын; жас кезеңдерін; 

биологиялық жасты анықтау критерийлерін; әртүрлі жас кезеңдерінде органдар мен 

жүйелердің құрылысы мен қызмет ету ерекшеліктерін білу; 

2. ағза құрылысының жас ерекшеліктерін дербес бағалау және анықтау; 

антропометриялық көрсеткіштер; 

3.  жас шектерінің өзгеруімен ағза құрылысының өзгеру динамикасын және 

антропометриялық көрсеткіштерді бақылау; 

4. кәсіби қызметте дене дамуының деңгейін бағалау дағдыларын қолдану. 

5. оқу жоспарларын құрастыруда, ағзаның құрылысын, өсуі мен дамуын 

бағдарламалауда, әртүрлі жас кезеңдерінде ағзаның органдары мен жүйелерінің қызмет 

ету ерекшеліктерінде қолдану. 

 

Цель дисциплины – формирование и применение анатомо-физиологических и 

психофизиологических знаний, умений и навыков, способствующих укреплению и 

сохранению здоровья детей. 

Содержание курса: Организм как целостная система. Органы и системы органов. 

Общие физиологические закономерности жизненных процессов. Темпы физического 

развития. Акселерация и ретардация. Возрастные изменения. А также рассматриваются 

вопросы о строении, росте и развитии организма; об особенностях функционирования 

органов и систем организма на каждом возрастном этапе. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания основных закономерностей роста и развития организма; 

возрастную периодизацию; критерии определения биологического возраста; особенности 

строения и функционирования органов и систем на разных возрастных этапах; 

2. cамостоятельно оценивать и определять возрастные особенности строения 

организма; антропометрические показатели; 

3.  отслеживать динамику изменений строения организма и антропометрические 

показатели с изменением возрастных рамок; 

4. использловать  навыки оценки уровня физического развития в профессиональной 

деятельности. 

5. применять в составлении учебных планов, программзнания строения, роста и 

развития организма, особенностях функционирования органов и систем организма на 

различных возрастных этапах. 

 

The purpose of discipline-the formation and application of anatomical, physiological and 

psychophysiological knowledge and skills that contribute to the strengthening and preservation 

of children's health. 

Course content: the Body as a whole system. Organs and organ systems. General 

physiological patterns of life processes. The pace of physical development. Acceleration and 

retardation. Age change. And also discusses the structure, growth and development of the body; 

the features of the functioning of organs and systems of the body at each age stage. 

As a result of studying the course the student will: 

1. to demonstrate knowledge of the basic laws of growth and development of the 

organism; age periodization; criteria for determining biological age; features of the structure and 

functioning of organs and systems at different age stages; 

2. independently assess and determine the age-related features of the structure of the 

organism; anthropometric indicators; 

3.  monitor the dynamics of changes in the structure of the organism and anthropometric 

indicators with changes in age frames; 

4. to use skills of an assessment of level of physical development in professional activity. 
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5. apply in the preparation of curricula, programs of knowledge of the structure, growth 

and development of the body, the features of the functioning of organs and systems of the body 

at different age stages. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
Биология, адам анатомиясы (мектеп курсы) 

Биология, анатомия человека (школьный курс) 

Biology, human anatomy (school course) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Спорт физиологиясы, емдік және бейімдеу ДМ 

Физиология спорта, лечебная и адаптивная ФК 

Sports physiology, medical and adaptive physical culture. 

 

Шаңғы дайындығы 

Лыжная подготовка 

Ski training 

Курстың мақсаты: студенттерде қажетті кәсіптік-педагогикалық білімдер, іскерліктер 

және дағдыларды қажетті, дене шынықтыру мұғаліміне тренеру-преподавателю шаңғы 

спорты бойынша оқыту үшін айналысатын шаңғы ходам, көтеруге, өрбуіне және су астына 

түсуге қалалық және және т. б.  

Пәннің мазмұны: бұл пән шаңғы спортының даму тарихын, шаңғы спортының түрлері 

бойынша оқыту теориясы мен әдістемелерін, спорттық жаттығуларды, шаңғы спорты 

бойынша спорттық жарыстарды, шаңғы мүкәммалын және спорттық құрал-жабдықтарды 

және т. б. ұйымдастыру мен өткізуге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. шаңғы спортының техникалық және тактикалық іс-қимыл дағдыларын көрсету; 

2.  шаңғы спорты " бөлімі бойынша дене шынықтыру сабақтарын өткізу»; 

3. шұғылданушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып оқыту 

мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану 

4. критериалды бағалау дағдыларын меңгеру»; 

5. жарысты ұйымдастыру және төрешілік дағдыларын көрсету; 

6.жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі жас топтары үшін спорттық жаттығудың 

әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдану; кәсіби лексиканы пайдалана отырып, таңдап 

алынған спорт түрінің жаттығу техникасын сипаттау және талдау; шұғылданушылардың 

қозғалыс техникасында қателіктердің пайда болу себептерін анықтау. 

 

Цель курса: сформировать  у студентов необходимые профессионально-педагогические  

знания,  умения  и навыки, необходимые  учителю физической культуры, тренеру-

преподавателю по лыжному спорту для обучения занимающихся лыжным ходам, подъемам, 

поворотам и спускам с гор и др.  

Содержание дисциплины: Данная дисциплина направлена наизучение истории 

развития лыжного спорта, теории и методики обучения и спортивной тренировки в 

лыжных видах спорта, организации и проведению спортивных соревнований по лыжному 

спорту, лыжного  инвентаря и спортивных соружениях и др. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать навыки технических и тактических действий в лыжных видах 

спорта; 

2.  самостоятелно проводить уроки физической культуры по разделу «Лыжный 

спорт»; 

3. применять новые подходы в обучении и преподавании с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей занимающихся 

4. обладать навыками «критериального оценивания»; 

5. демонстрировать навыки организации и  судейства соревнований; 

6.применять различные средства и методы спортивной тренировки для различных 

возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; описать и проанализировать 

технику упражнений избранного вида спорта, используя профессиональную лексику; 

определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений. 
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The purpose of the course: to form the students the necessary professional and 

pedagogical knowledge, skills necessary for the teacher of physical culture, coach-teacher of 

skiing for training engaged in ski courses, climbs, turns and descents from the mountains, etc.  

Discipline content: This discipline is aimed at studying the history of skiing, theory and 

methodology of training and sports training in ski sports, organization and conduct of sports 

competitions in skiing, ski equipment and sports equipment, etc. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate technical and tactical skills in ski sports; 

2.  it is independent to carry out lessons of physical culture on the section " Skiing»; 

3. apply new approaches in teaching and learning taking into account the individual 

characteristics and needs of students 

4. possess the skills of "criterion evaluation»; 

5. demonstrate the skills of organizing and refereeing competitions; 

6.to apply various means and methods of sports training for different age groups, taking 

into account individual characteristics; to describe and analyze the technique of exercises of the 

chosen sport, using professional vocabulary; to determine the causes of errors in the technique 

of movements. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Таңдап алынған спорттың теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика избранного вида спорта 

Theory and methodology of chosen kind of sports 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі , Педагогикалық іс-тәжірибе 

Теория и методика физической культуры, Педагогическая практика 

Theory and Methodology of Physical Educatio, Educational practices 

 

Оқыту әдістемесі мен шаңғы дайындығы 

Лыжная подготовка с методикой преподавания 

Skiing and teaching methods in skiing 

Курстың мақсаты - кәсіби-педагогикалық білім, білік және дағдыларды, қажетті 

мұғалімге дене шынықтыру бойынша мектеп. 

Курстың / пәннің мазмұны: бұл пән жалпы білім беретін мектеп оқушыларына 

арналған шаңғы жолы мен арнайы жаттығулардың техника негіздерін теориялық және 

әдістемелік зерттеуге бағытталған. Сондай-ақ мектеп жасындағы балалармен шаңғы 

спортпен шұғылдану ерекшеліктері. Шаңғымен жүру техникасы мен әдістемесінің 

негіздері. Гимнастика мен шаңғы спорттарында жарақаттану мен үсудің алдын алу. 

Шаңғы спорты бойынша спорттық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. шаңғы спортының техникалық және тактикалық іс-қимыл дағдыларын көрсету; 

2.  шаңғы спорты " бөлімі бойынша дене шынықтыру сабақтарын өткізу»; 

3. шұғылданушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып 

оқыту мен оқытуда жаңа әдістемелік тәсілдерді қолдану; 

4. критериалды бағалау дағдыларын меңгеру»; 

5. жарысты ұйымдастыру және төрешілік дағдыларын көрсету; 

6. жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі жас топтары үшін спорттық 

жаттығудың әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдану; кәсіби лексиканы пайдалана 

отырып, таңдап алынған спорт түрінің жаттығу техникасын сипаттау және талдау; 

шұғылданушылардың қозғалыс техникасында қателіктердің пайда болу себептерін 

анықтау. 

 

Цель курса - формирование профессионально-педагогических знаний, умений и 

навыков, необходимых учителю по физической культуре в школе. 

Содержание курса: Данная дисциплина направлена  на теоретическое и 

методическое изучение основ техники лыжных ходов м специальных упражнений, 

применительно для учащихся общеобразовательной школы. А также Особенности 

занятий лыжным спортом с детьми школьного возраста. Основы техники и методики 

передвижения на лыжах. Профилактика травматизма и обморожений в гимнастике и 
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лыжном спорте. Организация и проведение спортивных мероприятий по лыжному 

спорту. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать навыки технических и тактических действий в лыжных видах 

спорта; 

2.  самостоятелно проводить уроки физической культуры по разделу «Лыжный 

спорт»; 

3. применять новые методические подходы в обучении и преподавании с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей занимающихся; 

4. обладать навыками «критериального оценивания»; 

5. демонстрировать навыки организации и  судейства соревнований; 

6. применять различные средства и методы спортивной тренировки для различных 

возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; описать и проанализировать 

технику упражнений избранного вида спорта, используя профессиональную лексику; 

определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений. 

 

The purpose of the course-the formation of professional and pedagogical knowledge and 

skills necessary for the teacher of physical culture at school. 

Course content: This discipline is aimed at the theoretical and methodological study of 

the basics of the technique of ski moves m special exercises applied to students of secondary 

schools. As well as the Features of skiing with school-age children. Basics of techniques and 

techniques of skiing. Prevention of injuries and frostbite in gymnastics and skiing. Organization 

and holding of sports events in skiing. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate technical and tactical skills in skiing; 

2.  independently to carry out lessons of physical culture on the section " Skiing»; 

3. apply new methodological approaches in teaching and learning, taking into account the 

individual characteristics and needs of students; 

4. possess the skills of "criteria-based assessment»; 

5. demonstrate the skills of organizing and judging competitions; 

6. to apply various means and methods of sports training for different age groups, taking 

into account individual characteristics; to describe and analyze the technique of exercises of the 

chosen sport, using professional vocabulary; to determine the causes of errors in the technique 

of movements. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, Шаңғы спорты, Гимнастика 

Теория и методика избранного вида спорта, Лыжный спорт, Гимнастика 

Theory and methodology chosen sport, Skiing, Gymnastics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

Гимнастиканың теориялық және әдістемелік негіздері 

Теоретические и методические основы гимнастики 

Theoretical and methodical bases of gymnastics 

Курстың мақсаты - кәсіби-педагогикалық білім, білік және дағдыларды, қажетті 

мұғалімге дене шынықтыру бойынша мектеп. 

Курстың мазмұны. Бұл пән жалпы білім беретін мектеп оқушылары үшін 

қолданылатын гимнастикалық жаттығулар техникасының негіздерін теориялық және 

әдістемелік зерттеуге бағытталған. 

Мектеп жасындағы балалармен гимнастика сабақтарының ерекшеліктері. 

Гимнастикалық терминология. Гимнастикалық жаттығулардың түрлері. Гимнастикалық 

жаттығуларды оқытудың техникасы мен әдістемесі. Гимнастика бойынша спорттық іс-

шараларды ұйымдастыру және өткізу. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1. мектептегі гимнастика бойынша бағдарламалық материалдың мазмұнын; 

гимнастика терминологиясын және саптық жаттығуларды; сақтандыру ерекшеліктерін; 

жарақаттардың алдын алуды; гимнастикаға оқыту әдістемесін; жарыс ережелерін білу; 

2. жаттығулар мен жаттығуларды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу 

дағдыларын қолдану; гимнастика бойынша сабақтың жоспар-конспект құру;  

3. гимнастикалық жаттығулар мен техниканы көрсету;  

шұғылданушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып 

оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану  

4. критериалды бағалау дағдыларын меңгеру»; 

5. жарысты ұйымдастыру және төрешілік дағдыларын көрсету; 

6. жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі жас топтары үшін спорттық 

жаттығудың әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдану; кәсіби лексиканы қолдана 

отырып, жаттығу техникасын сипаттау және талдау; шұғылданушылардың қозғалыс 

техникасында қателіктердің пайда болу себептерін анықтау. 

 

Цель курса - формирование профессионально-педагогических знаний, умений и 

навыков, необходимых учителю по физической культуре в школе. 

Содержание курса. Данная дисциплина направлена  на теоретическое и 

методическое изучение основ техники гимнастических упражнений, применительно для 

учащихся общеобразовательной школы. 

Особенности занятий гимнастикой с детьми школьного возраста. Гимнастическая 

терминология. Виды гимнастических упражнений. Техника и методика обучения 

гимнастических упражнений. Организация и проведение спортивных мероприятий по 

гимнастике. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания содержания программного материала по гимнастике в 

школе; гимнастическую терминологию и строевые упражнения; особенности страховки; 

профилактику травм; методику обучения гимнастическим;правила соревнований; 

2. применять навыки планирования, организации и  проведения уроков и 

тренировочных занятий;составлять план-конспект урока по гимнастике;  

3. демонстрировать технику гимнастических упражнений и технику;  

применять новые подходы в обучении и преподавании с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей занимающихся 

4. обладать навыками «критериального оценивания»; 

5. демонстрировать навыки организации и  судейства соревнований; 

6. применять различные средства и методы спортивной тренировки для различных 

возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; описывать и анализировать 

технику упражнений, используя профессиональную лексику; определять причины 

возникновения у занимающихся ошибок в технике движений. 

 

The purpose of the course-the formation of professional and pedagogical knowledge and 

skills necessary for the teacher of physical culture at school. 

Course content. This discipline is aimed at the theoretical and methodological study of 

the basics of gymnastic exercises technique applied to secondary school students. 

Features gymnastics with school-age children. Gymnastic terminology. Types of 

gymnastic exercises. Technique and methods of teaching gymnastic exercises. Organization and 

holding of sports events in gymnastics. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of the content of the program material on gymnastics at 

school; gymnastic terminology and drill exercises; features of insurance; injury prevention; 

methods of teaching gymnastics; competition rules; 

2. apply the skills of planning, organizing and conducting lessons and training sessions; 

make a plan-summary of the lesson in gymnastics;  

3. to demonstrate the technique of gymnastic exercises and technique;  

apply new approaches in teaching and learning, taking into account the individual 

characteristics and needs of students  

4. possess the skills of "criteria-based assessment»; 

5. demonstrate the skills of organizing and judging competitions; 
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6. to apply various means and methods of sports training for different age groups, taking 

into account individual characteristics; to describe and analyze the technique of exercises, using 

professional vocabulary; to determine the causes of errors in the technique of movements. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, Шаңғы спорты, Гимнастика 

Теория и методика избранного вида спорта, Лыжный спорт, Гимнастика 

Theory and methodology chosen sport, Skiing, Gymnastics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

Қол күрес және гір спорты 

Армрестлинг и гиревой спорт 

Arm wrestling and kettlembel lifting 

Мақсаты-армрестлинг пен гір спортын оқыту, балалар мен жасөспірімдер 

мектептерінде, қосымша білім беру мекемелерінде жаттығу процесін қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: Қазақстан Республикасында және әлемде гир спорты 

мен армрестлинг дамуының тарихы; спортшының физикалық және техникалық-

тактикалық дайындығы; жарыстарды ұйымдастыру және төрешілік; гір көтеру және 

үшсайыс құрал-саймандары мен жабдықтары.  

Практикалық сабақтарда студенттер гір спорты және қол күресі техникасын 

меңгереді, жаттығулардың бірізділігін, гір спорты мен армрестлингте оқыту әдістемесін 

зерделейді, кәсіби - педагогикалық дағдылар мен іскерліктерді игереді.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. гір спорты мен армрестлингтің даму тарихын; дене шынықтыру, техникалық 

және тактикалық дайындық ерекшеліктерін білу; 

2. жаттығу сабақтарын жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу дағдыларын қолдану;  

3. шұғылданушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып 

оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану  

4. жарысты ұйымдастыру және төрешілік дағдыларын көрсету; 

5. жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі жас топтары үшін спорттық 

жаттығудың әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдану; кәсіби лексиканы қолдана 

отырып, жаттығу техникасын сипаттау және талдау; шұғылданушылардың қозғалыс 

техникасында қателіктердің пайда болу себептерін анықтау. 

 

Цель - сформировать систему знаний, умений и навыков преподавания  

армрестлинга и гиревого спорта  в школе, тренировочного процесса в детско-юношеских 

школах, учреждениях дополнительного образования. 

Содержание курса: История развития гиревого спорта и армрестлинга в мире и 

Республики Казахстан; Физическая и технико-тактическая подготовка спортсмена; 

Организация и судейство соревнований; Оборудование и инвентарь гиревика и 

троеборца. 

На практических занятиях студенты овладевают техникой гиревого спорта и 

борьбы на руках, изучают последовательность упражнений, методику обучения в 

гиревом спорте и армрестлинге, приобретают профессионально - педагогические навыки 

и умения.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания истории развития гиревого спорта и армрестлинга; 

особенностей  физической,  технической и тактической подготовки; 

2. Применять навыки планирования, организации и  проведения тренировочных 

занятий;  

3. Осуществлять новые подходы в обучении и преподавании с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей занимающихся 

4.  Демонстрировать навыки организации и  судейства соревнований; 

5. Применять различные средства и методы спортивной тренировки для различных 

возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; описывать и анализировать 
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технику упражнений, используя профессиональную лексику; определять причины 

возникновения у занимающихся ошибок в технике движений. 

 

The goal is to form a system of knowledge and skills of teaching arm wrestling and 

weight lifting at school, the training process in children's and youth schools, institutions of 

additional education. 

Course content: history of kettlebell lifting and arm wrestling in the world and the 

Republic of Kazakhstan; Physical and technical-tactical training of the athlete; Organization and 

judging of competitions; equipment and inventory of the kettlebell and triathlete.  

In practical classes, students master the technique of kettlebell lifting and hand wrestling, 

study the sequence of exercises, methods of training in kettlebell lifting and arm wrestling, 

acquire professional and pedagogical skills.  

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of the history of kettlebell lifting and arm wrestling; features 

of physical, technical and tactical training; 

2. apply the skills of planning, organizing and conducting training sessions;  

3. apply new approaches in teaching and learning, taking into account the individual 

characteristics and needs of students  

4. demonstrate the skills of organizing and judging competitions; 

5. to apply various means and methods of sports training for different age groups, taking 

into account individual characteristics; to describe and analyze the technique of exercises, using 

professional vocabulary; to determine the causes of errors in the technique of movements. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика избранного вида спорта 

Theory and methodology chosen sport 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі , Педагогикалық іс-тәжірибе 

Теория и методика физической культуры, Педагогическая практика 

Theory and Methodology of Physical Educatio, Educational practices   

 

Дене шынықтыру және спорт теориясы мен әдістемесі. ҒЗЖ және физикалық 

қасиеттерін дамыту әдістері 

Теория и методика физической культуры и спорта. НИР и методы развития 

физических качеств 

Theory and methods of physical culture and sports. Research and methods of 

development of physical qualities 

Пәннің мақсаты: студенттердің ДШжС-да ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

ұйымдастыру және жүргізу бойынша қажетті теориялық білімдері мен практикалық 

біліктерін қалыптастыру және шұғылданушылардың физикалық қасиеттерін дамыту.  

