
Білім беру бағдарламасының паспорты  

 

Білім беру саласының коды 

жəне сыныптамасы 

7М01  Педагогикалық Ғылымдар 

Дайындық бағыттарының 

коды жəне жіктелуі 

7М014 жалпы дамудың пəндік мамандануымен мұғалімдерді даярлау 

Білім беру бағдарламасының 

коды жəне атауы 

7М01401 дене шынықтыру жəне спорт 

Білім беру бағдарламаларының 

топтары 

М005 

Білім беру бағдарламасының 

бірегейлігі 

1.  Оқу үдерісінде білім алушыларға дене шынықтыру жəне спорт 

саласында жұмыс істеу дағдыларын меңгеруге жəне басқару саласындағы 

өзекті мəселелер бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге 

мүмкіндік беретін заманауи инновациялық технологиялар пайдаланылады. 

2.  ОП-да академик В. П. Русановтың "дене шынықтыру жəне спорт 

мəселелері" ғылыми-зерттеу зертханасы жұмыс істейді. 

3.  ББ-да оқыту Шығыс Қазақстанда танымал спорт клубтары мен 

мектептерінің бірегей шығармашылық тəжірибесіне негізделген: "Алтай 

"волейбол клубы" ЖШС, ШҚО ҚАЖД жеңіл атлетика бойынша БЖМСМ 

КММ, "гір спорты жəне армрестлинг федерациясы" ҚБ, сондай-ақ білім 

беру процесіне көрнекті шетелдік ғалымдар мен педагогтарды тарту. 

4.  Білім алушыларға білім берудің жаңартылған мазмұны 

шеңберінде дене шынықтыру мен спортты басқару саласындағы 

құзыреттерді меңгеру мүмкіндігі берілген. 

        Білім беру бағдарламасы шеңберінде даярлау бейінінің картасы 

 

ББ мақсаты 

дене шынықтыру жəне спорт саласындағы дене шынықтыру, білім беру, спорт, 

оргмассовалық жəне сауықтыру жұмыстарын дене шынықтыру жəне дене 

шынықтыру оқытушысы ретінде жүргізу, спорт түрлері бойынша топтарда мектепке 

дейінгі жəне мектеп оқу орындарында, спорт мектептерінде спорт түрлері бойынша 

жаттықтырушы ретінде жұмысты ұйымдастыру жəне жүргізу үшін тереңдетілген 

кəсіби дайындығы жəне қажетті құзыреттілігі бар басқарушы кадрларды даярлау. 

ББ міндеттері 

1.Қазақстандық білім берудің стратегиялық мақсаттарын түсінетін, білім берудің 

жаңартылған мазмұнына сəйкес ғылыми-зерттеу, оқу-тəрбие жəне спорттық-

сауықтыру қызметін жоспарлауға жəне құрастыруға қабілетті маман даярлау. 

2. Дене шынықтыру мұғалімінің, жаттықтырушының таңдаған спорт түріндегі-

оқытушылық, ғылыми - əдістемелік, тəрбиелік, спорттық-сауықтыру, түзету-дамыту, 

басқарушылық, жобалық-зерттеу кəсіби қызметінің негізгі түрлерін жүзеге асыру 

процесінде ғылыми-педагогикалық міндеттерді шығармашылық шешуге қабілетті 

креативті, сыни тұрғыдан ойлайтын тұлғаны дамыту үшін жағдай жасау. 

3.Этносаралық, конфессияаралық жəне мəдениетаралық диалогқа қабілетті, мəдени 

əралуандылыққа ашық толерантты тұлғаны қалыптастыру. 

4. Ғылыми-зерттеу, спорттық-педагогикалық қызметті жəне менеджер жұмысын 

жүзеге асыру үшін педагогикалық, ақпараттық-коммуникациялық, цифрлық 

технологияларды таңдауға жəне барабар қолдануға қабілетті түлектердің 

технологиялық құзыреттілігін дамытуға бағытталу. 

ББ бойынша оқыту нəтижелері 

 

 

 

 

Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін білім алушылар келесі 

қабілеттерге ие болады деп күтілуде: 

1. орта мектеп жəне спорт мектептерінің оқушыларын дене шынықтыруға оқытудың 

теориялық негіздері мен технологияларын практикада пайдалану; 

2. жүйелі тəсіл мен жүйелі талдау негіздерін, логиканы, зерттеу қызметі барысында 

ғылымдардың өзара іс-қимылы мен интеграциясы проблемаларын қолдану; 

3. кəсіби қызметте басқару процесінің мəнін түсіну, инновациялық технологиялар, 

басқару əдістері мен құралдары туралы білімді қолдану, өзгерту; 

4 агенттердің мінез-құлқын Экономикалық талдаудың жəне нарықтық ортаның жай-

күйін бағалаудың негізгі əдістерін, сондай-ақ бизнес-процестерді реинжинирингтеу 

жəне олардың дене шынықтыру жəне спорт саласындағы тиімділігін бағалау 

тəсілдерін қолдану;  

