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БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

EDUCATION PROGRAM 

 

Бағдарлама деңгейі /Уровень программы / Program Level:магистратура/магистратура/ Master`s programme 

 
Мамандық 6М010800 - «Дене шынықтыру және спорт» 

Специальность 6М010800– «Физическая культура и спорт» 

Specialty    6М010800 -  «Physical culture and sport»
 

 

 

Стандартный срок обучения: 2 жыл 

Оқытудың стандартты мерзімі: 2 года 

Standard period of study: 2 years 

 

Қайта қарастыру жиілігі :  2 жыл  

Периодичность пересмотра:2 года  

Review frequency: 2 years  
 

Берілетін дәреже/ Присуждаемая степень/Awarded degree: Педагогика ғылымдарының магистрі/Магистр педагогических наук/ Master of 

Pedagogical Science 

Біліктілік деңгейі / Уровень квалификации / Qualification level: 7 деңгей  НРК РК / 7 деңгей ЕРК/7 уровень НРК РК / 7 уровень ЕРК/7 

level НРК РК / 7 level ЕРК 
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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The 

Passport of Education Program  

Қолдану саласы/ 

Область применения /  

Applicationarea 

Білім беру бағдарламасы дене шынықтыру және спорт бойынша 

жоғары білікті және кәсіби құзіретті  педагогикалық ғылымдар 

магистрін даярлауға білім беру саласына  арналған. 

 

Образовательная программа предназначена для подготовки 

высококвалифицированного и компетентного магистра 

педагогических наук по физической культуре и спорту 

 

The educational program is designed to train a highly qualified physical 

culture and sportr of self-cognition in the field of education. 

Білім беру бағдарламасының 

коды мен 

атауы/Кодинаименованиеобр

азовательнойпрограммы / 

Thecode and name of 

education program 

6М010800 - «Дене шынықтыру және спорт» 

6М010800-«Физическая культура и спорт» 

6М010800 -  «Physical culture and sport» 

 

Нормативтік-құқықтық 

қамтылуы/Нормативно-

правовоеобеспечение / 

Theregulatoryandlegalsupport 

ҚР «Білім туралы» Заңы 

ҚР да  білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жж. 

арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

«Педагог» кәсіби стандарты, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқармасының «Атамекен» Басқарма 

Тӛрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына 

қосымша.  

Жоғары білім берудің ЖМББС (23.08.2012 ж., № 1080), ТОБ (ТУП) 

05.07.2016 ж.); Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің біліктілік, нормативтік және әдістемелік 

құжаттарының ұлттық негіздері. 

Закон  РК «Об образовании»  

Государственная программа развития образования  и науки РК на 

2016-2019 годы 

Профессиональный стандарт «Педагог» Приложение к приказу 

Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» №133 от 8 июня 2017 года 

ГОСО высшего образования (23.08.2012, №1080), ТУП от 

05.07.2016 г.); национальные рамки квалификаций, нормативно- 

методические документы МОН РК. 

 

RK“Education Law” 

RK State Program of Education and Science development 2016-2019 

Professional Standard “Pedagogue” (“Atameken”NPB № 133, 

08.06.2017) 

SOES of higher education (23.08.2012, №1080), TEP (05.07.2016), 

National framework of qualification,  normative and methodological 

documents of the Ministry of Education and Science of the Republic of 

Kazakhstan. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің 

картасы/Картапрофиляподготовкиврамкахобразовательнойпрограммы/ 

Profilemapofeducationprogram 

ББ мақсаты/ЦельОП / Ӛзекті бағыттарда жүйелі теоретикалық білімді және тәжірибелік 
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Objective of EP дағдыларды меңгерен, ӛзін-ӛзі дамытуға және ғылыми-зерттеу, 

аналитикалық және педагогикалық қызметтерді жүзеге асыра 

білетін дене шынықтыру және спорт бойынша магистрлерді 

даярлау 

Подготовка магистров обладающих углубленными, системными 

теоретическими знаниями и практическими навыками по 

актуальным направлениям физической культуры и спорта,  

способных к саморазвитию и реализации в научно-

исследовательской, аналитической и педагогической деятельности 

The aim of the educational program is to prepare having recessed, 

system theoretical knowledge and practical skills in relevant areas of 

physical culture and sport, capable of self-development and 

implementation of research, analytical and educational activities 

Білім беру бағдарламасының 

тұжырымдамасы 

/Концепцияобразовательнойп

рограммы / 

Theconceptofeducationprogra

m 

Білім алушылардың 6М010800 - «Дене шынықтыру және 

спорт»білім беру бағдарламалары нәтижесінде алған  білім, білік, 

дағдыларын дене шынықтыру және спорт саласында 

педагогикалық мәселелерді шешу үшін пайдалана алуын дамыту,  

кәсіби қызметіне байланысты туындаған,  жеке тұлғаның ӛзін-ӛзі 

іске асыру үшін әлеуметтік мәдени және цирфлық кеңістікке 

жағдай жасауға бағытталған. 

 

Развитие умений обучающихся специальности 6М010800-

«Физическая культура и спорт» использовать знания и навыки, 

полученные в результате освоения образовательной программы , 

для решения педагогических проблем в сфере физической 

культуры и спорта , возникающих в ориентированной 

профессиональной деятельности, направленной на создание 

условий для самореализации личности в культурном и цифровом 

пространстве. 