Пәннің мазмұны: бұл пән ҒЗЖ құралдары мен әдістерін және физикалық 

қасиеттерін қарастырады. Дәрістік және семинарлық сабақтарда студенттерге ЖОО-да 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру бойынша негізгі мәліметтер хабарланады, 

ҒЗЖ жүргізудің негізгі тәсілдері мен әдістері қарастырылады, студенттер ҒЗЖ жүргізу 

және дене дайындығы әдістемесін меңгереді. Сонымен қатар: ғылыми зерттеуге 

дайындық. Педагогикалық зерттеу жүргізу (бақылау және эксперимент). Зерттеу 

нәтижелерін өңдеу. Ғылыми жұмыстарды (курстық және дипломдық жұмыстарды, 

ғылыми мақалалар мен тезистерді) дайындау. Физикалық қасиеттерді дамыту әдістері.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ғылыми-әдістемелік жұмыстар түрлерін білу;  

2.  ғылыми зерттеулер жүргізу әдістемесін; физикалық қасиеттерін және оларды 

дамыту әдістемесін; математикалық статистика әдістерін жұмыста қолдану; 

3. дене шынықтыру мен спорттың өзекті мәселелері бойынша ғылыми зерттеуді 

ұйымдастыру және жүргізу дағдыларын көрсету;  

4. ақпарат көздерімен жұмыс істеу; математикалық статистика әдісімен ғылыми 

Материалды өңдеу; физикалық қасиеттерін дамыту; 

5. ғылыми материалды жинау және талдау; педагогикалық бақылау мен 

эксперимент жүргізу; зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін анықтау, гипотезалар 
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жасау; сыналушыларды таңдау және т.б.; ғылыми жұмыстарды (дипломдық жұмыстар, 

ғылыми мақалалар, баяндамалар және т. б.) дайындау. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых теоретических знаний 

и практических умений по организации  и ведению научно-исследовательской работы в 

ФКиС и развитие физических качеств у занимающихся.  

Содержание дисциплины: данная дисциплина рассматривает средства и методы 

НИР и физических качеств. На лекционных и семинарских занятиях  студентам 

сообщаются основные сведения по организации научно-исследовательской работы в вузе, 

рассматриваются основные способы и методы ведения НИР, студенты овладевают 

методикой ведения НИР и физической подготовки. Также изучаются: Пподготовка к 

научному исследованию. Проведение педагогического исследования (наблюдение и 

эксперимент). Обработка результатов исследования. Подготовка научных работ 

(курсовых и дипломных работ, научных статей и тезисов). Методы развития физических 

качеств.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания  видов научно-методических работ;  

2.  испоьловать в работе методику проведения научных исследований; физических 

качеств и методику их развития; методов математической статистики; 

3. демонстрировать навыки организации и проведения научного исследования по 

актуальным проблемам физической культуры и спорта;  

4. работать с источниками информации; обрабатывать научный материал методом 

математической статистики; развивать физические качества; 

5. собирать и анализировать научный материал; проведить педагогическое 

наблюдения и эксперимент; определять цели и задачи исследования, разрабатывать 

гипотезы; подбирать  испытуемых и др.; готовить  научные работы (дипломных работ, 

научных статей, докладов и др.). 

  

The purpose of the discipline: the formation of students ' necessary theoretical knowledge 

and practical skills in the organization and conduct of research work in the Fkis and the 

development of physical qualities in students.  

Discipline content: this discipline considers the means and methods of research and 

physical qualities. At lectures and seminars, students are informed about the basic information 

on the organization of research work at the University, the main methods and methods of 

conducting research, students master the methodology of conducting research and physical 

training. Also studied: Training for scientific research. Conducting pedagogical research 

(observation and experiment). Processing of research results. Preparation of scientific papers 

(term papers and theses, scientific articles and abstracts). Methods of development of physical 

qualities.  

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of the types of scientific and methodological works;  

2.  to use in work a technique of carrying out scientific researches; physical qualities and 

a technique of their development; methods of mathematical statistics; 

3. demonstrate the skills of organizing and conducting scientific research on topical 

issues of physical culture and sports;  

4. to work with information sources; to process scientific material by mathematical 

statistics; to develop physical qualities; 

5. to collect and analyze scientific material; to conduct pedagogical observation and 

experiment; to determine the goals and objectives of the study, to develop hypotheses; to select 

subjects, etc.; to prepare scientific papers (theses, scientific articles, reports, etc.). 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
Тәнтану, адам физологиясы, ДШжС психологиясы, ДШжС педагогикасы,  

Анатомия, физиология человека, Психология ФКиС, Педагогкиа ФКиС,  

Anatomy, human physiology, Psychology of Physical culture and sport, Pedagogic of 

Physical culture and sport,  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Диплом жұмысын жазу және қорғау 

Написание и защита дипломной работы 
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Writing and defense of the thesis 

 

 

ДМжС менеджменті және әлеуметтік зерттеу әдістері 

Менеджмент ФКиС и методы социологических исследований 

Management of physical training and sport and methods of sociological 

investigations 

Пәннің мақсаты - студенттерді дене шынықтыру мен спортты ұйымдастыру және 

басқару және әлеуметтік зерттеулерді ұйымдастыру саласында теориялық және 

практикалық біліммен қаруландыру.  

Пәннің мазмұны: бұл пән Қазақстан Республикасында да, шет елдерде де дене 

шынықтыру қозғалысын басқару жүйесінің негізгі ұғымдары мен функцияларын 

оқытады. Семинарларда нақты әлеуметтік зерттеулердің әдістері мен техникасының 

әдіснамасы, осындай зерттеулердің бағдарламалары мен жоспарын, іріктемелі әдісті 

әзірлеу және есеп құру қарастырылады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. басқарудың қазіргі заманғы әдістері; басқарушылық шешімдерді дайындау және 

қабылдау технологиясы, сондай-ақ олардың орындалуын ұйымдастыру туралы білімді 

көрсету; 

2. ДШжС саласында әлеуметтік-экономикалық және ұйымдастыру үдерістерінің 

дамуын болжау әдістемесін қолдану;  

3. кәсіби қызметте дене шынықтыру-бұқаралық және спорттық, ірі ауқымды 

халықаралық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу білігін қолдану; өзінің кәсіби 

қызметінде дұрыс, тиімді басқару шешімдерін қабылдау;  

4. ФКиС саласында бағдарлама әзірлеу және нақты-әлеуметтанулық зерттеу 

жүргізу, сондай-ақ алынған әлеуметтік ақпаратты өзінің кәсіби қызметінде қолдану; 

5. нарық жағдайында ҚР Дене шынықтыру және спорт ұйымдарын басқару 

үрдісінің дамуын бағалау және болжау. 

 

Цель дисциплины - вооружить студентов теоретическими и практическими 

знаниями в области организации и управления физической культуры и спорт и 

организации социологических исследований. 

Содержание дисциплины: Данная дисциплина изучает основные понятия и 

функции системы управления физкультурным движением как в Республике Казахстан, 

так и за рубежом. Принципы, методы и органы управления ФКиС, современные 

экономические отношения в физкультурном движении и профессиональном спорте и др. 

На семинарах рассматривается методология методики и техники конкретных 

социологических исследований, разработка программ и плана таких исследований, 

выборочного метода и составлению отчета. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания о современных методах управления; технологией 

подготовки и принятия управленческих решений, а также организации их выполнения; 

2. применять методики прогнозирования развития социально-экономических и 

организационных процессов в области ФКиС;  

3. применять в профессиональной деятельности умения  организовывать и 

проводить физкультурно-массовые и спортивные, крупномасштабные международные 

мероприятия; принимать правильные, эффективные управленческие решения в своей 

профессиональной деятельности ФКиС; 

4. разрабатывать программу и проводить конкретно-социологическое исследование 

в сфере ФКиС, а также применять полученную социологическую информацию в своей 

профессиональной деятельности; 

5. оценивать и прогнозировать развитие процессы управления физкультурными и 

спортивными организациями РК в условиях рынка. 

 

The purpose of the discipline is to equip students with theoretical and practical 

knowledge in the field of organization and management of physical culture and sports and 

organization of sociological research.  
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Discipline content: This discipline studies the basic concepts and functions of the control 

system of sports movement both in the Republic of Kazakhstan and abroad. Principles, methods 

and management bodies of Fkis, modern economic relations in the physical culture movement 

and professional sports, etc. the seminars consider the methodology of methodology and 

techniques of specific sociological research, development of programs and plan of such 

research, sample method and report preparation. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of modern management methods; technology of preparation 

and adoption of management decisions, as well as the organization of their implementation; 

2. to apply methods of forecasting the development of socio-economic and organizational 

processes in the field of FCIS;  

3. to apply in professional activity of ability to organize and carry out sports and sports, 

large-scale international actions; to make the correct, effective administrative decisions in the 

professional activity of Fkis;  

4. develop a program and conduct specific sociological research in the field of Fkis, as 

well as apply the obtained sociological information in their professional activities; 

5. to assess and predict the development of the processes of management of physical 

culture and sports organizations of the Republic of Kazakhstan in the market conditions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Саясаттану-әлеуметану, Экономика және кәсіпкерліктің негіздері. 

Политология-социология,  Основы экономики и предпринимательства.  

Political science, Sociology, The basics of Economics and entrepreneurship 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Tаңдап алған спорт түрі шеберлігінің спорттық-педагогика негізіне. Cпорт 

дайындығын  басқару үрдісіне.Tаңдап алған спорт түрінің кәсіби жаттықтыру қызметіне. 

Основы спортивно-педагогического мастерства в ИВС. Управление процессом 

спортивной подготовки в избранном виде спорта. Совершенствование профессиональной 

тренерской деятельности в избранном виде спорта. 

SportsbasesandpedagogicalskillinDCN. Management of sports process  preparation in the 

chosen sport. Improvement of professional trainer's activity in the chosen sport. 

 

Патология және тератология 

Патология и тератология 

Pathology and teratology 

Пәннің мақсаты: аурулардың пайда болуы мен дамуының негізгі заңдылықтары 

мен механизмдері, себептері мен кәсіби білімдерінің, сонымен қатар ағзаның 

компенсаторлық, қорғаныштық мүмкіндіктерінің қалыптасуы. 

Курстың мазмұны. Бұл пән денсаулық мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың 

соматикалық, хирургиялық және туа біткен патологиясы туралы негізгі білімдерін 

зерттеуге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Тіршілік қауіпсіздігі саласындағы білімді көрсету. 

2. Қазіргі ғылымның проблемалары мен жетістіктерімен байланысты тақырыптар 

бойынша логикалық пікірталастар өткізу. 

3. Оқытылған теориялық пәндер мазмұнының мектептегі білім беру мазмұнымен 

және мәселелерімен арақатынасына салыстырмалы талдау жүргізу. 

4. Алынған білімді әртүрлі аурулардың даму заңдылықтарын және адам ағзасының 

зақымдануын, қайталама ауытқуларды, кәсіби қызметте қолдану. 

5. Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдарды оқыту, тәрбиелеу және дамыту 

құралдарын, әдістерін, тәсілдерін меңгеру дағдыларын көрсету, 

6. Адам ағзасының жас ерекшеліктерін және оның функционалдық жүйелерін 

бағалауды өз бетінше жүргізу. 

7. Ағзаның жағдайын медициналық-биологиялық және педагогикалық бақылауды 

жүзеге асыру. 

 

Цель дисциплины: формирование профессиональной знанийо причинах, 

механизмах и основных закономерностях возникновения и развития заболеваний и 

врожденных пороков, а также компенсаторных, защитных возможностях организма. 
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Содержание курса. Данная дисциплина направлена на изучение основополагающих 

знаний о соматической, хирургической и врожденной патологии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  готовит студентов к преподаванию с учетом особенностей 

коррекции и реабилитации широко распространенных патологических состояний. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. Демонстрировать знания в области безопасности жизнедеятельности. 

2. Проводить  логические дискуссии по темам, связаннымс проблемами и 

достижениями современной науки. 

3. Проводить сравнительный анализ  соотношения содержания изученных 

теоретических дисциплин с содержанием и проблемами школьного образования. 

4. Применять полученные знания закономерностей развития различных 

видов заболеваний и поражений организма человека, вторичных отклонений, в 

профессиональной деятельности. 

5. Демонстрировать навыки владения средствами, методами, приемами 

обучения, воспитания и развития лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

6. Самостоятельно проводитьоценку возрастных особенностей организма 

человека и его функциональных систем. 

7. Осуществлять медико-биологический и педагогический контроль 

состояния организма. 

 

The purpose of the discipline: the formation of professional knowledge about the causes, 

mechanisms and basic laws of the occurrence and development of diseases and birth defects, as 

well as compensatory, protective capabilities of the body. 

Course content. This discipline is aimed at studying the fundamental knowledge of 

somatic, surgical and congenital pathology of persons with disabilities; prepares students for 

teaching taking into account the features of correction and rehabilitation of widespread 

pathological conditions. 

As a result of studying the course the student will: 

1. Demonstrate knowledge in the field of life safety. 

2. Conduct logical discussions on topics related to the problems and achievements 

of modern science. 

3. To conduct a comparative analysis of the ratio of the content of the studied 

theoretical disciplines with the content and problems of school education. 

4. To apply the acquired knowledge of laws of development of various types of 

diseases and defeats of a human body, secondary deviations, in professional activity. 

5. Demonstrate skills of means, methods, methods of training, education and 

development of persons with disabilities, 

6. Self-assessment of age-related features of the human body and its functional 

systems. 

7. To carry out medical-biological and pedagogical control of an organism 

condition. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
Адаманатомиясы, физиологиясы, жалпыжәнеарнайыгигиенанегіздері. 

Анатомия, Физиология человека, Основы общей и специальной гигиены. 

Anatomy, human Physiology, Basics of General and special hygiene. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 
Адам физиологиясы, дене реабилитациясының негіздері, арнайы психология және 

педагогика, Спорттық медицина. 

Физиология человека, Основы физической реабилитации, Специальная психология 

и педагогика, Спортивная медицина. 

Human physiology, Basics of physical rehabilitation, Special psychology and pedagogy, 

Sports medicine. 
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Спорттық жаттығулардың медициналық және биологиялық негіздері 

Медико-биологические основы спортивной тренировки 

Medical and biological basics of sports training 

Пәннің мақсаты: студенттерді дене шынықтыру мен спорттың медициналық-

биологиялық және физиологиялық негіздерімен таныстыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: Пән ағзаның физиологиялық жүйелеріндегі 

өзгерістерді, спортпен жүйелі түрде айналысуда, қоректену негіздерін, энергетикалық 

қорларды қалпына келтіру процестерін, анаболикалық стимуляторларды қолдану 

кезіндегі ағзадағы өзгерістерді зерттеуге бағытталған. Спортшының ағзасына спортпен 

шұғылданудың әсері. Шаршау мен қалпына келтірудің физиологиялық негіздері. 

Ағзаның физикалық қасиеттері мен функционалдық жүйелерінің даму механизмдері. 

Фармакологиялық және профилактикалық-оңалту құралдарының сипаттамасы.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. денсаулықты қалыптастыру және нығайту негіздерін білу; 

2. жұмыста ағзаның физикалық қасиеттері мен спорттық нәтижелерінің 

дамуын анықтайтын негізгі факторларды пайдалану;  

3. дене тәрбиесі мен спорттық жаттықтыру кезінде жұмысқа қабілеттілікті 

арттырудың әртүрлі тәсілдерін қолдану;  

4. практикалық қызметте дене шынықтыру бойынша оқу-жаттығу 

сабақтарын жоспарлауда және өткізуде әртүрлі жыныстағы және спорттық біліктілік 

деңгейіндегі тұлғаларда түрлі қарқындылық дене жаттығуларының әсер ету ерекшелігіне 

бағдарлану;  

5. дене шынықтырумен және спортпен шұғылданушылардың 

функционалдық дайындығын спортпен шұғылдану кезінде болатын ағзаның 

физиологиялық жүйелерінің өзгеруін, қалпына келтіру құралдарын, жұмысқа 

қабілеттілікті арттыру тәсілдерін ескере отырып басқаруды жүзеге асыру. 

 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с медико-биологическими и 

физиологическими основами физической культуры и спорта. 

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение изменений в 

физиологических системах организма, происходящих при систематических занятиях 

спортом; основ питания, процессов восстановления энергетических запасов; изменений в 

организме при применении анаболических стимуляторов.Влияние занятий спортом на 

организм спортсмена. Физиологические основы утомления и восстановления. Механизмы 

развития физических качеств и функциональных систем организма. Характеристика 

фармакологических и профилактико - реабилитационных средств. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания основ формирования и укрепления здоровья; 

2. использовать в работе основные  факторы, определяющие развитие 

физических качеств организма и спортивных результатов;  

3. применять различенные способы повышения работоспособности при 

физическом воспитании и спортивной тренировке;  

4. в практической деятельности ориентироваться в особенностях 

воздействий физических упражнений разной интенсивности  у лиц различного пола и 

уровня спортивной квалификации в планировании и  проведении  учебно-тренировочных 

занятий по физической культуре;  

5. осуществлять управление функциональной подготовленностью 

занимающихся физической культурой и спортом с учетом изменения физиологических 

систем организма, происходящих при занятиях спортом, средствах восстановления, 

способах повышения работоспособности. 

 

The purpose of the discipline: to acquaint students with the medical, biological and 

physiological foundations of physical culture and sports. 

The purpose of the discipline: the Discipline is aimed at the study of changes in the 

physiological systems of the body occurring during systematic sports; nutrition, processes of 

recovery of energy reserves; changes in the body when using anabolic stimulants. The impact of 

sports on the athlete's body. Physiological basis of fatigue and recovery. Mechanisms of 
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development of physical qualities and functional systems of an organism. Characteristics of 

pharmacological and prophylactic-rehabilitation means.  

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of the basics of health formation and promotion; 

2. to use in work the main factors determining development of physical qualities 

of an organism and sports results;  

3. to apply the distinguished ways of increase of working capacity at physical 

education and sports training;  

4. in practical activity to be guided in features of influences of physical exercises 

of different intensity at persons of different sex and level of sports qualification in planning and 

carrying out educational and training occupations on physical culture;  

5. to carry out management of functional readiness engaged in physical culture 

and sports taking into account changes in physiological systems of an organism occurring at 

sports, means of restoration, ways of increase of working capacity. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites: 

Анатомия және спорттық морфология, Таңдаған спорт түрінің теориясы мен 

әдістемесі  

Анатомияи спортивная морфология, Теория и методика избранного вида спорта 

The anatomy and morphology of the sport, Theory and methodology chosen sport 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites: 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

Жүзу теориялық және әдістемелік негіздері 

Теоретические и методические основы плавания  

Theoretical and methodological basis of swimming  

Пән мақсаты: жалпы білім беретін мектептердің бағдарламасына кіретін жүзу 

түрлері мен тәсілдерінің техника негіздері бойынша білім мен іскерлікті қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пән жүзу сабақтарының білім беру, тәрбиелік, сауықтыру және 

қолданбалы мәнін зерттеуге бағытталған. Жүзу спорт тәсілдерінің техникасы мен 

әдістемесіне оқыту. Жүзу бойынша сабақтар мен жарыстар өткізу кезінде спорттық 

жарақаттану мен аурулардың алдын алу. Дәрістерде жүзу түрлері техникасының, жарыс 

төрешілігінің негіздері туралы негізгі мәліметтер, сондай-ақ қауіпсіздік техникасына 

қойылатын негізгі талаптар хабарланады. Практикалық сабақтарда спорттық жүзу 

тәсілдерінің техникасы және оқыту әдістемесі жетілдіріледі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. спорттық жүзуде техникалық және тактикалық іс-әрекеттер дағдыларын көрсету; 

2.  жүзу " бөлімі бойынша дене шынықтыру сабақтарын өткізу»; 

3. шұғылданушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып 

оқыту мен оқытуда жаңа әдістемелік тәсілдерді қолдану; 

4. критериалды бағалау дағдыларын меңгеру»; 

5. жарысты ұйымдастыру және төрешілік дағдыларын көрсету; 

6. жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі жас топтары үшін спорттық 

жаттығудың әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдану; кәсіби лексиканы пайдалана 

отырып, таңдап алынған спорт түрінің жаттығу техникасын сипаттау және талдау; 

шұғылданушылардың қозғалыс техникасында қателіктердің пайда болу себептерін 

анықтау. 

 

Цель дисциплдины: формирование знаний и умений по основам техники видов и 

способов плавания, входящих в программу общеобразовательных школ.  

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение образовательного, 

воспитательного, оздоровительного и прикладного значения занятий плаванием. 