5. кəсіби қызметте Қаржы-шаруашылық құжаттамамен жұмыс істеу дағдыларын 

қолдану, сондай-ақ басқару шешімдерін қабылдау, тиімді шаруашылық 

шешімдердің нұсқаларын əзірлеу жəне негіздеу; 

6. кəсіби қызметте сыртқы жəне ішкі, субъективті жəне объективті факторлар мен 

жағдайларды, оның ішінде стандартты емес жағдайларды талдауға негізделген 

тиімді шешімдерді жедел қабылдау; 

7. коммуникацияны ауызша жəне жазбаша түрде мемлекеттік, орыс жəне шет 

тілдерінде көрсету; 

8. кəсіби қызметті тиімді жүзеге асыру жəне жетілдіру үшін қажетті психологиялық 

жəне педагогикалық əдістер, əдістер мен құралдар жүйесін меңгеру. 



Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 7М01401 дене шынықтыру жəне спорт " білім беру бағдарламасы бойынша 

педагогика ғылымдарының магистрі» 

Лауазымдар тізбесі 

- орта мектептерде, гимназияларда, лицейлерде дене шынықтыру пəнінің мұғалімі;; 

-балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінде жаттықтырушы-оқытушы; 

- дене шынықтыру жəне спорт департаментінің қызметкері, дене тəрбиесі əдіскері 

Кəсіби қызмет объектісі - жалпы білім беретін мекемелер (мектептер, лицейлер, гимназиялар жəне т. б.););   

- педагогикалық колледждер, балалар спорт мектептері, барлық үлгідегі жалпы білім 

беру мекемелерінің спорт секциялары, мектепке дейінгі мекемелер ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт образовательной программы  

 



Код и классификация области 

образования  

7М01 Педагогические науки  

Код и классификация 

направлений подготовки 

 

7М014 Подготовка учителей с предметной специализацией общего развития 

 

Код и наименование 

образовательной  программы  

7М01401Физическая культура и спорт 

Группы образовательных 

программ 

М005 

Уникальность образовательной 

программы 

 

1. В учебном процессе используются современные инновационные технологии, 

дающие возможность обучающимся овладеть навыками  работы  в области 

физической культуры и спорта и ведение научно-исследовательской работы по 

актуальным проблемам в сфере управления. 

2. На ОП функционирует  научно-исследовательская лаборатория «Проблемы 

физической культуры и спорта» Академика Русанова В. П. 

3. Преподавание на ОП основано на уникальном творческом опыте известных в 

Восточном Казахстане спортивных клубов и школ: ТОО «Волейбольный Клуб 

«Алтай», КГУ ВКО СДЮСШОР по легкой атлетике УФКиС ВКО, ОО «Федерация 

гиревого спорта и армрестлинга», а также на привлечении к образовательному 

процессу видных зарубежных ученых и педагогов. 

4. Обучающимся предоставлена возможность освоения компетенций в области 

управления  физической культурой  и спортом в рамках обновленного содержания 

образования. 

        Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

 

Цель ОП 

подготовка управленческих кадров в области физической культуры и спорта, 

обладающих углубленной профессиональной подготовкой и необходимыми 

компетенциями для проведения воспитательной, образовательной, спортивной, 

оргмассовой и оздоровительной работы в качестве преподавателя физической 

культуры и физического воспитания, организации и проведения работы в группах по 

видам спорта в дошкольных и школьных учебных заведениях, спортивных школах в 

качестве тренера по виду спорта. 

Задачи ОП 

 

1.Подготовка  специалиста, понимающего стратегические цели казахстанского 

образования, способного планировать и конструировать научно-исследовательскую, 

учебно-воспитательную  и спортивно-оздоровительную  деятельность в 

соответствии с обновленным содержанием образования. 

2. Создание условий для развития креативной, критически мыслящей личности, 

способной к творческому решению научно-педагогических задач в процессе 

осуществления  основных видов профессиональной деятельности учителя 

физической культуры, тренера в избранном виде спорта - преподавательской, 

научно-методической, воспитательной, спортивно-оздоровительной, коррекционно-

развивающей, управленческой, проектно-исследовательской. 

3.Формирование толерантной личности, открытой к культурному многообразию, 

способной к межэтническому, межконфессиональному и межкультурному диалогу. 

4. Направленность на развитие технологической компетентности выпускников, 

способных отбирать и адекватно применять педагогические, информационно-

коммуникационные, цифровые технологии для осуществления научно-

исследовательской, спортивно-педагогической  деятельности и работы менеджера. 