Обучение технике и методике спортивных способов плавания. Профилактика спортивного 

травматизма и заболеваний при проведении занятий и соревнований  по плаванию.На 

лекциях сообщаются основные сведения об основах техники видов плавания, судейства 

соревнований, а также основные требования к технике безопасности. На практических 
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занятиях совершенствуется техника способов спортивного плавания и методика 

преподавания. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать навыки технических и тактических действий в спортивном 

плавании; 

2.  самостоятелно проводить уроки физической культуры по разделу «Плавание»; 

3. применять новые методические подходы в обучении и преподавании с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей занимающихся; 

4. обладать навыками «критериального оценивания»; 

5. демонстрировать навыки организации и  судейства соревнований; 

6. применять различные средства и методы спортивной тренировки для различных 

возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; описать и проанализировать 

технику упражнений избранного вида спорта, используя профессиональную лексику; 

определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений. 

 

The purpose of discipline: the formation of knowledge and skills on the basics of 

technology types and methods of swimming included in the program of secondary schools.  

Discipline content: the Discipline is aimed at studying the educational, educational, 

recreational and applied value of swimming. Training techniques and methods of sports 

methods of swimming. Prevention of sports injuries and diseases during classes and 

competitions in swimming. The lectures provide basic information about the basics of 

swimming techniques, judging competitions, as well as the basic requirements for safety. On 

practical classes the technique of methods of sports swimming and a technique of teaching is 

improved. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate technical and tactical skills in sport swimming; 

2.  it is independent to carry out lessons of physical culture on the section " Swimming»; 

3. apply new methodological approaches in teaching and learning taking into account the 

individual characteristics and needs of students; 

4. possess the skills of "criterion evaluation»; 

5. demonstrate the skills of organizing and refereeing competitions; 

6. to apply various means and methods of sports training for different age groups, taking 

into account individual characteristics; to describe and analyze the technique of exercises of the 

chosen sport, using professional vocabulary; to determine the causes of errors in the technique 

of movements. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, Жеңіл атлетика, Жүзу 

Теория и методика избранного вида спорта, Легкая атлетика, Плавание 

Theory and methodology chosen sport, Athletics, Swimming 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Алынған білім, білік және дағдылары пайдаланылады педагогикалық, 

жаттықтырушылық тәжірибесі және дербес кәсіби қызметі. 

Полученные знания, умения и навыки используются в педагогической, тренерской 

практике и при самостоятельной профессиональной деятельности. 

The acquired knowledge and skills used in teaching, practice, coaching and independent 

professional activity. 

 

Спорттық құрылыстар мен бадминтон 

Спортивные сооружения и бадминтон 

Sportfacilitiesandbadminton 

Пәннің мақсаты: дене тәрбиесінің материалдық-техникалық базасының негізін 

қалыптастыру және дене тәрбиесі жүйесіндегі бадминтонның орны мен маңызы туралы 

қазіргі білім. 

Пәннің мазмұны: бұл пән спорттық ғимараттар мен бадминтонды зерттеуге 

бағытталған. Спорт ғимараттары дене шынықтырудың материалдық-техникалық 

базасының негізін құрайды және дене шынықтырумен және спортпен айналысуға 

арналған арнайы салынған ғимараттар мен құрылыстар ретінде түсініледі. Бадминтон 

бойынша курс бағдарламасы бадминтон оқытудың теориясы мен әдістемесі мәселелерін, 
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техникалық тәсілдер мен тактикалық іс-әрекеттерді меңгеруді, шұғылданушылардың 

әртүрлі контингенті бар бадминтон бойынша оқытушы-жаттықтырушының өзіндік 

жұмысы үшін қажетті білім мен дағдыларды игеруді қарастырады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. спорт ғимараттарын жіктеу білімін көрсету; дене шынықтыру сабақтарын 

өткізу кезінде спорт ғимараттарын пайдалану ережесін және қауіпсіздік техникасын білу;  

2. бадминтон бойынша жарыс ережелерін білу; 

3. бадминтонда спорттық жетілдірудің тиімді құралдары мен әдістерін 

таңдау; 

4. бадминтон бойынша жарыстарды дербес ұйымдастыру және өткізу; 

5. кәсіби қызметте оқытудың заманауи технологияларын және 

бадминтондағы ойындардың техникалық және тактикалық әрекеттерін оқытудың тиімді 

әдістемесін қолдану. 

6. қарапайым жазық спорт ғимараттарын (мектеп стадионы, спорттық ойын 

алаңдары) салуға қойылатын талаптарды білу. 

 

Цель дисциплины:  формирование основ материально-технической базы 

физической культуры и  современные знания о месте и значении бадминтона в системе 

физического воспитания. 

Содержание дисциплины:  Данная дисциплина направлена на изучение  

спортивных сооружений и бадминтона. Спортивные сооружения составляют основу 

материально-технической базы физической культуры и понимаются как специально 

построенные здания и сооружения, предназначенные для занятий физической культурой 

и спортом. Программа курса по бадминтону предусматривает изучение вопросов теории 

и методики преподавания бадминтона, овладение техническими приемами и 

тактическими действиями, приобретение необходимых знаний и умений для 

самостоятельной работы преподавателя-тренера по бадминтону с различным 

контингентом занимающихся. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания классификации спортивных сооружений; правила 

эксплуатации спортивных сооружений и технику безопасности при проведении занятий 

физической культурой;  

2. демонстрировать знания правил соревнований по бадминтону; 

3. подбирать эффективные  средства и методы спортивного 

совершенствования в бадминтоне; 

4. самостоятельно организовывать и проводить соревнования по 

бадминтону; 

5. применять в профессиональной деятельности современные технологии 

обучения и рациональную методику обучения новых  двигательных действий, 

технических и тактических действий игры в бадминтоне. 

6. демонстрировать знания требований к строительству простейших 

плоскостных спортивных сооружений (школьный стадион, спортивные игровые 

площадки). 

 

The purpose of discipline: formation of bases of material and technical base of physical 

culture and modern knowledge of a place and value of badminton in system of physical 

education. 

Discipline content: This discipline is aimed at the study of sports facilities and 

badminton. Sports facilities form the basis of the material and technical base of physical culture 

and are understood as specially constructed buildings and structures designed for physical 

culture and sports. The program of the course on badminton provides for the study of the theory 

and methodology of teaching badminton, mastering techniques and tactical actions, the 

acquisition of the necessary knowledge and skills for independent work of a teacher-coach in 

badminton with a different contingent of students. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of the classification of sports facilities; rules of 

operation of sports facilities and safety during physical education;  

2. demonstrate knowledge of badminton competition rules; 
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3. to select effective means and methods of sports improvement in badminton; 

4. independently organize and conduct badminton competitions; 

5. to apply in professional activity modern technologies of training and a rational 

technique of training of new motive actions, technical and tactical actions of game in 

badminton. 

6. demonstrate knowledge of the requirements for the construction of simple 

planar sports facilities (school stadium, sports playgrounds). 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
ДМжС гигиенасы, Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

Гигиена ФКиС, Теория и методика избранного вида спорта 

Health FCaS, Theory and methodology chosen sport 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Алынған білім, білік және дағдылары пайдаланылады педагогикалық, 

жаттықтырушылық тәжірибесі және дербес кәсіби қызметі. 

Полученные знания, умения и навыки используются в педагогической, тренерской 

практике и при самостоятельной профессиональной деятельности. 

The acquired knowledge and skills used in teaching, practice, coaching and independent 

professional activity. 

 

Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері және 

биомеханика 

Физиологические основы физического воспитания и видов спорта и 

биомеханика 

Physiological Basis of Physical Education and Sports and Вiomechanics 

Пәннің мақсаты: спортсмендердің қозғалыс сапасының физиологиялық негіздерін 

және спортпен шұғылдану кезінде ағзаның барлық жүйелерінің функционалдық 

жағдайын оқып үйрену. 

Курстың / пәннің мазмұны: дене шынықтырудың тренері мен оқытушысына дене 

жүктемелеріне ағзаның бейімделуі бойынша, спорттық іс-әрекет кезіндегі резервтік 

мүмкіндіктерді бағалау, шаршау, спорттың әр түрлерінде қалпына келтіру бойынша 

кәсіби қызметте қажетті негізгі ұғымдарды меңгеруге бағытталған. Дене жаттығуларын 

жіктеу мәселелері, қозғалыс сапалары мен дағдыларын қалыптастыру және дамыту 

тетіктері; сыртқы ортаның ерекше жағдайларында спорттық жұмыс қабілеттілігі; 

әйелдерді жаттығудың физиологиялық негіздері; спорттық іріктеу және спорттық 

мамандану мәселелері қарастырылады.; спорт түрлерінің физиологиялық сипаттамасы. 

Жеке жүйелердің физиологиялық реакцияларының сандық сипаттамалары және барлық 

ағзаның циклдік спорт түрлері, спорт ойындары, жылдамдық-күш қолданылатын спорт 

түрлері, жекпе-жек, гимнастика, сондай-ақ жаттығу және асқын жүктеме анықталады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. дене жүктемелеріне ағзаның физиологиялық бейімделуі; спорттық іс-әрекет, 

шаршау, әртүрлі спорт түрлеріндегі қалпына келтіру кезіндегі резервтік мүмкіндіктер; 

спортпен және дене шынықтырумен айналысу әсерінен ағзадағы өзгерістер; 

2. спорттық жаттығу барысында туындайтын негізгі бұзылуларды тану және 

бағалау, ағзаның қалыпты жұмыс істеуін және жаттығудың одан әрі процесін қалпына 

келтіру үшін қажетті іс-шараларды тағайындай білу; 

3.физикалық даму деңгейін бағалау. 

4.кәсіби қызметте негізгі арнайы терминдердің білімін қолдану. 

5. практикалық қызметте шұғылданушылардың спорттық дайындығына 

физиологиялық бақылауды жүзеге асыру, дене тәрбиесінің құралдары мен әдістерінің 

функционалдық және физикалық мүмкіндіктеріне, ағзаның бейімделу қасиеттеріне әсер 

ету ерекшеліктеріне талдау және бағалау жүргізу. 

 

Цель дисциплины: изучить физиологические основы двигательных качеств 

спортсменов и функциональное состояние всех систем организма при  занятиях спортом. 

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучениеосновных понятий, 

необходимых в профессиональной деятельности тренеру и преподавателю физической 

культуры по адаптации организма к физическим нагрузкам, по оценке резервных 

возможностей при спортивной деятельности, утомлении, восстановлении в разных видах 
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спорта. Рассматриваются вопросы классификации физических упражнений, механизмы 

формирования и развития двигательных качеств и навыков; спортивную 

работоспособность в особых условиях внешней среды; физиологические основы 

тренировки женщин; спортивный отбор и спортивную специализацию; физиологическая 

характеристика видов спорта. Выясняются количественные характеристики 

физиологических реакций отдельных систем и всего организма в циклических видах 

спорта, спортивных играх, скоростно-силовых видах спорта, единоборствах, гимнастике, 

а также перетренированность и перенапряжение. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания физиологической адаптации организма к физическим 

нагрузкам; резервных возможностей при спортивной деятельности, утомлении, 

восстановлении в разных видах спорта; изменения в организме под воздействием 

занятиями спортом и физической культурой; 

2. распознавать и оценивать основные нарушения, возникающие в процессе 

спортивной тренировки,  уметь назначать необходимые мероприятия для восстановления 

нормального функционирования организма и дальнейшего процесса тренировки; 

3.оценивать уровень  физического развития. 

4.применять в профессиональной деятельности знания основных специальных 

терминов. 

5. осуществлять в практической деятельности физиологический контроль в 

спортивной подготовке занимающихся, проводить анализ и оценку особенностей 

воздействия средств и методов физического воспитания на функциональные и 

физические возможности, адаптационные свойства организма. 

 

The purpose of the discipline: to study the physiological basis of motor qualities of 

athletes and the functional state of all body systems in sports. 

Discipline content: the Discipline is aimed at studying the basic concepts necessary in the 

professional activity of the coach and teacher of physical culture to adapt the body to physical 

activity, to assess the reserve capacity in sports, fatigue, recovery in different sports. The 

questions of classification of physical exercises, mechanisms of formation and development of 

motor qualities and skills; sports performance in special conditions of the environment; 

physiological bases of training of women; sports selection and sports specialization are 

considered; physiological characteristics of sports. Quantitative characteristics of physiological 

reactions of separate systems and all organism in cyclic kinds of sports, sports games, speed-

power kinds of sports, single combats, gymnastics, and also overtraining and overstrain are 

found out. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of physiological adaptation of the body to physical activity; 

reserve opportunities for sports activities, fatigue, recovery in different sports; changes in the 

body under the influence of sports and physical culture; 

2. to recognize and evaluate the main disorders that occur in the process of sports 

training, to be able to appoint the necessary measures to restore the normal functioning of the 

body and the further process of training; 

3.assess the level of physical development. 

4.to apply in professional activity knowledge of the basic special terms. 

5. to carry out in practice physiological control in sports training, to carry out the analysis 

and an assessment of features of influence of means and methods of physical education on 

functional and physical opportunities, adaptive properties of an organism. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
Анатомия, спорт морфологияның негіздері, Жас ерекшелік физиологиясы және 

мектеп гигиенасы  

Анатомия, основы спортвной морфологии, Возрастная физиология и школьная 

гигиена 

Anatomy, morphology sportvnoy bases, Age physiology and school hygiene 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Таңдап алынған спорт түріндегі спорт дайындығының үрдісін басқару.  

Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық белсенділікті жетілдіру.  
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Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта.    

Повышение спортивного мастерства в избранном виде спорта. 

Management of process of sports preparation in the chosen sport.  

Increase of sports skill in the chosen sport.  

 

 

Дене тәрбиесі мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері 

Физиологические основы физического воспитания и видов спорта  

Physiological Basis of Physical Education and Sports 

Пәннің мақсаты: спортпен шұғылдану кезінде ағзаның барлық жүйелерінің 

функционалдық жағдайы және спортшылардың қозғалыс сапасының физиологиялық 

негіздері туралы білімді қалыптастыру. 

Соджержание курс. Бұл пән дене шынықтыру тренері мен оқытушысына дене 

жүктемелеріне ағзаның бейімделуі бойынша, спорттық қызмет кезіндегі резервтік 

мүмкіндіктерді бағалау, шаршау, спорттың әр түрлерінде қалпына келтіру бойынша 

кәсіби қызметте қажетті мәселелерді зерттеуге бағытталған. Дене жаттығуларын жіктеу 

мәселелері, қозғалыс сапалары мен дағдыларын қалыптастыру және дамыту тетіктері; 

сыртқы ортаның ерекше жағдайларында спорттық жұмыс қабілеттілігі; әйелдерді 

жаттығудың физиологиялық негіздері; спорттық іріктеу және спорттық мамандану 

мәселелері қарастырылады.; спорт түрлерінің физиологиялық сипаттамасы. Жеке 

жүйелердің физиологиялық реакцияларының сандық сипаттамалары және барлық 

ағзаның циклдік спорт түрлері, спорт ойындары, жылдамдық-күш қолданылатын спорт 

түрлері, жекпе-жек, гимнастика, сондай-ақ жаттығу және асқын жүктеме анықталады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. дене жүктемелеріне ағзаның білімділікфизиологиялық бейімделуін көрсету; 

спорттық іс-әрекет, шаршау, әртүрлі спорт түрлеріндегі қалпына келтіру кезіндегі 

резервтік мүмкіндіктер; дене өзгерістерін спортпен және дене шынықтырумен 

шұғылдану әсерімен көрсету; 

2. практикалық қызметте шұғылданушылардың спорттық дайындығына 

физиологиялық бақылауды жүзеге асыру;  

3. спорттық жаттығу барысында пайда болатын негізгі бұзылыстарды тану, ағзаның 

қалыпты жұмыс істеуін қалпына келтіру және одан әрі жаттығу процесін қалпына келтіру 

үшін қажетті іс-шараларды белгілеу физиологияның негізгі арнайы терминдерімен 

тексеру; 

4. дене тәрбиесінің құралдары мен әдістерінің функционалдық және физикалық 

мүмкіндіктеріне, ағзаның бейімделу қасиеттеріне әсер ету ерекшеліктерін ескере отырып, 

оқу сабақтарының нәтижелерін бағалау. 

5. дене тәрбиесінің құралдары мен әдістерінің функционалдық және физикалық 

мүмкіндіктеріне, ағзаның бейімделу қасиеттеріне әсер етуінің әртүрлі ерекшеліктерін өз 

бетінше талдау және бағалау. 

 

Цель дисциплины: формирование знаний о физиологических основах двигательных 

качеств спортсменов и функциональном состоянии всех систем организма при занятиях 

спортом. 

Соджержание курса. Данная дисциплина направлена на изучение вопросов, 

необходимых в профессиональной деятельности тренеру и преподавателю физической 

культуры по адаптации организма к физическим нагрузкам, по оценке резервных 

возможностей при спортивной деятельности, утомлении, восстановлении в разных видах 

спорта. Рассматриваются вопросы классификации физических упражнений, механизмы 

формирования и развития двигательных качеств и навыков; спортивную 

работоспособность в особых условиях внешней среды; физиологические основы 

тренировки женщин; спортивный отбор и спортивную специализацию; физиологическая 

характеристика видов спорта. Выясняются количественные характеристики 

физиологических реакций отдельных систем и всего организма в циклических видах 

спорта, спортивных играх, скоростно-силовых видах спорта, единоборствах, гимнастике, 

а также перетренированность и перенапряжение. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 
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1. демонстрировать знанияфизиологическойадаптации организма к физическим 

нагрузкам; резервные возможности при спортивной деятельности, утомлении, 

восстановлении в разных видах спорта; изменения в организме под воздействием 

занятиями спортом и физической культурой; 

2. осуществлять в практической деятельности  физиологический контроль в 

спортивной подготовке занимающихся;  

3. распознавать основные нарушения, возникающие в процессе спортивной 

тренировки,  назначать необходимые мероприятия для восстановления нормального 

функционирования организма и дальнейшего процесса тренировкиоперировать 

основными специальными терминами физиологии; 

4. оценивать результаты учебных занятий с учетом особенностей воздействия 

средств и методов физического воспитания на функциональные и физические 

возможности, адаптационные свойства организма. 

5. самостоятельно анализировать и оценивать различные особенности воздействия 

средств и методов физического воспитания на функциональные и физические 

возможности, адаптационные свойства организма. 

 

The purpose of the discipline: the formation of knowledge about the physiological basis 

of motor qualities of athletes and the functional state of all body systems in sports. 

Stay the course. This discipline is aimed at studying the issues necessary in the 

professional activity of the coach and teacher of physical culture to adapt the body to physical 

activity, to assess the reserve capacity in sports activities, fatigue, recovery in different sports. 

The questions of classification of physical exercises, mechanisms of formation and development 

of motor qualities and skills; sports performance in special conditions of the environment; 

physiological bases of training of women; sports selection and sports specialization are 

considered; physiological characteristics of sports. Quantitative characteristics of physiological 

reactions of separate systems and all organism in cyclic kinds of sports, sports games, speed-

power kinds of sports, single combats, gymnastics, and also overtraining and overstrain are 

found out. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of the physiological adaptation of the body to physical activity; 

reserve opportunities for sports activities, fatigue, recovery in different sports; changes in the 

body under the influence of sports and physical culture; 

2. to carry out in practice physiological control in sports training of the engaged;  

3. to recognize the basic violations arising in the course of sports training, to appoint 

necessary actions for restoration of normal functioning of an organism and the further process of 

training to operate the basic special terms of physiology; 

4. to evaluate the results of training sessions taking into account the impact of means and 

methods of physical education on the functional and physical capabilities, adaptive properties of 

the body. 

5. independently analyze and evaluate the various features of the impact of means and 

methods of physical education on the functional and physical capabilities, adaptive properties of 

the body. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
Анатомия, спорт морфологияның негіздері, Жас ерекшелік физиологиясы және 

мектеп гигиенасы  

Анатомия, основы спортвной морфологии, Возрастная физиология и школьная 

гигиена 

Anatomy, morphology sportvnoy bases, Age physiology and school hygiene 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Таңдап алынған спорт түріндегі спорт дайындығының үрдісін басқару.  

Таңдап алынған спорт түріндегі спорттық белсенділікті жетілдіру.  

Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта.    

Повышение спортивного мастерства в избранном виде спорта. 

Management of process of sports preparation in the chosen sport.  

Increase of sports skill in the chosen sport.  
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Баскетбол (ағылшынтілінде) 

Баскетбол (наанг. языке) 

Basketball (in English language) 

Пәннің мақсаты - студенттердің волейбол және баскетболды оқыту теориясы мен 

әдістемесін оқып-үйрену, ойын техникасының негіздерін меңгеру, сонымен қатар 

мектептегі өзіндік педагогикалық жұмыс үшін қажетті білім, дағды мен дағдыларды 

меңгеру. 

Пәннің мазмұны: бұл пән баскетболдың даму тарихын, ойыншылардың 

техникалық-тактикалық іс-әрекеттерін, ойын ережелерін, құрал-саймандар мен 

жабдықтарды зерттеуге бағытталған. Бұл ретте ойыншылардың ойын әрекетіне оқыту 

әдістемесіне, олардың дене және функционалдық дайындығына, баскетболдан оқу-

жаттығу сабақтарын жоспарлау мен ұйымдастыруға және т. б. ерекше көңіл бөлінеді. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. баскетболдың даму тарихын; физикалық, техникалық және тактикалық 

дайындық ерекшеліктерін білу; 

2. оқу және жаттығу сабақтарын жоспарлауды жүзеге асыру, кәсіби лексиканы 

қолдана отырып, жаттығу техникасын сипаттау және талдау жасау; шұғылданушылардың 

қозғалыс техникасында қателіктердің пайда болу себептерін анықтау; 

3. жаттығу сабақтарын ұйымдастыруға және өткізуге қабілетті;  

4. оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану және шұғылданушылардың жеке 

ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып оқыту;  

5. жарыс төрешілігінің дағдыларын көрсету; 

6.жеке ерекшеліктерді ескере отырып, әр түрлі жас топтары үшін спорттық 

жаттығудың әр түрлі құралдары мен әдістерін қолдану. 

 

Цель дисциплины - изучение студентами теории и методики преподавания 

волейбола и баскетбола, овладение основам техники игры, а также приобретение 

необходимых знаний, навыков и умений для самостоятельной педагогической работы в 

школе. 

Содержание дисциплины: Данная дисциплина напрвлена на изучение истории 

развития баскетбола, технико-тактические действия игроков, правила игры, инвентарь и 

оборудование. При этом особое  внимание уделяется методике обучения игровым 

действиям игроков, ихфизической и функциональной подготовке, планированию и 

организации учебно-тренировочных занятий по баскетболу и др. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. знать историю развития баскетбола; особенности физической, технической и 

тактической подготовки; 

2. осуществлять  планирование учебных и тренировочеыз занятий, 

составлятьописание и анализ техники тренировки с использованием профессиональной 

лексики; выявление причин возникновения ошибок в технике движения занимающихся; 

3.способен организовывать и проводить тренировочные занятия;  

4. использовать новые подходы в обучении и обучать с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей занимающихся; 

5. демонстрировать навыки судейства соревнований; 

6.применять различные средства и методы спортивной тренировки для различных 

возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей. 

. 

The purpose of the discipline-students study the theory and methodology of teaching 

volleyball and basketball, mastering the basics of the technique of the game, as well as the 

acquisition of the necessary knowledge, skills and abilities for independent pedagogical work in 

school. 

Discipline content: This discipline is aimed at studying the history of basketball 

development, technical and tactical actions of players, rules of the game, equipment and 

equipment. At the same time, special attention is paid to the methodology of teaching players ' 

game actions, their physical and functional training, planning and organization of basketball 

training sessions, etc. 

As a result of studying the course the student will: 

1. know the history of basketball; features of physical, technical and tactical training; 
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2. to plan training and trenirovochny class, write a description and analysis of technique 

training with the use of professional vocabulary; identifying the causes of errors in the 

technique of movement involved in; 

3. able to organize and conduct training sessions;  

4. to use new approaches in training and to train taking into account individual features 

and needs of the engaged;  

5. demonstrate skills in judging the competition; 

6.apply different means and methods of sports training for different age groups, taking 

into account individual characteristics. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Анатомия және жасерекшелік физиологиясы, ДМжС психологиясы мен 

педагогикасы, Таңдап алынған спорттың теориясы мен әдістемесі 

Анатомия, физиология (общая и возрастная), педагогика и психология ФКиС, 

Теория и методика ИВС   

Anatomy, physiology (total and age), Pedagogy and Psychology of Physical Culture and 

Sport, Theory and methodology of chosen kind of sports 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Мектептегі волейбол және баскетболды оқытудың теориялық және әдістемелік 

негіздері.Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі , Педагогикалық іс-тәжірибе 

Теоретические и методические основы проведения волейбола и баскетбола в 

школе,Теория и методика физической культуры, Педагогическая практика 

Theoretical and methodological basis of volleyball and basketball at school,Theory and 

Methodology of Physical Educatio, Educational practices 

 

 

Теориялық және әдістемелік негіздері волейбол және баскетбол 

(ағылшынтілінде) 

Теоретические и методические основы волейбола и баскетбола (на анг. языке) 

Theoretical and methodological foundations of volleyball and basketball (in English 

language) 

Пәннің мақсаты - оқушылардың психологиялық ерекшеліктерін және олардың физикалық 

даму деңгейін есепке ала отырып, мектепте волейбол мен баскетболды оқытудың теориясы мен 

әдістемесін студенттер оқып білу, ойын техникасының негіздерін меңгеру, сонымен қатар 

мектептегі өзіндік педагогикалық жұмыс үшін қажетті білім, дағды мен шеберлікті меңгеру. 

Пәннің мазмұны: бұл пән волейбол мен баскетболдың техникасы мен тактикасын 

зерттеуге ықпал етеді, мектептегі волейбол мен баскетболды оқытудың әдістемелік негіздерін 

ашады, спорттың осы түрін меңгерудің физикалық және техникалық деңгейін жақсартады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. мектепте волейбол мен баскетболды ұйымдастыру және өткізудің әдістемелік тәсілдері, 

әдістері, формалары, принциптері, құралдары мен әдістерін білу; жарыс ережесі және оларды 

өткізу әдістемесі; 

2.  спорт ойындары " бөлімі бойынша дене шынықтыру сабақтарын өз бетінше өткізу»; 

3. шұғылданушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып оқыту 

мен оқытуда жаңа әдістемелік тәсілдерді қолдану; 

4. критериалды бағалау дағдыларын меңгеру»; 

5. жарысты ұйымдастыру және төрешілік дағдыларын көрсету; 

6. жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі жас топтары үшін спорттық жаттығудың 

әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдану; кәсіби лексиканы пайдалана отырып, таңдап алынған 

спорт түрінің жаттығу техникасын сипаттау және талдау; шұғылданушылардың қозғалыс 

техникасында қателіктердің пайда болу себептерін анықтау. 

 

Цель дисциплины - изучение студентами теории и методики преподавания волейбола и 

баскетбола в школе, с учетом психологических особенностей школьников и уровня их 

физического развития, овладение основам техники игры, а также приобретение необходимых 

знаний, навыков и умений для самостоятельной педагогической работы в школе. 

Содержание дисциплины: Данная дисциплина способствует изучению техники и тактики 

волейбола и баскетбола, раскрывает методические основы преподавания волейбола и 
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баскетбола в школе, улучшает физический и технический уровень владения данными 

видом спорта. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знаниясредств, методов, форм, принципов, методических 

приемов организации и проведения волейбола и баскетбола в школе; правила 

соревнований и методику их проведения; 

2.  самостоятелно проводить уроки физической культуры по разделу «Спортивные 

игры»; 

3. применять новые методические подходы в обучении и преподавании с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей занимающихся; 

4. обладать навыками «критериального оценивания»; 

5. демонстрировать навыки организации и  судейства соревнований; 

6. применять различные средства и методы спортивной тренировки для различных 

возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; описать и проанализировать 

технику упражнений избранного вида спорта, используя профессиональную лексику; 

определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений. 

 

The purpose of discipline - the study of the theory and methods of teaching volleyball and 

basketball in high school, taking into account psychological characteristics of students and level 

of their physical development, mastering the basic techniques of the game, as well as acquiring 

the necessary knowledge, skills and abilities for independent pedagogical work in school. 

Discipline content: this discipline promotes the study of techniques and tactics of 

volleyball and basketball, reveals the methodological foundations of teaching volleyball and 

basketball in school, improves the physical and technical level of possession of this sport. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of means, methods, forms, principles, methods of organization 

and conduct of volleyball and basketball at school; competition rules and methods; 

2.  independently conduct physical education lessons in the section " Sports games»; 

3. apply new methodological approaches in teaching and learning, taking into account the 

individual characteristics and needs of students; 

4. possess the skills of "criteria-based assessment»; 

5. demonstrate the skills of organizing and judging competitions; 

6. to apply various means and methods of sports training for different age groups, taking 

into account individual characteristics; to describe and analyze the technique of exercises of the 

chosen sport, using professional vocabulary; to determine the causes of errors in the technique 

of movements. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
Педагогика, Таңдап алынған спорттың теориясы мен әдістемесі, Волейбол и 

баскетбол 

Педагогика,  Теория и методика ИВС, Волейбол и баскетбол 

Pedagogics, Theory and methodology of chosen kind of sports, Volleyball and basketball 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

 

Дене шынықтыру тарихы, параолимпадалық спорт 

История физической культуры, параолимпийский спорт 

History of Physical Education and Paralympic sport 

Курстың мақсаты-дене шынықтыру, спорт және халықаралық параолимпиялық 

қозғалыс туралы тарихи білім жүйесін қалыптастыру.  

Курстың мазмұны. Бұл пән ежелгі әлемнен дене шынықтыру саласында қоғамда 

болып жатқан тарихи және қазіргі үрдістердің ерекшеліктерін, орта ғасырдағы дене 

шынықтыру және спорт. дене шынықтыру және спорт. Қазақстан Республикасындағы 

дене шынықтыру және спорт. Сондай-ақ олимпиадалық қозғалыста пайдаланылатын 

негізгі ұғымдар мен әлемдегі және Каазстан Республикасындағы халықаралық 

параолимпиялық қозғалыстың құндылықтары. 
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Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, феодалдық және капиталистік кезеңдерде 

дене шынықтыру мен спорттың тарихи дамуын; олимпиадалық қозғалыстың тарихын, 

мақсаттары мен құндылықтарын көрсету; 

2. дене шынықтыру және спорт дамуының тарихи фактілерін талдау; 

3. кәсіби қызметте алынған іскерлікке сүйену; 

4. Олимпиада ойындары мен параолимпиялық қозғалыс туралы негізгі білімді 

пайдалану; олимпиадалық білім беру негізінде іс-шаралар сценарийлерін әзірлеу; 

5. ұйымдастыру-басқару міндеттерін шешу үшін дене шынықтыру мен спорттың 

пайда болуы мен дамуының тарихи процестері мен үрдістерін бағалау; Халықаралық 

олимпиадалық қозғалысты ұйымдастыру және өткізу мәселелері. 

 

Цель курса – сформировать систему исторических знаний о физической культуре, 

спорте имеждународномпараолимпийском движении.  

Содержание курса. Данная дисциплина направлена на изучение особенностей 

исторических и современных процессов, происходящих в обществе в сфере физической 

культуры с Древнего мира (в первобытном и рабовладельческом обществе), физическая 

культура и спорт в средние века. физическая культура и спорт в Новое и Новейшее время. 

физическая культура и спорт в Республики Казахстан. А также основных понятий, 

используемых в олимпийском движении, и ценностей международного 

параолимпийского движения в мире и в Республики Каазстан. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрнировать знания исторического  развития физической культуры и спорта 

в первобытно-общинном, рабовладельческом, феодальном и капиталистическом 

этапах;историю, цели и ценности олимпийского движения; 

2. анализировать исторические факты развития физической культуры и спорта; 

3. оперировать приобретенными умениями в профессиональной деятельности; 

4. использовать основные знания об олимпийских играх и параолимпийском 

движении; разрабатывать сценарии мероприятий на основе олимпийского образования; 

5. оценивать исторические процессы и тенденции возникновения и развития 

физической культуры и спорта для решения организационно-управленческих задач;в 

вопросах организации и проведении международного олимпийского движения. 

 

The aim of the course is to form a system of historical knowledge about physical culture, 

sports and the international Paralympic movement.  

Course content. This discipline is aimed at studying the features of historical and modern 

processes occurring in society in the field of physical culture from the Ancient world (in 

primitive and slave-owning society), physical culture and sport in the middle ages. physical 

culture and sport in Modern times. physical culture and sport in the Republic of Kazakhstan. As 

well as the basic concepts used in the Olympic movement, and the values of the international 

Paralympic movement in the world and in the Republic of Kazakhstan. 

As a result of studying the course the student will: 

1. to demonstrate the knowledge of the historical development of physical culture and 

sports in the primitive communal, slave-owning, feudal and capitalist stages; the history, goals 

and values of the Olympic movement; 

2. analyze historical facts of physical culture and sports development; 

3. to operate with the acquired skills in professional activity; 

4. use basic knowledge about the Olympic games and Paralympic movement; develop 

event scenarios based on Olympic education; 

5. to assess the historical processes and trends in the emergence and development of 

physical culture and sports to solve organizational and managerial problems; in the organization 

and conduct of the international Olympic movement. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Қазақстана тарихы, Жалпы тарих, Педагогика, Жалпы  психология, Таңдап алған 

спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

История Казахстана, Всеобщая истории, Педагогика, Общая психология, Теория и 

методика избранного вида спорта 
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History of Kazakhstan, the Universal History, Psychology, General Psychology, Theory 

and methodology chosen sport 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

ДМжС экономикасы мен социологиясы, ДМжС құқықтық негіздері, Кәсіби 

жаттықтырушылық қызметін жетілдіру, Таңдап алған спорт түрінің педагогикалық 

дағдыларының негіздері 

Экономика и социология ФКиС, Правовые основы ФКиС, Совершенствование 

профессиональной тренерской деятельности, Основы спортивно-педагогического 

мастерства в ИВС 

FCaS Economics and Sociology, Legal basis FCaS, Improvement of professional 

coaching, Fundamentals of sports-pedagogical skills favorite sport 

 

 

Денешынықтыру және спорт тарихы 

История физической культуры и спорта 

History of Physical Education and Sport 

Пәннің мақсаты – дене шынықтыру және спорт саласында тарихи білімді 

қалыптастыру.   

Пәннің мазмұны: "дене шынықтыру тарихы" пәні ежелгі әлемдегі дене шынықтыру 

мен спортты (алғашқы қауымдық және құлдық қоғамында) оқытуға бағытталған. Орта 

ғасырларда дене шынықтыру және спорт. Жаңа және Жаңа уақытта дене шынықтыру 

және спорт. Қазақстан Республикасындағы дене шынықтыру және спорт Халықаралық 

Олимпиада қозғалысын дамыту. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. ұйымдастырушылық-басқарушылық міндеттерді шешу үшін дене 

шынықтыру мен спорттың пайда болуы мен дамуының тарихи үрдістері мен үрдістерін 

білу; 

2. қазіргі заманғы оқыту технологиялары және ғылымның жаңа жетістіктері 

мен озық педагогикалық тәжірибені тәжірибеде қолдану саласындағы білімді көрсету; 

3. дене шынықтыру, спорт және олимпиадалық қозғалыстың тарихи даму 

фактілерін талдау; 

4. оқыту және тәрбиелеу технологиясын қолдану; әр түрлі оқу міндеттерін 

шешу барысында оқыту және тәрбиелеу технологияларын қолдану; толық технологияны 

да, оның жеке элементтерін де іске асыра отырып, сабақтар мен тәрбие іс-шараларын 

өткізу; 

5. ұйымдастыру-басқару міндеттерін шешу үшін дене шынықтыру мен 

спорттың пайда болуы мен дамуының тарихи процестері мен үрдістерін бағалау; 

Халықаралық олимпиадалық қозғалысты ұйымдастыру және өткізу мәселелері. 

 

Цель дисциплины – формирование исторических знаний в области физической 

культуры и спорта.   

Содержание дисциплины: Дисциплина - «История физической культуры» 

направлена на изучение: Физической культуры и спорта в Древнем мире (в первобытном 

и рабовладельческом обществе). Физической культуры и спорта в средние века. 

Физической культуры и спорта в Новое и Новейшее время. Физической культуры и 

спорта в Республики Казахстан. Развитие международного олимпийского движения. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания  исторических процессов и тенденций 

возникновения и развития физической культуры и спорта для решения организационно-

управленческих задач; 

2. демонстрировать знания  в области современных технологий обучения и 

применения на практике новейших достижений науки и передового педагогического 

опыта; 

3. анализировать исторические факты развития физической культуры, спорта 

и олимпийского движения; 

4. оперировать приобретенными умениями в профессиональной 

деятельности; применять технологии обучения и воспитания в ходе решения различных 
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учебных задач; проводить уроки и воспитательные мероприятия, реализуя как целиком 

технологию, так и ее отдельные элементы; 

5. оценивать исторические процессы и тенденции возникновения и развития 

физической культуры и спорта для решения организационно-управленческих задач;в 

вопросах организации и проведении международного олимпийского движения. 

 

The purpose of the discipline-the formation of historical knowledge in the field of 

physical culture and sports.   

Discipline - "History of physical culture" is aimed at the study of: Physical culture and 

sports in the Ancient world (in primitive and slave-owning society). Physical culture and sports 

in the middle ages. Physical culture and sports in the New and Modern times. Physical culture 

and sports in the Republic of Kazakhstan. Development of the international Olympic 

movement. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of historical processes and trends in the emergence and 

development of physical culture and sports to solve organizational and managerial tasks; 

2. demonstrate knowledge in the field of modern technologies of training and 

application in practice of the latest achievements of science and advanced pedagogical 

experience; 

3. to analyze historical facts of development of physical culture, sports and 

Olympic movement; 

4. to operate the acquired skills in professional activity; to apply technologies of 

training and education in the course of the solution of various educational tasks; to carry out 

lessons and educational actions, realizing both entirely technology, and its separate elements; 

5. to assess the historical processes and trends in the emergence and development 

of physical culture and sports to solve organizational and managerial problems; in the 

organization and conduct of the international Olympic movement. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
Қазақстана тарихы, Жалпы тарих, Педагогика, Жалпы  психология, Таңдап алған 

спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

История Казахстана, Всеобщая истории, Педагогика, Общая психология, Теория и 

методика избранного вида спорта 

History of Kazakhstan, the Universal History, Psychology, General Psychology, Theory 

and methodology chosen sport 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational Practices 

 

 

Сауықтыру гимнастикасының дәстүрлі емес түрлері мен жеке әдістемелері 

Нетрадиционные виды и частные методики оздоровительной гимнастики 

Non-traditional types and private methods of health gymnastics 

Пәннің мақсаты: дене шынықтыру саласындағы студенттердің кәсіби дайындығын 

қамтамасыз ету. Студенттерді спортшылармен, сондай-ақ емдік және алдын алу 

(сауықтыру) мақсаттарында ерекше қажеттіліктері бар адамдармен жұмыс істеудің 

білімдері мен практикалық дағдыларын қаруландыру.  

Пәннің мазмұны: бұл пән дене жаттығуларының емдік әсер ету механизмдері мен 

клиникалық-физиологиялық негіздемелерін қамтитын Сауықтыру дене тәрбиесінің жеке 

әдістемелерін меңгеруге бағытталған; көру қабілеті бұзылған, ақыл-ой кемістігі бар 

балалармен, балалардың церебральды сал ауруы, жұлынның зақымдануы, туа біткен даму 

ауытқулары кезінде қолданылатын Сауықтыру дене тәрбиесінің әдістемелік негіздері. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. оңалтудың әртүрлі түрлерін жүргізу әдістемесі бойынша теориялық және 

әдістемелік білімдерді көрсету. 

2. кәсіби қызметте балалардың дене және ақыл-ой дамуындағы 

ауытқушылықтары мен ауруларын ескере отырып, жаттығулар кешенін құруды жүзеге 

асыру. 
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3. әртүрлі жастағы және ауру адамдармен Сауықтыру дене шынықтырумен 

оқу сабақтарын әзірлеу және өткізу; 

4.  дене жүктемесінің мөлшерленуіне және массаждың әр түрлі түрлерін 

таңдауға ерекше назар аудару;  

5. дене және ақыл-ой дамуында ауытқушылығы бар балалармен дене 

шынықтыру сабақтарын өткізудің мазмұны, формалары, құралдары, әдістері мен 

тәсілдерін және массаждың әр түрлі түрлерін өткізудің әртүрлі тәсілдері мен әдістерін 

таңдау. 

 

Цель дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки студентов в области 

оздоровительной физической культуры. Вооружить студентов знаниями и практическими 

навыками работы со спортсменами, а также с лицами, обладающими особыми 

потребностями с лечебной и профилактической (оздоровительной) целями.  