Результаты обучения по ОП 

 

 

 

 

 

По завершении образовательной программы ожидается, что обучающиеся 

будут способны: 

1. использовать на практике знание теоретических основ и технологий обучения 

физической культуре учащихся средней школы и спортивных школ; 

2. применять основы системного подхода и системного анализа, логики, проблем 

взаимодействия и интеграции наук в ходе исследовательской деятельности; 

3. применять, менять в профессиональной деятельности знания о понимании 

сущности процесса управления, об инновационных технологиях, методах и 

средствах управления; 

4 применять основные методы экономического анализа поведения агентов и оценки 

состояния рыночной среды, а также приемы реинжиниринга бизнес-процессов и 

оценки их эффективности в области физической культуры и спорта;  

5. применять в профессиональной деятельности навыки  работы с финансово-

хозяйственной документацией, а также принимать управленческие решения, 

разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

6. оперативно принимать в профессиональной деятельности эффективные решения, 

основанные на анализе внешних и внутренних, субъективных и объективных 

факторов и условий, в том числе в нестандартных ситуациях; 

7. демонстрировать коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном, русском и иностранном языках; 



8. владеть системой психологических и педагогических методов, приемов и средств, 

необходимых для эффективного осуществления и совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Магистр педагогических наук по образовательной программе «7М01401 Физическая 

культура и спорт» 

Перечень должностей 

- учитель физической культуры в средних школах, гимназиях, лицеях; 

- тренер-преподаватель в детских юношеских спортивных школах; 

- сотрудник департамента физической культуры и спорта, методист по физическому 

воспитанию  

Объект профессиональной 

деятельности 

-  общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, гимназии и др.);   

- педагогические колледжи, детские спортивные школы, спортивные секции 

общеобразовательных учреждений всех типов, дошкольные учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passport of the educational program  



Code and classification of the field 

of education 

7M01 Pedagogical Sciences 

Code and classification of training 

areas 

7M014 training of teachers with a subject specialization in General development 

Code and name of the educational 

program 

7М 01401physical culture and sports 

Groups of educational programs 
М005 

Uniqueness of the educational 

program 

1. Тhe educational process uses modern innovative technologies that enable 

students to master the skills of working in the field of physical culture and sports 

and conduct research on topical issues in the field of management. 

2.  the research laboratory "Problems of physical culture and sports" of 

Academician V. p. Rusanov operates at the OP. 

3. Тeaching at the OP is based on the unique creative experience of well-known 

sports clubs and schools in East Kazakhstan: "Altai Volleyball Club" LLP, KSU 

EKR SDYUSSHOR in athletics Ufkis EKR, NGO "Federation of kettlebell 

sports and arm wrestling", as well as on attracting prominent foreign scientists 

and teachers to the educational process. 

4. Students are given the opportunity to develop competencies in the field of 

physical culture and sports management within the updated content of education. 

        Map of the training profile within the educational program 

 

Purpose of the educational 

program 

management training in the field of physical culture and sports, with in-depth training and 

the necessary competencies for carrying out educational, sports, mass organized and 

sanitary work as a teacher of physical culture and physical education, organization, and 

work in groups to sports at preschool and school educational institutions, sports schools as 

a coach in the sport. 

Objectives of the educational 

program 

1. Training of a specialist who understands the strategic goals of Kazakhstan's education, 

is able to plan and design research, educational and sports activities in accordance with the 

updated content of education. 

2. Creating conditions for the development of a creative, critically thinking person who is 

capable of creatively solving scientific and pedagogical tasks in the process of 

implementing the main types of professional activities of a physical education teacher, 

coach in a selected sport - teaching, scientific and methodological, educational, sports and 

recreation, correctional and developmental, managerial, design and research. 

3. Formation of a tolerant personality, open to cultural diversity, capable of interethnic, 

interfaith and intercultural dialogue. 

4. Focus on the development of technological competence of graduates who are able to 

select and adequately apply pedagogical, information and communication, digital 

technologies for the implementation of research, sports and educational activities and the 

work of a Manager. 

Results of training in the 

educational program 

 

 

 

 

Upon completion of the educational program, students are expected to be able to: 

1. use in practice the knowledge of the theoretical foundations and technologies of teaching 

physical culture to secondary school students and sports schools; 

2. apply the basics of the system approach and system analysis, logic, problems of 

interaction and integration of Sciences in the course of research activities; 

3. apply, change in professional activity knowledge about understanding the essence of the 

management process, about innovative technologies, methods and means of management; 

4 apply the main methods of economic analysis of agents ' behavior and assessment of the 

market environment, as well as techniques for reengineering business processes and 

evaluating their effectiveness in the field of physical culture and sports;  

5. apply professional skills in working with financial and economic documentation, as well 

as make management decisions, develop and justify options for effective economic 

decisions; 

6. promptly make effective decisions in professional activities based on the analysis of 

external and internal, subjective and objective factors and conditions, including in non-

standard situations; 

7. demonstrate communication in oral and written forms in the state, Russian and foreign 

languages; 

8. possess a system of psychological and pedagogical methods, techniques and tools 

necessary for the effective implementation and improvement of professional activities. 

Qualification characteristics of the graduate 

Degree awarded Master of pedagogical Sciences in the educational program "7M01401 Physical culture and 

sport» 

List of positions 
- physical education teacher in secondary schools, gymnasiums, lyceums; 

- coach-teacher in children's and youth sports schools; 



- employee of the Department of physical culture and sports, methodologist for physical 

education 

Object of professional activity - General education institutions (schools, lyceums, gymnasiums, etc.); 

- pedagogical colleges, children's sports schools, sports sections of General education 

institutions of all types, preschool institutions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