Содержание дисциплины:  Данная дисциплина направлена на изучение частных 

методикх оздоровительной физической культуры, которые включают в себя клинико-

физиологические обоснования и механизмы лечебного действия физических 

упражнений; методические основы оздоровительной физической культуры,  которые 

применяют на занятиях с  детьми с нарушениями зрения, с умственной отсталостью, 

детском церебральном параличе, поражением спинного мозга, при врожденных 

аномалиях развития. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать теоретические и методические знанияе по методике 

проведения различных видов реабилитации. 

2. осуществлять в профессиональной деятельности составление комплексов 

упражнений, с учетом заболеваний и отклонений в физическом и умственном развитии 

детей. 

3. разрабатывать и проводить учебные занятия оздоровительной физической 

культурой с людьми различного возраста и заболеваний; 

4.  особо обращать внимание на дозирование физической нагрузки и  на 

выбор различных видов массажа; 

5. подбирать содержание, формы, средства, методы и приемы проведения 

занятий по физической культуре с детьми с отклонениями в физическом и умственном 

развитии и различные приемы и методики проведения разных видов массажа. 

 

The purpose of the discipline: to provide professional training of students in the field of 

health-improving physical culture. To equip students with knowledge and practical skills of 

work with athletes, and also with the persons possessing special needs with the medical and 

preventive (improving) purposes.  

Content of the discipline: This discipline is aimed at the study of private methods of 

improving physical culture, which include clinical and physiological justification and 

mechanisms of therapeutic action of physical exercises; methodological foundations of 

improving physical culture, which are used in the classroom with children with visual 

impairment, mental retardation, cerebral palsy, spinal cord injury, congenital anomalies of 

development. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate theoretical and methodological knowledge on the methodology of 

various types of rehabilitation. 

2. to carry out in professional activity drawing up of complexes of exercises, 

taking into account diseases and deviations in physical and mental development of children. 

3. to develop and carry out training sessions of improving physical culture with 

people of different age and diseases; 

4.  pay special attention to the dosage of physical activity and the choice of 

different types of massage;  

5. to select the contents, forms, means, methods and receptions of carrying out 

occupations on physical culture with children with deviations in physical and mental 

development and various receptions and techniques of carrying out different types of massage. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, Гимнастика 
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Теория и методика избранного вида спорта, Гимнастика 

Theory and methodology chosen sport, Gymnastics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Алынған білім, білік және дағдылары пайдаланылады педагогикалық, 

жаттықтырушылық тәжірибесі және дербес кәсіби қызметі. 

Полученные знания, умения и навыки используются в педагогической, тренерской 

практике и при самостоятельной профессиональной деятельности. 

The acquired knowledge and skills used in teaching, practice, coaching and independent 

professional activity. 

 

Сауықтыру гимнастикасының дәстүрлі емес түрлері  

Нетрадиционные виды оздоровительной гимнастики  

 Unconventional types of health gymnastics 

Пән мақсаты: жас ерекшеліктерінің, жеке ерекшеліктерін ескере отырып, дене 

шынықтыру жаттығуларын өткізу әдістемесін және сауықтыру гимнастикасы кешендерін 

зерттеу, сонымен қатар мектепте әртүрлі медициналық топтарға жататын оқушылармен 

жұмыс істеу үшін қажетті білім, дағды мен іскерлікті меңгеру. 

Пәннің мазмұны: бұл пән сауықтыру гимнастикасының дәстүрлі емес түрлерін 

зерттеуге бағытталған: калланетика, гидроаэробика, стретчинг, шейпинг, фитнес, йога 

буындық гимнастикасы, тыныс алу гимнастикасы және т. б. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. сауықтыру гимнастикасының дәстүрлі емес түрлерінің даму тарихы мен 

қазіргі жағдайы туралы білімдерін көрсету; 

2. шұғылданушылардың әр түрлі контингентімен айналысуға арналған 

жаттығулар кешендерін өткізу және ұстау әдістемесін әзірлеу; 

3.жалпы білім беретін мектепте, демалыс лагерлерінде дене тәрбиесі бойынша оқу, 

сыныптан тыс жұмыстар бойынша дәстүрлі емес сауықтыру гимнастикасын 

ұйымдастыру және өткізу; 

4. дене жүктемесінің мөлшерленуіне және массаждың әр түрлі түрлерін таңдауға 

ерекше назар аудару; 

5. оқушы жастарды сауықтыру және дене бітімін жетілдіру үшін сауықтыру 

гимнастикасының дәстүрлі емес түрлерінің кешендерін таңдау. 

 

Цель дисцилины:  изучение методики проведения физических упражнений и 

комплексов оздоровительной гимнастики с учетом возрастных половых, индивидуальных 

особенностей, а также приобретение необходимых знаний, навыков и умений для работы 

в школе с учащимися, отнесенными к различным медицинским группам. 

Содержание дисциплины:  Данная дисциплина направлена на изучение 

нетрадиционных видов оздоровительной гимнастики: калланетика, гидроаэробика, 

стретчинг, шейпинг, фитнес, суставная гимнастика йоги, дыхательная гимнастика и др. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания истории развития и современного состояния 

нетрадиционных видов оздоровительной гимнастики; 

2. разрабатывать  методику проведения и содержание комплексов 

упражнений для занятий с различным контингентом занимающихся; 

3.организовать и проводить различные комплексы нетрадиционной 

оздоровительной гимнастикив учебной, внеклассной работе по физическому воспитанию 

в общеобразовательной школе, лагерях отдыха; 

4. особо обращать внимание на дозирование физической нагрузки и  на выбор 

различных видов массажа; 

5. подбирать комплексы нетрадиционных видов оздоровительной гимнастики для 

оздоровления и физического совершенствования учащейся молодежи. 

 

The purpose of the dissilina: the study of methods of physical exercises and complexes of 

recreational gymnastics, taking into account age, gender, individual characteristics, as well as 

the acquisition of the necessary knowledge, skills and abilities to work in school with students 

assigned to different medical groups. 
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Discipline content: This discipline is aimed at the study of non-traditional types of health 

gymnastics: callanetics, hydroaerobics, stretching, shaping, fitness, joint yoga gymnastics, 

breathing gymnastics, etc. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of the history of development and current state of non 

traditional types of recreational gymnastics; 

2. to develop a technique of carrying out and the maintenance of complexes of 

exercises for occupations with various contingent engaged; 

3.to organize and carry out various complexes of non-traditional improving gymnastics in 

educational, extra-curricular work on physical education in comprehensive school, camps of 

rest; 

4. pay special attention to the dosage of physical activity and the choice of different types 

of massage; 

5. to select complexes of non-traditional types of improving gymnastics for improvement 

and physical improvement of the studying youth. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, Гимнастика 

Теория и методика избранного вида спорта, Гимнастика 

Theory and methodology chosen sport, Gymnastics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Алынған білім, білік және дағдылары пайдаланылады педагогикалық, 

жаттықтырушылық тәжірибесі және дербес кәсіби қызметі. 

Полученные знания, умения и навыки используются в педагогической, тренерской 

практике и при самостоятельной профессиональной деятельности. 

The acquired knowledge and skills used in teaching, practice, coaching and independent 

professional activity. 

 

Волейбол 

Волейбол 

Volleyball 

Пәннің мақсаты - мектепте волейболды оқыту, балалар-жасөспірімдер 

мектептерінде, олимпиадалық резервтегі балалар-жасөспірімдер мектептерінде, қосымша 

білім беру мекемелерінде жаттығу процесін, білігі мен дағдысын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: бұл пәнде волейболдың даму тарихы, ойыншылардың 

техникалық-тактикалық іс-әрекеттері, ойын ережелері, құрал-саймандар мен жабдықтар 

қарастырылады. Бұл ретте ойыншылардың ойын әрекетіне оқыту әдістемесіне, олардың 

дене және функционалдық дайындығына, волейбол және баскетбол бойынша оқу-

жаттығу сабақтарын жоспарлау мен ұйымдастыруға және т. б. ерекше көңіл бөлінеді. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. волейболдың даму тарихын, техникалық тәсілдердің жіктелуін, 

жарыстарды ұйымдастыруды және ойын ережесін білу;  

2. волейболдың техникалық тәсілдерін оқыту және жетілдіру үшін 

жаттығулар кешенін құрастыра және жүргізе білу,  

3. волейбол техникасын жоғары деңгейде орындау; 

4.  критериалды бағалау дағдыларын меңгеру»; 

5. жарысты ұйымдастыру және төрешілік дағдыларын көрсету; 

6. жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі жас топтары үшін спорттық 

жаттығудың әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдану; кәсіби лексиканы қолдана 

отырып, жаттығу техникасын сипаттау және талдау; шұғылданушылардың қозғалыс 

техникасында қателіктердің пайда болу себептерін анықтау. 

 

Цель дисциплины - сформировать систему знаний, умений и навыков преподавания  

волейбола  в школе, тренировочного процесса в детско-юношеских школах, детско-

юношеских школах олимпийского резерва, учреждениях дополнительного образования. 

Содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматривается история развития 

волейбола, технико-тактические действия игроков, правила игры, инвентарь и 

оборудование. При этом особое  внимание уделяется методике обучения игровым 
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действиям игроков, ихфизической и функциональной подготовке, планированию и 

организации учебно-тренировочных занятий по волейболу и баскетболу и др. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. знать историю развития волейбола, классификацию технических приемов, 

организацию соревнований и правила игры;  

2. уметь составлять и проводить комплексы упражнений для обучения и 

совершенствования технических приемов волейбола,  

3. выполнять на достаточно высоком уровне приемы техники волейбола; 

4. обладать навыками «критериального оценивания»; 

5. демонстрировать навыки организации и  судейства соревнований; 

6. применять различные средства и методы спортивной тренировки для 

различных возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; описывать и 

анализировать технику упражнений, используя профессиональную лексику; определять 

причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений. 

 

The purpose of the discipline is to form a system of knowledge, skills and abilities of 

teaching volleyball in school, training process in children's and youth schools, children's and 

youth schools of the Olympic reserve, institutions of additional education. 

Discipline content: in this discipline the history of volleyball development, technical and 

tactical actions of players, rules of the game, equipment and equipment are considered. At the 

same time, special attention is paid to the methodology of teaching players ' game actions, their 

physical and functional training, planning and organization of training sessions in volleyball and 

basketball, etc. 

As a result of studying the course the student will: 

1. know the history of volleyball, classification of techniques, organization of 

competitions and rules of the game;  

2. to be able to make and carry out complexes of exercises for training and 

improvement of technical receptions of volleyball,  

3. perform at a sufficiently high level techniques of volleyball; 

4.  possess the skills of "criterion evaluation»; 

5. demonstrate the skills of organizing and refereeing competitions; 

6. to apply various means and methods of sports training for different age groups, 

taking into account individual characteristics; to describe and analyze the technique of 

exercises, using professional vocabulary; to determine the causes of errors in the technique of 

movements. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Анатомия және жасерекшелік физиологиясы, ДМжС психологиясы мен 

педагогикасы, Таңдап алынған спорттың теориясы мен әдістемесі 

Анатомия, физиология (общая и возрастная), педагогика и психология ФКиС, 

Теория и методика ИВС   

Anatomy, physiology (total and age), Pedagogy and Psychology of Physical Culture and 

Sport, Theory and methodology of chosen kind of sports 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Мектептегі волейбол және баскетболды оқытудың теориялық және әдістемелік 

негіздері.Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі , Педагогикалық іс-тәжірибе 

Теоретические и методические основы проведения волейбола и баскетбола в 

школе,Теория и методика физической культуры, Педагогическая практика 

Theoretical and methodological basis of volleyball and basketball at school,Theory and 

Methodology of Physical Educatio, Educational practices 

 

Бокс 

Бокс 

Boxing 

Дитсциплинаның мақсаты-мектепте боксты оқыту, балалар-жасөспірімдер 

мектептерінде, олимпиадалық резервтегі балалар-жасөспірімдер мектептерінде, қосымша 

білім беру мекемелерінде жаттығу үрдісінің білім, білік және дағды жүйесін 

қалыптастыру. 
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Пәннің мазмұны: осы пәнге келесі бөлімдер кіреді: бокстың даму тарихы; қорғаныс 

іс-әрекеттері, қорғаныс іс-қимылдарының түрлері; түрлі қашықтықтарда шайқасты 

жүргізу; жарыс ережелері; боксшыны, снарядтар мен жабдықтарды жабдықтау. 

Практикалық сабақтарда студенттер бокс техникасын меңгереді, шабуылдау және қорғау 

әрекеттерін, боксты оқыту әдістемесін, арнайы терминологияны үйренеді,кәсіби-

педагогикалық дағдылар мен іскерліктерді меңгереді. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. бокстың даму тарихын; физикалық, техникалық және тактикалық дайындық 

ерекшеліктерін білу; 

2. жаттығу сабақтарын жоспарлау, ұйымдастыру және өткізу дағдыларын қолдану;  

3. шұғылданушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып 

оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану  

4. жарысты ұйымдастыру және төрешілік дағдыларын көрсету; 

5. жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі жас топтары үшін спорттық 

жаттығудың әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдану; кәсіби лексиканы қолдана 

отырып, жаттығу техникасын сипаттау және талдау; шұғылданушылардың қозғалыс 

техникасында қателіктердің пайда болу себептерін анықтау. 

 

Цель дитсциплины - сформировать систему знаний, умений и навыков 

преподавания  бокса  в школе, тренировочного процесса в детско-юношеских школах, 

детско-юношеских школах олимпийского резерва, учреждениях дополнительного 

образования. 

Содержание дисциплины: в данную дисциплину входят следующие разделы: 

История развития бокса; Защитные действия, разновидности защитных действий; 

Ведение боя на различных дистанциях; Правила соревнований; Оснащение боксера, 

снаряды и оборудования.На практических занятиях студенты овладевают техникой  

бокса,   изучают атакующие и защитные действия,  методику обучения  боксу, 

специальную терминологию, приобретают профессионально -  педагогические навыки и 

умения. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания истории развития бокса; особенностей  физической,  

технической и тактической подготовки; 

2. применять навыки планирования, организации и  проведения тренировочных 

занятий;  

3. применять новые подходы в обучении и преподавании с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей занимающихся 

4. демонстрировать навыки организации и  судейства соревнований; 

5. применять различные средства и методы спортивной тренировки для различных 

возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; описывать и анализировать 

технику упражнений, используя профессиональную лексику; определять причины 

возникновения у занимающихся ошибок в технике движений. 

 

The purpose of the discipline is to form a system of knowledge, skills and abilities of 

teaching Boxing in school, training process in children's and youth schools, children's and youth 

schools of the Olympic reserve, institutions of additional education. 

Content discipline: in this discipline includes the next sections: History development 

Boxing; Defensive actions, species defensive actions; Waging battlefield on various distances; 

Rules competition; Equipping boxer, projectiles and equipment. In practical classes, students 

master the technique of Boxing, learn attacking and defensive actions, methods of teaching 

Boxing, special terminology, acquire professional and pedagogical skills and abilities. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of the history of Boxing; features of physical, technical and 

tactical training; 

2. apply the skills of planning, organizing and conducting training sessions;  

3. apply new approaches in teaching and learning taking into account the individual 

characteristics and needs of students  

4. demonstrate the skills of organizing and refereeing competitions; 
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5. to apply various means and methods of sports training for different age groups, taking 

into account individual characteristics; to describe and analyze the technique of exercises, using 

professional vocabulary; to determine the causes of errors in the technique of movements. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites 

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика избранного вида спорта 

Theory and methodology chosen sport 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі , Педагогикалық іс-тәжірибе 

Теория и методика физической культуры, Педагогическая практика 

Theory and Methodology of Physical Educatio, Educational practices 

 

Таңдаған спорт түрінен спорттың жаттығу процесін басқару 

Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта 

Managing the process of sports training in a chosen sport 

Пәннің мақсаты: студенттерде таңдаған спорт түріндегі спортшылардың жаттығу 

және жарыс қызметін ұйымдастыру және басқару бойынша қажетті білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Берілген пәнде спорттық жаттығу процесін басқару, техниканы 

оқыту әдістемесі, таңдаған спорт түрінің тактикасы оқытылады. Оқытудың дидактикалық 

принциптері, Оқыту құралдары мен әдістері мен технологиялары. Оқыту кезеңдері: 

Бастауыш оқыту, тереңдетіп оқыту және жетілдіру. Оқыту әдістемесі, принциптері, 

жаттығу процесінің мазмұны және т. б. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. спорт түрлерінің жалпы сипаттамасы мен жіктелуі; спорттық жаттығудың 

құралдары, әдістері, қағидаттары мен кезеңділігін көрсету; спорттық дайындық түрлері; 

спорттық жаттығуда жоспарлау түрлері; жас спортшылардың спорттық жаттықтыру 

ерекшеліктері;  

2.  дене қасиеттерін дамыту үшін спорттық жаттығудың нақты құралдары мен 

әдістерін таңдау және пайдалану; спорттық жаттығу процесінде физикалық жүктемені 

реттеу;  

3.  таңдаған спорт түрімен айналысу үшін жас спортшыларды спорттық 

бағдарлауды және іріктеуді жүргізу;  

4.  спортшылардың физикалық, техникалық, тактикалық, психологиялық және 

моральдық-ерік дайындығын жүзеге асыру;  

5. спорттық жаттығудың микро, мезо және макроциклдерінде жаттығу процесін 

жоспарлау және басқару. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний и практических 

умений по организации и управлению тренировочной и соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

Содержание дисциплины: В данной дисциплине изучается управление процессом 

спортивной тренировки, методика обучения технике, тактике в избранном виде спорта. 

Дидактические принципы обучения, средства и методы и технологии обучения. Этапы 

обучения: начального обучения, углубленного разучивания и совершенствования. 

Методика тренировки, принципы, содержание тренировочного процесса и др. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания общей характеристики и классификации видов спорта; 

средств, методов, принципов и периодизации спортивной тренировки; виды спортивной 

подготовки; виды планирования в спортивной тренировке; особенности спортивной 

тренировки юных спортсменов;  

2.  подбирать и использовать конкретные средства и методы спортивной 

тренировки для развития физических качеств;  регулировать физическую нагрузку в 

процессе спортивной тренировки;  

3.  проводить спортивную ориентацию и отбор юных спортсменов для занятий 

избранным видом спорта;  

4.  осуществлять физическую, техническую, тактическую, психологическую и 

морально-волевую подготовку спортсменов;  
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5. осуществлять контроль за тренировочной и соревновательной деятельностью 

спортсменов; планировать и управлять тренировочным процессом в микро, мезо и 

макроциклах спортивной тренировки. 

 

The purpose of the discipline: the formation of students ' necessary knowledge and 

practical skills for the organization and management of training and competitive activities of 

athletes in their chosen sport. 

Discipline content: in this discipline, the management of the process of sports training, 

methods of teaching techniques, tactics in the chosen sport is studied. Didactic principles of 

training, means and methods and technologies of training. Stages of training: initial training, in-

depth learning and improvement. Methods of training, principles, content of the training 

process, etc. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of the General characteristics and classification of sports; 

means, methods, principles and periodization of sports training; types of sports training; types of 

planning in sports training; features of sports training of young athletes;  

2.  select and use specific means and methods of sports training for the development of 

physical qualities; regulate physical activity in the process of sports training;  

3.  conduct sports orientation and selection of young athletes for their chosen sport;  

4.  to carry out physical, technical, tactical, psychological and moral-strong-willed 

preparation of athletes;  

5. exercise control over training and competitive activity of athletes; plan and manage the 

training process in the micro, meso and macrocycles of sports training. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі  

Теория и методика избранного вида спорта 

Theory and methodology chosen sport 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Пәнді оқу нәтижесінде алған білімді кәсіби бапкер қызметінде және жалпы білім 

мектептеріндегі спорт үйірмелеріндегі жаттықтыру жұмыстарында қолдануға болады. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, могут быть применены в 

профессиональной тренерской деятельности, а также в работе спортивных секций 

образовательных школ. 

The knowledge gained as a result of the discipline can be applied in professional 

coaching, as well as in the sports sections of secondary schools. 

 

Бадминтон 

Бадминтон 

Badminton 
Бадминтон оқытудың мақсаты-студенттерге дене тәрбиесі жүйесіндегі бадминтон 

орны мен маңызы туралы қазіргі заманғы білім беру.  

Пәннің мазмұны: "Бадминтон" оқу пәні спорттық ойындарды оқыту теориясы мен 

әдістемесі мәселелерін - бадминтон, техникалық тәсілдер мен тактикалық іс-әрекеттерді 

меңгеруді, шұғылданушылардың әртүрлі контингенті бар бадминтон бойынша оқытушы-

жаттықтырушының өзіндік жұмысы үшін қажетті білім мен дағдыларды игеруді 

қарастырады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.  бадминтонда техникалық және Тактикалық ойындар дағдыларын көрсету; 

2.  Бадминтон " бөлімі бойынша дене шынықтыру сабақтарын өткізу»; 

3. шұғылданушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып 

оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану  

4.  критериалды бағалау дағдыларын меңгеру»; 

5.  жарысты ұйымдастыру және төрешілік дағдыларын көрсету; 

6. жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі жас топтары үшін спорттық 

жаттығудың әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдану; кәсіби лексиканы пайдалана 

отырып, таңдап алынған спорт түрінің жаттығу техникасын сипаттау және талдау; 

шұғылданушылардың қозғалыс техникасында қателіктердің пайда болу себептерін 

анықтау. 
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Цель преподавания бадминтона – дать студентам современные знания о месте и 

значении бадминтона в системе физического воспитания.  

Содержание дисциплины: учебная дисциплина «Бадминтон» предусматривает 

изучение вопросов теории и методики преподавания спортивной игры - бадминтон, 

овладение техническими приемами и тактическими действиями, приобретение 

необходимых знаний и умений для самостоятельной работы преподавателя-тренера по 

бадминтону с различным контингентом занимающихся. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1.  демонстрировать навыки технических и тактических действий игры в 

бадминтоне; 

2.  самостоятелно проводить уроки физической культуры по разделу «Бадминтон»; 

3. применять новые подходы в обучении и преподавании с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей занимающихся 

4.  обладать навыками «критериального оценивания»; 

5.  демонстрировать навыки организации и  судейства соревнований; 

6. применять различные средства и методы спортивной тренировки для различных 

возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; описать и проанализировать 

технику упражнений избранного вида спорта, используя профессиональную лексику; 

определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений. 

 

The purpose of teaching badminton is to give students modern knowledge about the place 

and importance of badminton in the system of physical education.  

Discipline content: the discipline "Badminton" provides for the study of the theory and 

methodology of teaching sports game-badminton, mastering techniques and tactical actions, the 

acquisition of the necessary knowledge and skills for independent work of a teacher-coach in 

badminton with a different contingent of students. 

As a result of studying the course the student will: 

1.  demonstrate skills of technical and tactical actions of badminton game; 

2.  it is independent to carry out lessons of physical culture on the section " Badminton»; 

3. apply new approaches in teaching and learning taking into account the individual 

characteristics and needs of students  

4.  possess the skills of "criterion evaluation»; 

5.  demonstrate the skills of organizing and refereeing competitions; 

6. to apply various means and methods of sports training for different age groups, taking 

into account individual characteristics; to describe and analyze the technique of exercises of the 

chosen sport, using professional vocabulary; to determine the causes of errors in the technique 

of movements. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі 

Теория и методика избранного вида спорта 

Theory and methodology chosen sport 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі , Педагогикалық іс-тәжірибе 

Теория и методика физической культуры, Педагогическая практика 

Theory and Methodology of Physical Educatio, Educational practices 

 

Оқушылар гигиенасы және спорттық медицина 

Гигиена школьников и спортивная медицина 

School hygiene and sports medicine 

Пәннің мақсаты: дене тәрбиесі бойынша практикалық жұмыста қолданылатын 

гигиена бойынша білімді қалыптастыру және студенттерде спорттық медицина бойынша 

қажетті білімдер мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Пән болашақ мамандарды денсаулықты сақтау және нығайту 

мәселелерімен, балалардың дене дамуының заңдылықтарымен таныстырады; мектепте 

және басқа да оқу және сауықтыру мекемелерінде оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруды 

гигиеналық тұрғыдан бағалауға үйретеді. Сондай-ақ спорттық медицина туралы түсінік. 

Мектепке дейінгі балалар мен оқушылардың дене тәрбиесінің медициналық-биологиялық 
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және педагогикалық негіздері. Дене шынықтыру мен спорттың адам дамуындағы 

маңызы. Дене шынықтыру мен спорттың жалпы сипаттамасы. Мектепке дейінгі балалар 

мен оқушылардың дене дайындығын жетілдіру және дамыту құралдары мен әдістері. 

Оқушылардың дене шынықтыру дайындығының деңгейін сақтаудағы спорттың әр 

түрлерінің рөлі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. гигиеналық негіздеме және оқу-тәрбие процесіне қойылатын талаптар (сабақ, 

кесте); дене жүктемелеріне ағзаның физиологиялық бейімделуі; спорттық іс-әрекет, 

шаршау, әртүрлі спорт түрлеріндегі қалпына келтіру кезіндегі резервтік мүмкіндіктер; 

шаршаудың, шаршаудың және шаршаудың алдын алу және жою бойынша іс-шаралар; 

мектеп жасындағы балалардың тамақтану негіздері, Дене шынықтыру құралдары мен 

принциптері.; 

2. дене жаттығуларымен және спортпен шұғылданушылардың денсаулығын 

нығайтуға ықпал ететін гигиеналық іс-шараларды әзірлеу; спорттық медицина мен 

физиологияның негізгі арнайы терминдерін қолдану;  

3. алған теориялық білімді практикада қолдану; ішкі және пәнаралық 

байланыстарды жүзеге асыру; 

4. практикалық қызметте аурулардың алдын алу және дене шынықтыру және спорт 

құралдарымен ағзаның функционалдық жағдайын түзету бойынша білімді қолдану; дене 

шынықтыру сабақтарындағы дене жүктемелерін гигиеналық нормалау; сонымен қатар 

шұғылданушылардың спорттық дайындығындағы физиологиялық бақылауды қолдану; 

спорттық жаттығу процесінде туындайтын негізгі бұзушылықтарды тану;  

5. дене шынықтырумен және спортпен шұғылдануда спорттық медицина мен 

физиологиялық зерттеулердің құралдары мен әдістерін пайдалану. 

 

Цель дисциплины:формирование знаний  по гигиене с применением их в 

практической работе по физическому воспитанию учащихся и сформировать у студентов 

необходимых знаний и практических умений по спортивной медицине. 

Содержание дисципдлины: Дисциплина знакомит будущих специалистов с 

вопросами охраны и укрепления здоровья, с закономерностями физического развития 

детей; учит оценивать организацию учебно-воспитательной работы в школе и других 

учебных и оздоровительных учреждений с гигиенической точки зрения. А также понятие 

о спортивной медицине. Медико-биологические и педагогические основы физического 

воспитания дошкольников и школьников. Значение физической культуры и спорта в 

развитии человека. Общая характеристика физической культуры и спорта. Средства и 

методы развития и совершенствования физической подготовки дошкольников и 

школьников. Роль различных видов спорта в приобретении и сохранении уровня 

физической подготовленности школьников. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания гигиенического обоснования и требований к учебно-

воспитательному процессу (урок, расписание); физиологическойадаптации организма к 

физическим нагрузкам; резервных возможностей при спортивной деятельности, 

утомлении, восстановлении в разных видах спорта; мероприятия по предупреждению и 

ликвидации усталости, утомления и переутомления; основы питания детей школьного 

возраста, средства и принципы закаливания; 

2. разрабатывать гигиенические мероприятия, способствующие укреплению 

здоровья занимающихся физическими упражнениями и спортом;оперировать основными 

специальными терминами спортивной медицины и физиологии;  

3. применять полученные теоретические  знания на практике; осуществлять внутри- 

и междисциплинарные связи; 

4. в практической деятельности применять  знания по предупреждению 

заболеваний и корректировке функционального состояния организма средствами 

физической культуры и спорта; гигиенического нормирования физических нагрузок при 

занятиях физической культурой; а также физиологический контроль в спортивной 

подготовке занимающихся; распознавать основные нарушения, возникающие в процессе 

спортивной тренировки; 

5. уметь назначать необходимые мероприятия для восстановления нормального 

функционирования организма и дальнейшего процесса тренировки; использовать 
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средства и методы спортивной медицины и физиологических исследований на занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

The purpose of discipline: formation of knowledge on hygiene with their application in 

practical work on physical education of pupils and to form at students of necessary knowledge 

and practical skills on sports medicine. 

The content of discipline: Discipline introduces future professionals to the protection and 

promotion of health, with the laws of physical development of children; teaches to evaluate the 

organization of educational work in school and other educational and health institutions from a 

hygienic point of view. As well as the concept of sports medicine. Medical-biological and 

pedagogical bases of physical education of preschoolers and schoolchildren. The importance of 

physical culture and sport in human development. General characteristics of physical culture 

and sports. Means and methods of development and improvement of physical training of 

preschoolers and schoolchildren. The role of various sports in the acquisition and preservation 

of the level of physical fitness of students. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. demonstrate knowledge of hygienic justification and requirements for the educational 

process (lesson, schedule); physiological adaptation of the body to physical activity; reserve 

opportunities for sports activities, fatigue, recovery in different sports; measures to prevent and 

eliminate fatigue, fatigue and overwork; basics of nutrition of school-age children, means and 

principles of hardening; 

2. to develop hygienic measures that promote the health of those engaged in physical 

exercise and sports; to operate with the main special terms of sports medicine and physiology;  

3. to apply the obtained theoretical knowledge in practice; to carry out intra-and 

interdisciplinary communications; 

4. in practical activity to apply knowledge on the prevention of diseases and correction of 

a functional condition of an organism by means of physical culture and sports; hygienic 

regulation of physical loadings at occupations by physical culture; and also physiological 

control in sports preparation of the engaged; to recognize the basic violations arising in the 

course of sports training;  

5. be able to prescribe the necessary measures to restore normal functioning of the body 

and the further process of training; use the means and methods of sports medicine and 

physiological research in physical education and sports. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Анатомия, спорт морфологияның негіздері,  Дене шынықтыру және спорт теориясы 

мен әдістемесі , Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена  

Анатомия, основы спортивной морфологии, Теория и методика физической 

культуры и спорта, Возрастная физиология и дошкольная гигиена 

Anatomy with bases of sports morphology, Age physiology, Theory and Methodology, 

Physical training and medical 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, Оқушылардың қозғалыс әрекетің ұйымдастыру 

Педагогическая практика, Организационно-методические основы двигательной 

активности школьников 

Teaching   practice, Organizational and methodological foundations of physical activity 

of schoolchildren 

 

Валеология 

Валеология 

Valeology 

Пәннің мақсаты: оқушыларды денсаулық мәдениетінің әлемдік деңгейіне баулу, 

салауатты өмір салтына қажеттілікті қалыптастыру, денсаулықты сақтау, нығайту және 

қалпына келтіру бойынша өз бетінше білім алу қажеттігіне сендіру, сондай-ақ дене 

тәрбиесі құралдарымен халықтың (адамдардың) денсаулығын сақтау және нығайту 

тәсілдеріне үйрету. 

 Пәннің мазмұны: Пән студенттерде салауатты өмір салтын қалыптастырудың 

өзара тәуелді мәселелерін шешу үшін қажетті теориялық білімдер мен практикалық 



48 

 

дағдыларды қалыптастыруға, сонымен қатар денсаулықты сақтау мен нығайтуға 

бағытталған. 

 Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1. Денсаулық сақтау технологияларын, жеке гигиена талаптарын, шынықтыру 

негіздерін, тиімді және емдік тамақтану негіздерін білуін көрсету; 

2. жас, физиологиялық және гигиеналық талаптарды ескере отырып сауықтыру іс-

шараларын жүргізу;  

3. тамақтанудың, оның ішінде спорт түрлері бойынша спортшылардың 

калориялығын бағалау; 

4. қозғалыс белсенділігінің заманауи сауықтыру әдістерін қолдану; 

5. шұғылданушылардың жеке ерекшеліктерін және олардың денсаулық деңгейін 

ескере отырып, сауықтыру бағдарламалары мен дене жаттығуларының кешендерін 

әзірлеу. 

 

 Цель дисциплины:  приобщение обучающихся к мировому уровню культуры 

здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни, убеждение в 

необходимости  самостоятельного приобретения знаний по сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья, а также  обучение способам сохранения и укрепления здоровья 

населения (людей) средствами физического воспитания. 

Содержаниедисциплины:  Данна дисциплина направлена на формирование у 

студентов  необходимых теоретических знаний  и практических умений  для решения  

существующих в области физического воспитания взаимозависимых проблем 

формирования здорового образа жизни, а также сохранения и укрепления здоровья. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1. демонстрировать знания  технологий здоровья сбережения, требований личной 

гигиены, основ закаливания, основ рационального и лечебного питания; 

2. проводить оздоровительные мероприятия с учетом возрастных, физиологических 

и гигиенических требований; 

3. оценивать калорийность питания, в том числе спортсменов по видам спорта; 

4. использовать современные оздоровительные методики двигательной активности; 

5. разрабатывать оздоровительные программы и комплексы физических 

упражнений с учетом индивидуальных особенностей занимающихся и их уровнем 

здоровья. 

 

 The objective of the discipline familiarizing students to world-class health culture, 

formation of needs in a healthy way of life, a belief in the necessity of self-knowledge for 

preservation, strengthening and restoring health, and teaching the ways of preservation and 

strengthening of health of the population (people) by means of physical education. 

Content of discipline: this discipline is aimed at the formation of students necessary 

theoretical knowledge and practical skills to solve the existing in the field of physical education 

interdependent problems of healthy lifestyle, as well as the preservation and promotion of 

health. 

As a result of studying the course the student will:  

1. demonstrate knowledge of health saving technologies, personal hygiene requirements, 

the basics of hardening, the basics of rational and therapeutic nutrition; 

2. to carry out health-improving actions taking into account age, physiological and 

hygienic requirements;  

3. evaluate calorie intake, including athletes by sport; 

4. the use of modern Wellness techniques of the motor activity; 

5. to develop health programs and complexes of physical exercises taking into account 

individual features engaged and their level of health. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 

Тәнтану және физиология, педагогикасы, дене мәдениетінң теориясы 

Анатомия и физиология человека, педагогика, теория физической культуры 

Anatomy and human physiology, pedagogics, theory of physical culture 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

ДМ әдістемесі, спорттық жаттығу негізі, спорттық медицина,емдікденешынықтыру 
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Методика физической культуры, основы спортивной тренировки, спортивная 

медицина, лечебная физическая культура 

Methodology of physical culture, basis of sports training, sports medicine, medical 

physical training 

 

Гидрореабилитация 

Гидрореабилитация 

Water rehabilitation 

Пәннің мақсаты - спортшылардың, Сауықтыру дене шынықтырумен айналысатын 

тұлғалардың әртүрлі жыныстық-жастық топтарында физикалық құралдармен қалпына 

келтіру және гидротұрақтандыру іс-шаралары тұрғысынан жаттығу процесін жоспарлау 

технологиясының ерекшеліктері туралы терең білімді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: бұл пән спорттағы шаршау және қалпына келтіру үрдістерінің 

сипаттамасын зерттеуге бағытталған. Спорттағы қалпына келтірудің мәні мен бағасы. 

Қалпына келтірудің физикалық құралдарының сипаттамасы. Дене құралдарымен 

спортшыларды жарақаттанудан, аурулардан, шаршаудан және асқын кернеуден кейін 

гидротұрақтандыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. дене шынықтыру және спортпен шұғылдану процесінде дене құралдарымен 

қалпына келтіру және гидротұрақтандыру іс-шараларының құралдары мен әдістері 

туралы білімдерін көрсету; 

2.  жаттығу кезеңіне байланысты әртүрлі маманданған спортшылар үшін қалпына 

келтіру іс-шараларының жоспарын әзірлеу;  

3. қолда бар патологияны немесе жарақатты ескере отырып, гидротұрақтандыру іс-

шараларын таңдауды жүзеге асыру;  

4. Сауықтыру дене шынықтырумен айналысатын әртүрлі жастағы тұлғалар үшін 

қалпына келтірудің физикалық құралдарын таңдау; 

5.  қалпына келтіру және гидротұрақтандыру іс-шаралары тұрғысынан қозғалу іс-

әрекетінің түрлі режимдері бар тұлғалар үшін оқу-жаттығу процесін жүргізуде жаңа 

тәсілдерді қолдану. 

 

Цель дисциплины - формирование углубленных знаний об особенностях 

технологии планирования тренировочного процесса с позиции восстановительных и 

гидрореабилитационных мероприятий физическими средствами в различных 

половозрастных группах спортсменов, лиц, занимающихся оздоровительной физической 

культурой. 

Содержание дисциплины: Данная дисциплина направлена на изучение 

характеристики процессов утомления и восстановления в спорте. Значение и оценка 

восстановления в спорте. Характеристика физических средств восстановления. 

Гидрореабилитация спортсменов физическими средствами после травм, заболеваний, 

переутомления и перенапряжения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания о средствах и методах восстановительных и 

гидрореабилитационных мероприятий физическими средствами в процессе занятий 

физической культурой и спортом у лиц с различным режимом двигательной активности; 

2.  разрабатывать план восстановительных мероприятий для спортсменов 

различных специализаций в зависимости от тренировочного периода;  

3. осуществлять выбор гидрореабилитационных мероприятий с учетом имеющейся 

патологии или травмы;  

4. подбирать физические средства восстановления для лиц различного возраста, 

занимающихся оздоровительной физической культурой; 

5.  применять новые подходы впроведении учебно-тренировочного процесса для лиц 

с различными режимами двигательной деятельности, с позиции восстановительных и 

гидрореабилитационных мероприятий. 

 

The purpose of discipline - formation of in-depth knowledge about the new technology 

planning of the training process from the position of restorative and hydrorehabilitation events 
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by physical means in various age-sex groups of athletes, persons engaged in improving physical 

culture. 

Discipline content: This discipline is aimed at studying the characteristics of the 

processes of fatigue and recovery in sports. Significance and evaluation of recovery in sport. 

Characteristics of physical means of recovery. Hydro-rehabilitation of athletes by physical 

means after injuries, diseases, fatigue and overstrain. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. demonstrate knowledge about the means and methods of rehabilitation and hydro-

rehabilitation measures by physical means in the process of physical culture and sports in 

persons with different modes of motor activity; 

2.  develop a recovery plan for athletes of different specializations depending on the 

training period;  

3. carry out the choice of hydro-rehabilitation measures taking into account the existing 

pathology or injury;  

4. to select physical means of recovery for persons of different age who are engaged in 

improving physical culture; 

5.  to apply new approaches in carrying out educational and training process for persons 

with different modes of motor activity, from a position of restoration and hydro-rehabilitation 

actions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
Адам анатомиясы мен физиологиясы, адам физиологиясы (жалпы және жас), 

таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, педагогика. 

Анатомия и физиология человека, физиология человека (общая и возрастная), 

теория и методика избранного вида спорта, педагогика. 

Human anatomy and physiology, human physiology (total and age), theory and 

methodology chosen sport pedagogy. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Алынған білімдер спорттағы қолданылуы мүмкін іс жүзінде дене шынықтыру және 

спорт, сондай-ақ, жаттықтырушы. 

Приобретенные знания по учебному курсу  могут быть применены на практике в 

области физической культуры и спорта, а также в работе тренером. 

The acquired knowledge of the course can be applied in practice in the field of physical 

culture and sports, as well as the coach. 

 

Кіші жас оқушысын оқыту мен тәрбиелеудің педагогикалық-психологиялық 

негіздері 

Психология педагогических основ обучения и воспитания 

Psychology of pedagogical principles of teaching and upbringing 

Пәннің мақсаты: білім беру жүйесіндегі психологиялық қызмет және мұғалімнің 

педагогикалық қызметі, тәрбиелеу, оқыту психологиясы туралы білім жүйесін 

қалыптастыру. 

Пән мазмұны: бұл пән білім беру жүйесінде оқыту және тәрбиелеу 

психологиясының негізгі ережелерін, сонымен қатар педагогикалық психология әдістерін 

меңгеруге бағытталған. Сонымен қатар, сабақ барысында қазіргі педагогикалық 

психологиядағы мәселелердің мазмұны және оларды шешу жолдары ашылады. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы:  

1. білім беру жүйесінде оқыту және тәрбиелеу психологиясының жалпы 

заңдылықтарын білу,  

2. педагогикалық психология тұрғысынан ұжымдағы заманауи мәселелерді 

талдау; 

3. оқу-зерттеу іс-әрекеті мен алынған зерттеу нәтижелерін психологиялық 

талдаудың әртүрлі әдістерін қолдану. 

4. кәсіби қарым-қатынас талаптарына сәйкес мінез-құлық пен қызметті 

көрсету; 

5. оқу сабақтарын өткізу және жоспарларды әзірлеу кезінде оқыту мен 

тәрбиелеудің заманауи теорияларын қолдану. 
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Цель дисциплины: формирование системы знаний о психологии обучения, 

воспитания, педагогической деятельности учителя и психологической службе в системе 

образования. 

Содержание дисциплины: Данная дисциплина направлена на изучение основных 

положений психологии обучения и воспитания в системе образования, а также с методов 

педагогической психологии. Также в ходе занятий раскрывается содержание проблем в 

современной педагогической психологии и возможные пути их решения. 

В результате изучения курса обучающийся будет:  

1. демонстрировать знания общих закономерностей психологии обучения и 

воспитания в системе образования,  

2. анализировать  современные проблемышкольного коллектива с позиции 

педагогической психологии; 

3. применять различные методики  учебно-исследовательской деятельности 

и психологического анализа полученных результатов исследования. 

4. демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с 

требованиями профессионального общения; 

5. использовать современные теории обучения и воспитания при разработке 

планов и проведения учебных занятий. 

 

The purpose of the discipline: the formation of a system of knowledge about the 

psychology of training, education, pedagogical activity of the teacher and psychological service 

in the education system. 

Discipline content: This discipline is aimed at studying the basic provisions of the 

psychology of education and upbringing in the education system, as well as the methods of 

pedagogical psychology. Also during the lessons the content of problems in modern 

pedagogical psychology and possible ways of their solution is revealed. 

As a result of studying the course the student will:  

1. to demonstrate knowledge of General laws of psychology of training and 

education in the education system,  

2. to analyze the modern problems of the school team from the standpoint of 

pedagogical psychology; 

3. apply various methods of educational and research activities and psychological 

analysis of the results of the study. 

4. demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of 

professional communication; 

5. to use modern theories of training and education in the development of plans 

and conduct of training sessions. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites  

"Жалпы психология", "жас ерекшелік психологиясы". 

 «Общая психология», «Возрастная психология».  

"General psychology", "Age psychology". 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Педагогикалық практика, кәсіптік қызмет 

Педагогическая практика, профессиональная деятельность 

Pedagogical practice, professional activity 

 

Дене шынықтыру және спорт психологиясы 

Психология физической культуры и спорта 

Psychology of physical culture and sports 

Пәннің мақсаты: психологиялық факторлардың шұғылданушылардың дене 

дайындығы мен психикалық денсаулығына әсер ету тәсілдері туралы, стресс және оның 

шұғылданушылардың дене белсенділігіне әсері туралы, жеке тұлғаның рөлі, 

көшбасшылық, командалық ұйымшылдық, ынтымақтастық, бәсекелестік, дене 

тәрбиесіндегі және спорттағы. 

Курстың / пәннің мазмұны: "дене шынықтыру және спорт психологиясы" пәні дене 

тәрбиесі мен спорт процесін дұрыс құру үшін қажетті психологиялық заңдылықтарды 

меңгеруге, педагог пен оқушы, жаттықтырушы мен спортшы арасындағы қарым-

қатынасты қалыптастыруға, сонымен қатар спорттық дайындық пен спорттық 
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шеберліктің жоғары деңгейіне жетуге бағытталған. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс: 

1. дене шынықтыру сабақтарында оқытудың психологиялық негіздерін; дене 

шынықтыру мұғалімі мен жаттықтырушының жеке басының психологиясын; оқу 

қызметінің субъектісі ретінде оқушының психологиясын; спорт қызметінің 

психологиялық ерекшеліктерін;; 

2.  дене тәрбиесі және спорт психологиясы бойынша теориялық білімді мектепте 

практикада және спорттық қызметте пайдалану; 

3. дене тәрбиесі және спорт психологиясы бойынша теориялық және әдістемелік 

білімді практикалық қызметте қолдану;  

4. оқушылар мен спортшыларды оқыту және оқу-жаттығу сабақтарына 

психологиялық даярлау негіздерін енгізу; 

5. психологиялық бақылау және эксперимент жүргізу. 

 

Цель дисциплины: формирование знанийо способах воздействия психологических 

факторов на физическую подготовку и психическое здоровье занимающихся, о стрессе и 

его влияния на физическую активность занимающихся,  о роли  личности, лидерства, 

командной сплочённости, сотрудничества, соперничества, как в физическом воспитании, 

так и в спорте. 

Содержание дисциплины: Дисциплина «Психология физической культуры и 

спорта» направлена на изучение психологических закономерностей необходимых для 

правильного построения процесса физического воспитания и спорта, налаживания 

контакта между педагогом и школьником, тренером и спортсменом, а также для 

достижения высокого уровня спортивной подготовки и спортивного мастерства. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:: 

1. демонстрировать знания психологических основ обучения на уроках физической 

культуры; психологию личности учителя физической культуры и тренера; психологию 

школьника как субъекта учебной деятельности; психологические особенности 

спортивной деятельности; 

2. использовать теоретические знания по психологии физического воспитания и 

спорта на практике в школе и  в спортивной деятельности; 

3.применять в практической деятельноститеоретические и методические знания по 

психологии физического воспитания и спорта;  

4. включать основы психологической подготовки школьников и спортсменов в 

урочные и учебно-тренировочные занятия обучющихся; 

5. проводить психологическое наблюдение и эксперимент. 

 

The purpose of discipline is: formation of knowledge about the methods of influence of 

psychological factors on physical and mental health concerned about stress and its effects on 

physical activity involved, the role of personality, leadership, team cohesion, cooperation, 

rivalry, as in physical education and sport. 

Discipline "Psychology of physical culture and sports" is aimed at studying the 

psychological patterns necessary for the correct construction of the process of physical 

education and sports, establishing contact between teacher and student, coach and athlete, as 

well as to achieve a high level of sports training and sportsmanship. 

As a result of the study, the student must: 

1. demonstrate knowledge of psychological foundations of teaching physical education; 

psychology of personality of physical education teacher and coach; the psychology of the 

student as a subject of educational activity; psychological characteristics of sports activities; 

2.  to use theoretical knowledge on psychology of physical education and sports in 

practice at school and in sports activity; 

3. apply in practice theoretical and methodological knowledge of the psychology of 

physical education and sports;  

4. to include bases of psychological preparation of school students and athletes in fixed 

and educational and training occupations of the trained; 

5. conduct psychological observation and experiment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 
Жалпыжәнежасерекшелікпсихологиясы 
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Общая и возрастная психология 

Generalandagepsychology 

Постреквизиттер/Постреквизиты/Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

Дене шынықтыру және спорт гигиенасы 

Гигиена физической культуры и спорта 

Hygiene of Physical Education and Sport 

Пән мақсаты: оқушыларды дене тәрбиесі бойынша практикалық жұмыста қолдана 

отырып, гигиена бойынша білімді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: бұл пән жалпы гигиена, мектеп гигиенасы және дене шынықтыру 

мен спорт гигиенасы қарастырылады. Осы пәнді оқып,білім алушылар валеологияның 

гигиеналық негіздерін және дене тәрбиесі мен спорттық жаттығуда гигиеналық 

құралдарды қолдану әдістемесін меңгереді. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. денсаулықты сақтау, жалпы гигиена және дене шынықтыру мен спорт 

гигиенасының негізгі ережелерін;дене шынықтыру және спорт саласындағы қызметтің 

санитариялық-гигиеналық негіздерін;спорттық-сауықтыру құрылыстары мен 

жабдықтарын орналастыруға қойылатын гигиеналық талаптарды;Мектептегі дене 

тәрбиесін гигиеналық қамтамасыз етуді білу. 

2. жеке гигиена талаптарына сәйкес спорттық жаттығуларды, Сауықтыру 

дене шынықтыру сабақтарын жоспарлауды, шынықтыру негіздерін, сондай-ақ сыртқы 

орта факторларын және рационалды және емдік тамақтану негіздерін қолдануға 

қойылатын негізгі гигиеналық талаптарды әзірлеу. 

3. дене шынықтыру сабақтарын, жаттығулар мен жарыстарды өткізу 

орындарындағы жағдайларды гигиеналық позициядан бағалау;  

4. дене шынықтырушылар мен әртүрлі жастағы спортшылардың 

тамақтануына талдау жасау;  

5. гигиеналық талаптарды ескере отырып, сауықтыру шараларын өткізу. 

 

Цель дисциплины: формирование знаний по гигиене с применением их в 

практической работе по физическому воспитанию учащихся. 

Содержание дисциплины:  Данная дисциплина направлена на изучение гигиены для 

специальности «ФКиС», где рассматривается общая гигиена, школьная гигиена и гигиена 

физической культуры и спорта. Изучая эту дисциплину,обучающиеся овладевают 

гигиеническими основами валеологии и методикой применения гигиенических средств в 

физическом воспитании и спортивной тренировке. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрироватьзнания основных положений здоровьесбережения, общей 

гигиены и гигиены физической культуры и спорта;санитарно-гигиенических основ 

деятельности в сфере физической культуры и спорта;гигиенических требований к 

устройству спортивно-оздоровительных сооружений и оборудования;гигиенического 

обеспечения физического воспитания в школе. 

2. разрабатывать планирование спортивных тренировок, занятий 

оздоровительной физической культуры в соответствии стребованиями  личной гигиены, 

основы закаливания, а также на основегигиенических требований к использованию 

факторов внешней среды иоснов рационального и лечебного питания. 

3. оценивать с гигиенических позиций условия в местах проведения занятий 

физической культуры, тренировок и соревнований;  

4. анализироватьсистему питания физкультурников и спортсменов разного 

возраста;  

5. проводить оздоровительные мероприятия с учетом гигиенических 

требований. 

 

The purpose of discipline: formation of knowledge on hygiene with their application in 

practical work on physical education of pupils. 
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Discipline content: This discipline is aimed at the study of hygiene for the specialty 

"Fkis", which deals with General hygiene, school hygiene and hygiene of physical culture and 

sports. Studying this discipline, students master the hygienic basics of valeology and methods of 

application of hygiene products in physical education and sports training. 

As a result of studying the course the student will: 

1. demonstrate knowledge of the basic provisions of health care, General hygiene 

and hygiene of physical culture and sports; sanitary and hygienic bases of activity in the field of 

physical culture and sports; hygienic requirements for the device of sports facilities and 

equipment; hygienic provision of physical education in school. 

2. to develop planning of sports trainings, occupations of improving physical 

culture according to requirements of personal hygiene, a basis of hardening, and also on the 

basis of hygienic requirements to use of factors of an environment and principles of rational and 

medical food. 

3. to evaluate from the hygienic position conditions in places of carrying out 

occupations of physical culture, trainings and competitions;  

4. analyze the nutrition system of athletes and athletes of different ages;  

5. to carry out health measures taking into account hygienic requirements. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Тәнтану мен адам физиологиясы, педагогика, валеология, дене мәдениеті теориясы 

Анатомия и физиология человека, педагогика, валеология, теория физической 

культуры 

Anatomy and human physiology, pedagogics, valueology, theory physical cultures 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Спорттық  медицина, Емдік дене шынықтыру, Массаж негіздері, Спорттық 

құрылыстар 

Спортивная медицина, Лечебная физическая культура, Основы массажа, 

Спортивные сооружения 

Sports medicine, Therapeutic physical training, Fundamentals of Massage, Sport facilities 

 

Емдік дене шынықтыру мен массаждың педагогикалық негіздері 

Педагогические основы ЛФК и массаж 

Pedagogical bases of medical physical culture and massage 

Пәннің мақсаты: денсаулық жағдайында ауытқулары бар адамдармен жұмыс істеу 

кезінде емдік дене шынықтыру және массаж құралдарын пайдалану туралы практикалық 

білімді қалыптастыру. адам ағзасы дамуының анатомо-физиологиялық, педагогикалық 

және психологиялық ерекшеліктерін оқып білу, емдік дене шынықтыру мен массаждың 

теориялық және әдістемелік негіздерін білу, оларды практикалық жұмыста қолдана білу. 

Пәннің мазмұны: бұл пән екі дербес курстан тұрады: "ЕДШ педагогикалық 

онстары" және "Массаж". ЕДШ-ның педагогикалық негіздері бойынша курсы әртүрлі 

реабилитацияның ағзаға әсерін, ауырған ауру немесе жарақаттан кейін ағзаны қалпына 

келтіру процестерін, әртүрлі аурулардан кейін қалпына келтіру мерзімдерін, ЕДШ 

құралдарын қолдану әдістемесін қарастырады. "Массаж" курсы теориялық білімді, 

практикалық дағдылар мен машықтарды меңгеруді, массаждың әртүрлі түрлерін 

орындауды көздейді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:: 

1. адам ағзасы дамуының анатомиялық-физиологиялық және 

психологиялық-педагогикалық ерекшеліктерін білу және оларды физикалық жетілдіру 

үшін пайдалану;  

2.  мектепке дейінгі балалармен дене шынықтыру сабақтарын жүргізе білу; 

балалармен шынықтыру процедураларын жүргізу; 

3. қалпына келтіру емшараларының барлық спектрін пайдалана отырып, 

адамның жеке психофизикалық ерекшеліктерін ескере отырып, оңалту бағдарламасын 

таңдау; қалпына келтірудің әртүрлі әдістерін, оңалту мен массаждың мамандандырылған 

мүкәммалы мен көмекші құралдарын сауатты пайдалану; 

4. дене шынықтыру және жаттығу процесінде аурулар мен жарақаттардың 

алдын алу, алдын алу және болжау;  

5. жарақаттар кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету;  

6.  қалпына келтіру процедураларын таңдау. 
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Цель дисциплины: : формирование практических знаний об использовании средств 

лечебной физической культуры и массажа при работе с людьми, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. изучить анатомо-физиологические, педагогические и 

психологические особенности развития человеческого организма, знать теоретические и 

методические основы ЛФК и массажа, уметь применять их в практической работе. 

Содержание дисциплины: Данная дисциплина содержит два самостоятельных 

курса: «Педагогические онсовы ЛФК» и «Массаж». Курс по Педагогическим основаам 

ЛФК рассматривает влияние различных видов реабилитации на организм, процессы 

восстановления организма после перенесенного заболевания или травмы, сроки 

восстановления после различных заболеваний, методику применения средств ЛФК. Курс 

«Массажа» предусматривает овладение теоретическими знаниями, практическими 

умениями и навыками, выполнения различных видов массажа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания анатомо-физиологических и психолого-

педагогических особенностей развития организма человека и использовать их для 

физического совершенствования;  

2.  уметь проводить занятия по физической культуре с дошкольниками; 

закаливающие процедуры с детьми; 

3. подбирать программу реабилитации с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей человека, используя весь спектр восстановительных 

процедур; грамотно использовать различные методики восстановления, 

специализированный инвентарь и вспомогательные средства реабилитации и массажа; 

4. прогнозировать, профилактику и предотвращения заболеваний и травм в 

процессе тренировок и занятий ФК; 

5. оказывать первичную медицинскую  помощьпри травмах; 

6.  подбирать восстановительные процедуры. 

 

The purpose of the discipline:: formation of practical knowledge about the use of 

therapeutic physical culture and massage when working with people who have deviations in 

health. to study anatomical and physiological, pedagogical and psychological features of human 

body development, to know theoretical and methodical bases of physical therapy and massage, 

to be able to apply them in practical work. 

The content of the discipline: This discipline contains two separate courses: "Pedagogical 

onsave physical therapy" and "Massage". Course on Pedagogical osnovam physical therapy 

considers the effect of various forms of rehabilitation on the organism, processes of recovery 

after illness or injury, recovery after different diseases, methods of use of means of physical 

therapy. The course "Massage" provides mastery of theoretical knowledge, practical skills, 

performance of various types of massage. 

As a result of studying the discipline the student will:: 

1. demonstrate knowledge of anatomical, physiological, psychological and 

pedagogical features of human body development and use them for physical improvement;  

2.  be able to conduct physical education classes with preschoolers; tempering 

procedures with children; 

3. to select the rehabilitation program taking into account individual 

psychophysical features of the person, using all range of restoration procedures; competently to 

use various methods of restoration, specialized stock and auxiliary means of rehabilitation and 

massage; 

4. predict, prevent and prevent diseases and injuries during training and exercise;  

5. provide primary medical care for injuries;  

6.  to select reconstructive procedures. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Анатомия, спорт морфологияның негіздері,  Дене шынықтыру және спорт теориясы 

мен әдістемесі , Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена 

Анатомия, основы спортивной морфологии, Теория и методика физической 

культуры и спорта ,Возрастная физиология и дошкольная гигиена 

Anatomy with bases of sports morphology, Age physiology, Theory and Methodology of 

Physical Education and Sport ,Developmental physiology and hygiene of preschool 
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Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірбие 

Педагогическая практика 

Teaching practice 

 

Таңдап алған спорт түрінің техника-тактикалық және дене дайындығы 

Физическая и технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта 

Physical, technical and tactical training in the chosen sport 

Пәннің мақсаты: студенттерді таңдаған спорт түріндегі физикалық техникалық-

тактикалық дайындықтың негіздері мен заңдылықтарымен таныстыру; қазіргі оқу-

жаттығу процесінде алынған білімді қолдануда құзыреттілікті қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: бұл пән таңдаған спорт түріндегі дене дайындығының негіздерін, 

техника мен тактиканы: спортшының физикалық, техникалық және тактикалық 

дайындығының құралдары мен әдістерін, олардың физикалық қасиеттері мен даму 

әдістемесін, спортшының техникалық және тактикалық дайындығын бақылау әдістерін, 

жаттығу процесінің әртүрлі кезеңдерінде дене дайындығын, спортшының әртүрлі 

жарыстарға тактикалық дайындығының ерекшеліктерін және т. б. зерттеуге бағытталған.  

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс:  

1. мақсат қою, құралдар, даму әдістері және дене сапаларын жетілдіру; 

таңдаған спорт түріндегі дене, техникалық және тактикалық дайындықтың рөлі туралы 

білімдерді көрсету; 

2. таңдаған спорт түріндегі жаттығу процесін жоспарлауды жүзеге асыру; 

3. әртүрлі жастағы спортшылардың физикалық және техникалық дайындық 

деңгейін бағалау және анықтау;   

4. таңдаған спорт түріндегі физикалық қасиеттерді және техникалық-

тактикалық дайындықты дамыту үшін құралдар мен әдістерді таңдау;  

5. спортшылардың физикалық және функционалдық жай-күйіне бақылау 

және өзін-өзі бақылау жүргізу. 

 

Цель дисциплины:   ознакомить студентов с основами и закономерностями 

физической т технико-тактической подготовки в избранном виде спорта; сформировать 

компетентности в применении полученных знаний в современном учебно-тренировочном  

процессе. 

Содержание дисциплины: Данная дисциплина направлена на изучение основ 

физической подготовки, техники и тактики в избранном виде спорта: средства и методы 

физической, технической и тактической подготовки спортсмена, физические качества и 

методику их развития, методы контроля за технической и тактической подготовкой 

спортсчмена, физическую подготовку в различные периоды тренировочного процесса, 

особенности тактической подготовки спортсмена к различным соревнованиям и др.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания постановки  целей, средств, методов развития и 

совершенствования физических качеств; о роли физической, технической и тактической 

подготовки в избранном виде спорта; 

2. осуществлять планирование  тренировочного процесса в избранном виде 

спорта; 

3. оценивать и  определять уровень физической и технической подготовки 

спортсменов различного возраста;   

4. подбирать средства и методы для развития физических качеств и технико-

тактической подготовки в избранном виде спорта;  

5. проводить контроль и самоконтроль за физическим и функциональным 

состоянием спортсменов. 

 

The purpose of the discipline: to acquaint students with the basics and laws of physical, 

technical and tactical training in the chosen sport; to form competence in the application of 

knowledge in the modern educational and training process. 

Discipline content: This discipline is aimed at studying the basics of physical training, 

technique and tactics in the chosen sport: means and methods of physical, technical and tactical 

training of the athlete, physical qualities and methods of their development, methods of control 
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over technical and tactical training of the athlete, physical training in different periods of the 

training process, features of tactical training of the athlete for various competitions, etc.  

As a result of the study, the student must:  

1. demonstrate knowledge of setting goals, means, methods of development and 

improvement of physical qualities; the role of physical, technical and tactical training in the 

chosen sport; 

2. to plan the training process in your chosen sport; 

3. evaluate and determine the level of physical and technical training of athletes of 

different ages;   

4. to select means and methods for development of physical qualities and technical 

and tactical preparation in the chosen sport;  

5. to carry out control and self-control over the physical and functional condition 

of athletes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequisites 
Анатомия, спорт морфологияның негіздері, Жас ерекшелік физиологиясы, Таңдап 

алынған спорттың теориясы мен әдістемесі 

Анатомия, основы спортивной морфологии, Возрастная физиология, Теория и 

методика избранного вида спорта 

Anatomy with bases sporting morphology, Age physiology, Theory and methodology of 

chosen kind of sports 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequisites 

Таңдаған спорт түрінен спорттың жаттығу процесін басқару 

Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта 

Managing the process of sports training in your chosen sport 

 

 

Жеңіл атлетиканың теориялық және әдістемелік негіздері 

Теоретические и методические основы легкой атлетики 

Theoretical and methodical bases of track and field athletics 

Пәннің мақсаты: жалпы білім беретін мектептер бағдарламасына кіретін жеңіл 

атлетика түрлерінің техника негіздерін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пән жеңіл атлетика сабақтарының білім беру, тәрбиелік, 

сауықтыру және қолданбалы мәнін зерттеуге бағытталған. Жеңілатлетикалық 

жаттығулардың жіктелуі және жалпы сипаттамасы. Жеңіл атлетика бойынша сабақтар 

мен жарыстар өткізу кезінде спорттық жарақаттану мен аурулардың алдын алу. 

Дәрістерде жеңіл атлетика түрлерінің техника негіздері, жарыс төрешілігі туралы 

кеңейтілген мәліметтер, сондай-ақ қауіпсіздік техникасына қойылатын негізгі талаптар 

хабарланады. Практикалық сабақтарда жеңіл атлетика түрлерінің техникасы және оқыту 

әдістемесі жетілдіріледі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. мектеп бағдарламасының жеңіл атлетика түрлерінің техника негіздерін; оқу 

сабақтары мен сыныптан тыс іс-шаралар кезінде қауіпсіздік техникасы мен тәртіп 

ережелерін; жарыс ережелерін білу; 

2. шұғылданушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктерін ескере отырып 

оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану  

3. критериалды бағалау дағдыларын меңгеру»; 

4. жарысты ұйымдастыру және төрешілік дағдыларын көрсету; 

5. жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі жас топтары үшін спорттық 

жаттығудың әртүрлі құралдары мен әдістерін қолдану; кәсіби лексиканы пайдалана 

отырып, таңдап алынған спорт түрінің жаттығу техникасын сипаттау және талдау; 

шұғылданушылардың қозғалыс техникасында қателіктердің пайда болу себептерін 

анықтау. 

 

Цель  дисциплины: формирование основ техники видов легкой атлетики, входящих 

в программу общеобразовательных школ.  

Содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение образовательного, 

воспитательного, оздоровительного и прикладного значения занятий легкой атлетикой. 

Классификация и общая характеристика легкоатлетических упражнений. Профилактика 
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спортивного травматизма и заболеваний при проведении занятий и соревнований  по 

легкой атлетике.На лекциях сообщаются расширенные сведения об основах техники 

видов легкой атлетики, судейства соревнований, а также основные требования к технике 

безопасности. На практических занятиях совершенствуется техника видов легкой 

атлетики и методика преподавания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания основ техники видов легкой атлетики школьной 

программы; требования к технике безопасности и правила поведения во время учебных 

занятий и внеклассных мероприятий;правил соревнований; 

2. применять новые подходы в обучении и преподавании с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей занимающихся 

3. обладать навыками «критериального оценивания»; 

4. демонстрировать навыки организации и  судейства соревнований; 

5. применять различные средства и методы спортивной тренировки для различных 

возрастных групп с учетом индивидуальных особенностей; описать и проанализировать 

технику упражнений избранного вида спорта, используя профессиональную лексику; 

определять причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений. 

 

The purpose of the discipline: the formation of the basics of various types of athletics 

included in the program of secondary schools.  

Discipline content: the Discipline is aimed at studying the educational, educational, health 

and applied value of athletics. Classification and General characteristics of athletics exercises. 

Prevention of sports injuries and diseases during classes and competitions in athletics. The 

lectures provide expanded information on the basics of athletics techniques, competition 

refereeing, as well as basic safety requirements. The practical classes improve the technique of 

athletics and teaching methods. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. demonstrate knowledge of the basics of various types of athletics school program; 

safety requirements and rules of conduct during training sessions and extracurricular activities; 

competition rules; 

2. apply new approaches in teaching and learning taking into account the individual 

characteristics and needs of students  

3. possess the skills of "criterion evaluation»; 

4. demonstrate the skills of organizing and refereeing competitions; 

5. to apply various means and methods of sports training for different age groups, taking 

into account individual characteristics; to describe and analyze the technique of exercises of the 

chosen sport, using professional vocabulary; to determine the causes of errors in the technique 

of movements. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/Prerequisites 

Таңдаған спорт түрінің теориясы мен әдістемесі, Жеңіл атлетика, Жүзу 

Теория и методика избранного вида спорта, Легкая атлетика, Плавание 

Theory and methodology chosen sport, Athletics, Swimming 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірбие 

Педагогическая практика 

Teaching practice. 

 

Емдік және адаптациялық дене шынықтыру массаж негізінде 

Лечебная и адаптивная физическая культура с основами массажа 

Medical and adaptive physical training with the basis of massage 

Пәннің мақсаты: бейімді және емдік дене шынықтыру және массаж негіздері 

саласында студенттердің кәсіби дайындығын қамтамасыз ету. Студенттерді мүгедек 

спортшылармен және емдік және алдын алу (сауықтыру) мақсаттарымен массаж жасау 

тәсілдерімен жұмыс істеудің білімдерімен және практикалық дағдыларымен 

қаруландыру. Студенттерді спорттың әр түрлерінде уқалауды қолданудың техникасы мен 

әдістемесіне үйрету. 

Пәннің мазмұны: бұл пән физикалық жаттығулардың емдік әсерінің клинико-

физиологиялық негіздемелері мен механизмдерін, ҚҚҚ және массаждың әдістемелік 
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негіздерін, көру қабілеті бұзылған, ақыл-ой кемістігі бар, балалардың церебральды 

параличі, жұлынның зақымдануы, туа біткен даму ауытқулары бар балалардың уқалау 

және жеке әдістемелерін оқып білуге бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. дене және ақыл-ой дамуында ауытқулары бар балалармен дене шынықтыру 

сабақтарын өткізудің мазмұны, түрлері, құралдары, әдістері мен тәсілдері; массаждың әр 

түрлі түрлерін өткізудің негізгі түрлері, тәсілдері мен әдістемелері; 

2. балалардың физикалық және ақыл-ой дамуындағы аурулар мен ауытқуларды 

ескере отырып, жаттығулар кешенін әзірлеу және құрастыру, бұл ретте ауытқулардың 

түріне байланысты физикалық жүктемені реттеу  

3. ағзаның қалыпты қызметін қалпына келтіру үшін қажетті іс-шараларды анықтау 

және тағайындау, массаждың қажетті әдістері мен әдістерін таңдау және жүргізу; 

4. оңалтудың әртүрлі түрлерін жүргізу әдістемесі бойынша алынған теориялық 

және әдістемелік білімді қолдану; 

5. дене жүктемесінің белгілі бір дозасымен әртүрлі жастағы адамдармен және 

аурулармен емдік дене шынықтыру сабақтарын өткізу. 

6. ауруларға байланысты уқалаудың әртүрлі түрлерін таңдау. 

  

Цель дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки студентов в области 

адаптивной и лечебной  физической культуры и основами массажа. Вооружить студентов 

знаниями и практическими навыками работы со спортсменами-инвалидами и приемами 

применения массажа с лечебной и профилактической (оздоровительной) целями. Научить 

студентов технике и методике применения массажа в различных видах спорта. 

Содержание дисциплины:  Данная дисциплина направлена на изучение клинико-

физиологических обоснований и механизмов лечебного действия физических 

упражнений; методических основ АФК и массажа; частных методик АФК и массажа у 

детей с нарушениями зрения, с умственной отсталостью, детском церебральном 

параличе, поражением спинного мозга, при врожденных аномалиях развития. 

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания содержания, форм, средств, методов и приемов 

проведения занятий по физической культуре с детьми с отклонениями в физическом и 

умственном развитии; основные виды, приемы и методики проведения различных видов 

массажа; 

2. разрабатывать и составлять комплексы упражнений, с учетом заболеваний и 

отклонений в физическом и умственном развитии детей, при этом регулировать 

физическую нагрузку в зависимости от вида отклонений  

3. определять и назначать необходимые мероприятия для восстановления 

нормального функционирования организма, подбирать и проводить  необходимые 

приемы и методики массажа; 

4. использовать полученные теоретические и методические знания по методике 

проведения различных видов реабилитации; 

5. проводить  занятия лечебной физкультурой с людьми различного возраста и 

заболеваний с определенной дозировкой физической нагрузки. 

6. подбирать различные виды массажа в солответствии с заболеваниями.  

 

The purpose of the discipline: to provide professional training of students in the field of 

adaptive and therapeutic physical culture and the basics of massage. To equip students with 

knowledge and practical skills of work with disabled athletes and methods of massage with 

therapeutic and preventive (health) purposes. To teach students the technique and methodology 

of massage in various sports. 

Content of the discipline: This discipline is aimed at the study of clinical and 

physiological justification and mechanisms of therapeutic action of physical exercises; 

methodological foundations of ROS and massage; private methods of ROS and massage in 

children with visual impairment, mental retardation, cerebral palsy, spinal cord injury, 

congenital anomalies of development. 

As a result of studying the course the student will: 
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1. demonstrate knowledge of the content, forms, means, methods and techniques of 

physical education with children with disabilities in physical and mental development; the main 

types, techniques and techniques of various types of massage; 

2. to develop and make complexes of exercises, taking into account diseases and 

deviations in physical and mental development of children, thus to regulate physical activity 

depending on a type of deviations  

3. determine and assign the necessary measures to restore the normal functioning of the 

body, select and carry out the necessary techniques and techniques of massage; 

4. to use the received theoretical and methodical knowledge on a technique of carrying 

out various types of rehabilitation; 

5. conduct physical therapy sessions with people of different ages and diseases with a 

certain dosage of physical activity. 

6. select different types of massage in accordance with the diseases. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Тәнтану, биомеханика, биохимия, денетәрбиесіжәнеспортфизиологиясы, 

денетәрбиесіжәнеспортгигиенажәнеденемәдениетініңемшілігін. 

Анатомия, биомеханика, биохимия, физиология физического воспитания и спорта, 

гигиена физического воспитания и спорта, лечебная  физическая культура. 

Anatomy, biomechanics, biochemistry, physiology, physical education and sports, health 

physical education and sport, therapeutic physical training. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Пәнді оқу нәтижесінде алған білім  кәсіби қызметте  және мүмкіндігі шектеулі 

адамдармен жұмыс істеу барысында қажет. 

Знания, полученные во время изучении дисциплины могут быть использованы в 

профессиональной деятельности, при работе с людьми с ограниченными возможностями. 

The knowledge gained during the study subjects may be used in a professional activity, 

when working with people with disabilities. 

 

Спорттағы қалыптастыру құралдары 

Средства восстановления в спорте 

Means of recovery in sport 

Пәннің мақсаты - терең білімді қалыптастыру ерекшеліктері туралы жоспарлау 

технологиясының жаттығу процесінің ұстанымын қалпына келтіру және оңалту іс-

шараларын, жеке құралдармен, әр түрлі жыныс-жас топтарындағы спортшылар 

айналысатын тұлғалардың сауықтыру дене мәдениеті. 

Курс мазмұны: үрдістің Сипаттамасы шаршау және қалпына келтіру спортта. Мәні 

және бағалау, қалпына келтіру, спортта. Сипаттамасы жеке құралдарын қалпына келтіру. 

Оңалту спортшылардың жеке құралдарымен кейін, жарақаттану, аурулар, қатты 

жүктемеден және асқын кернеуден. 

Оқып-үйрену нәтижесінде студент тиіс:  

1. дене шынықтыру және спортпен шұғылдану процесінде дене құралдарымен 

қалпына келтіру және оңалту іс-шараларының құралдары мен әдістері туралы білімдерін 

көрсету; 

2.  жаттығу кезеңіне байланысты әртүрлі маманданған спортшылар үшін қалпына 

келтіру іс-шараларының жоспарын әзірлеу;  

3. қолда бар патологияларды немесе жарақаттарды ескере отырып, оңалту іс-

шараларын таңдауды жүзеге асыру; Сауықтыру дене шынықтырумен айналысатын 

әртүрлі жастағы тұлғалар үшін қалпына келтірудің физикалық құралдарын таңдай білу; 

4. қалпына келтіру және оңалту іс-шаралары тұрғысынан қозғалу қызметінің түрлі 

режиміндегі адамдармен оқу-жаттығу сабақтарын өткізу. 

5. дәрігерлік бақылау процесін ұйымдастыру; жарақаттар мен шаршаудың алдын 

алу үшін дәрігерлік-педагогикалық бақылаудың әртүрлі құралдарын қолдану 

 

Цель дисциплины - формирование углубленных знаний об особенностях 

технологии планирования тренировочного процесса с позиции восстановительных и 

реабилитационных мероприятий физическими средствами в различных половозрастных 

группах спортсменов, лиц занимающихся оздоровительной физической культурой. 
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Содержание курса: Характеристика процессов утомления и восстановления в 

спорте. Значение и оценка восстановления в спорте. Характеристика физических средств 

восстановления. Реабилитация спортсменов физическими средствами после травм, 

заболеваний, переутомления и перенапряжения. 

В результате изучения студент должен:  

1. демонстрировать знания о средствах и методах восстановительных и 

реабилитационных мероприятий физическими средствами в процессе занятий 

физической культурой и спортом у лиц с различным режимом двигательной активности; 

2.  разрабатывать план восстановительных мероприятий для спортсменов 

различных специализаций в зависимости от тренировочного периода;  

3. осуществлять выбор реабилитационных мероприятий с учетом имеющейся 

патологии или травмы; уметь подобрать физические средства восстановления для лиц 

различного возраста, занимающихся оздоровительной физической культурой; 

4.проводить учебно-тренировочные занятия с лицами различных режимов 

двигательной деятельности, с позиции восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 

5. организовать процесс врачебного контроля; применять разнообразные средства 

врачебно-педагогического контроля для предотвращения травм и состояний 

переутомления 

 

The purpose of the discipline - the formation of in-depth knowledge about the features of 

the technology planning of the training process from the perspective of recovery and physical 

rehabilitation facilities in different age and gender groups of athletes, officials engaged in 

improving physical fitness. 

Course content: Characteristics of the processes of fatigue and recovery in sports. 

Significance and assessment of recovery in sports. Characteristics of the physical means of 

restoration. Rehabilitation of athletes physical means from injury, disease, overwork and 

overexertion. 

As a result of the study the student must:  

1. demonstrate knowledge about the means and methods of rehabilitation and 

rehabilitation measures by physical means in the process of physical culture and sports in 

persons with different modes of physical activity; 

2.  develop a recovery plan for athletes of different specializations, depending on the 

training period;  

3. to carry out the choice of rehabilitation measures taking into account the existing 

pathology or injury; to be able to choose physical means of recovery for people of different ages 

engaged in recreational physical culture; 

4. conduct training sessions with persons of different modes of motor activity, from the 

position of rehabilitation and rehabilitation measures. 

5. to organize process of medical control; to apply various means of medical and 

pedagogical control for prevention of traumas and States of overwork 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
Анатомия, спорт морфологияның негіздері,  Дене шынықтыру және спорт теориясы 

мен әдістемесі , Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена  

Анатомия, основы спортивной морфологии, Теория и методика физической 

культуры и спорта, Возрастная физиология и дошкольная гигиена 

Anatomy with bases of sports morphology, Age physiology, Theory and Methodology, 

Physical training and medical,  

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе, Таңдаған түрі бойынша кәсіптік жаттықтырушылық 

қызметті жетілдіру 

Педагогическая практика, Совершенствование профессиональной тренерской 

деятельности в избранном виде спорта 

Teaching   practice, Improvement of professional coaching in a favored sport 
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Дене тәрбиесі сабағындағы дәрігердің бақылауы 

Врачебный контроль и организация занятий в специальных медицинских 

группах 

Medical control in the process of engaging in physical culture 

Пәннің мақсаты: дене шынықтырумен және спортпен шұғылданатын студенттердің 

кәсіби дағдылары мен біліктерін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пәнді оқу барысында студенттер дене шынықтыру және спортпен 

шұғылданатындарға дәрігерлік бақылау жүргізу әдістемесін меңгереді, кәсіби - 

педагогикалық дағдылар мен іскерліктерді меңгереді. Оқу курсына келесі бөлімдер 

кіреді: дене тәрбиесімен айналысатындарды дәрігерлік бақылау негіздері; Дене 

шынықтыру және спорт сабақтарындағы жарақаттанудың себептері мен алдын алу; дене 

жаттығуларымен айналысатындарды дәрігерлік-педагогикалық бақылауды ұйымдастыру. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:: 

1. сабақтарда дәрігерлік-педагогикалық бақылаудың негізгі түрлерін, 

құралдарын және принциптерін білу;  

2. дене жаттығуларының шұғылданушылардың психикалық және физикалық 

жағдайына әсерін көрсету; жарақаттанудың алдын алу себептері мен ерекшеліктері; 

3. дәрігерлік бақылау процесін ұйымдастыру; жарақаттар мен шаршаудың 

алдын алу үшін дәрігерлік-педагогикалық бақылаудың әртүрлі құралдарын қолдану; 

4. дәрігерлік бақылау жүргізу; практикалық қызметте аурулар мен 

жарақаттардың алдын алу бойынша рәсімдер мен іс-шаралар өткізу дағдыларын 

пайдалану; 

5. дене шынықтыру және спортпен шұғылдану және жарақаттанудың алдын 

алу кезінде дәрігерлік бақылау жүргізу әдістемесін қолдану. 

 

Цель дисциплины:формирование профессиональных умений и навыков у студентов 

в процессе работы с занимающимися физической культурой и спортом. 

Содержание дисциплины:В процессе изучения дисциплины студенты овладевают 

методикой проведения врачебного контроля за занимающимися физической культурой и 

спортом, приобретают профессионально - педагогические навыки и умения. В учебный 

курс входят следующие разделы: основы врачебного контроля за занимающимися 

физическим воспитанием; причины и профилактика травматизма на занятиях физической 

культурой и спортом; организация врачебно-педагогического контроля на занятиях 

физическими упражнениями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. демонстрировать знания основных видов, средств и принципов 

проведения врачебно-педагогического контроля на занятиях;  

2. демонстрировать влияние физических упражнений на психическое и 

физическое состояние занимающихся; причины и особенности профилактики 

травматизма; 

3. организовать процесс врачебного контроля; применять разнообразные 

средства врачебно-педагогического контроля для предотвращения травм и состояний 

переутомления; 

4. использовать навыки проведения врачебного контроля; проведения 

процедур и  мероприятий по профилактике заболеваний и травм в практической 

деятельности; 

5. использовать методики проведения врачебного контроля во время занятий 

физической культурой и спортом и проведения  профилактики травматизма. 

 

The purpose of the discipline: the formation of professional skills of students in the 

process of working with engaged in physical culture and sports. 

Discipline content: in the process of studying the discipline, students master the 

methodology of medical control over those engaged in physical culture and sports, acquire 

professional and pedagogical skills and abilities. The training course includes the following 

sections: the basics of medical control over those engaged in physical education; causes and 

prevention of injuries in physical education and sports; organization of medical and pedagogical 

control in physical exercises. 

As a result of studying the discipline the student will:: 
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1. demonstrate knowledge of the main types, means and principles of medical and 

pedagogical control in the classroom;  

2. demonstrate the impact of physical exercise on the mental and physical 

condition of the involved; causes and features of injury prevention; 

3. to organize process of medical control; to apply various means of medical and 

pedagogical control for prevention of traumas and States of overwork; 

4. to use skills of carrying out medical control; carrying out procedures and actions 

for prevention of diseases and traumas in practical activity; 

5. to use methods of carrying out medical control during physical culture and 

sports and carrying out prevention of traumatism. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Адамның анатомиясы мен физиологиясы, дене тәрбиесі мен спорт гигиенасы 

Анатомия и физиология человека, гигиена физического воспитания и спорта 

Anatomy and physiology, physical education physiology, hygiene 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites 

Дене мәдениеті мұғалімдерінің іс-тәжірбие жұмысы. 

Практика в работе учителем физической культуры. 

Practice in Physical Education teacher. 