 

Developing masters’ abilities  to use their knowledge and skills 

obtained as a result of mastering the educational program 6М010800 -  

«Physical culture and sport» , for solving social and pedagogical 

problems arising in socially-oriented professional activity aimed at 

creating conditions for self-realization of the individual in sociocultural 

and digital space. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /  

GraduateQualificationCharacteristics 

Берілетін дәреже: 

Присуждаемая степень: 

Awarded degree: 

 6М010800Дене шынықтыру және спорт» мамандығы бойынша 

педагогикалық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесі  

«Магистр образования по специальности 6М010800-«Физическая 

культура и спорт» 

Educating competent specialists in the field 6М010800- of physical 

culture and sports , the development of the intellectual qualities of the 

students 

Маманның лауазымдарының 

тізімі/ 

Перечень должностей 

специалиста / 

магистр мемлекеттік басқару құрылымдарында дене шынықтыру 

және спорттың әдіскері, бас маман қызметін атқарады.  Дене 

шынықтыру мен спорт бойынша басқару мекемелерінде:  

(мемлекеттік мекемелерінде және жеке коммерциялық 
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 List of a specialist’s positions ұйымдарда), департаменттер, комитеттер, агенстволар, фирмалар, 

клубтар, спорт мектептер, олимпиадалық резерв мектептер; 

ДШжС саласында ғылыми зерттеулер жүргізетін мекемелерінде; 

Ғылыми және педагогикалық дайындық бойынша:  

- дене тәрбиесі кафедрасында, білім беру мекемелерінде, жоғары 

оқу орындарында, колледждерде; 

ғылыми-зерттеу мекемелерінде: дене шынықтыру және кӛпшілік 

спорт түрлері салалары бойынша академиялар, институттар мен 

лабораториялар, дене тәрбиесі мен психикалық денсаулық 

проблемаларын зерттейтін сауықтыру, қалпына келтіру, 

медициналық-биологиялық, спорттық, қалпына келтіру 

орталықтарында. 

 

научные и научно-производственные учреждения и организации 

любой формы собственности;  

государственные и негосударственные средние, средние 

специальные и высшие учебные заведения;  

физкультурные, физкультурно-спортивные, спортивно-

зрелищные, туристические, спортивные, лечебные, 

реабилитационные, рекреационные и профилактические 

учреждения любой формы собственности.  управленческая и 

организационная работа в государственных и частных 

коммерческих организациях: департаментах, спорткомитетах, 

агентствах, органах управления физической культурой и спортом, 

фирмах спортивного профиля; 

по административной работе магистры могут занимать должности 

в государственно-управленческих структурах по физической 

культуре и спорту в качестве методиста, главного специалиста, 

администратора 

 

scientific and industrial institutions and organizations of any form of 

property; Graduates of this educational program are awarded the 

academic degree of Master of Education in specialty 6M010800-" 

"Physical t and Training and sports" " 

public and private secondary, secondary-specialized and higher 

education institutions; 

physical training, physical training and sports, sports and entertainment, 

travel, sports, medical, rehabilitation, recreation and prophylactic 

institutions of any form of ownership. managerial and organizational 

work in public and private proprietary organizations: departments, 

sports committees, agencies, governing bodies of sports and physical 

culture, sports profile firms; 

•regarding administrative work, masters may hold positions in state and 

administrative structures of physical education and sport as 

methodologists, chief specialists, administrators, managers, directors, 

presidents of the LLP, SA and  corporation, heads of the department, 

heads of the office and assistants concerning culture and sports; 

Кәсіби қызмет саласы/ 

Область профессиональной 

деятельности / 

Theareaofprofessionalactivity 

 Туризм, қызмет кӛрсету саласы, салауатты ӛмір салтын 

насихаттау, сауықтыру және оңалту, спорт, білім беру саласы 

 

Образование,  спорт,  двигательная  рекреация  и реабилитация,  

пропаганда  здорового  образа  жизни,  сфера  услуг,  туризм.  
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Education, sport, recreation and rehabilitation, promotion of a healthy 

lifestyle, services, tourism. 

Кәсіби қызмет объектісі/ 

Объектпрофессиональнойдея

тельности /  

Theobject of professional 

activity 

 білім беру ұйымдарында: мектептер,  колледждер, 

университеттер,спорттық ұйымдар, кешендер, ғылыми-зерттеу 

мекемелерінде кәсіби қызметін жүзеге асырады. 

 

организации образования: школы, колледжи, университеты, 

спортивные школы, спортивные комплексы и учреждения,научно-

исследовательские институты 

 

of Education carries out professional activities in the organization of 

education: schools, colleges. 

Кәсіби қызмет функциялары/ 

Функции профессиональной 

деятельности / 

 Functions of professional 

activity 

-оқыту; 

 - тәрбиелеу; 

 -  әдістемелік; 

 - зерттеу; 

 - жаттықтырушылық 

- рекреациялық 

 

- обучающая; 

- воспитывающая; 

- методическая; 

- исследовательская; 

-тренерская 

-рекреационная 

 
- teaching; 

- educating; 

- methodical; 

- research; 

-coaching 

-recreational  

Кәсіби қызмет түрлері/  

Виды профессиональной 

деятельности / 

Typesofprofessionalactivity 

-  педагогикалық; 

- оқу-тәрбиелік; 

- ғылыми- зерттеушілік; 

- мәдени- ағартушылық; 

- әдістемелік ұйымдастырушылық; 

-жаттықтырушылық 

-рекреациялық 

 

- педагогическая; 

- учебно-воспитательная; 

- научно-исследовательская; 

- культурно-просветительская; 

- организационно-методическая; 

-тренерская 

-рекреационная 

 

- social and pedagogical; 

- teaching and educational; 

- research; 
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- cultural and educational; 
-coaching 

-recreational 

- organizational and methodological; 
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2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций 

Кәсіби құзыреттілік/ 

Профессиональные компетенции (ПК) / 

ProfessionalCompetences 

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ 

Результат обучения (единицы 

ПК) /  

The result of training(PC units) 

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын (құзыреттілік 

мөлшері) пәндер атауы/ 

Наименование дисциплин, формирующих результаты 

обучения (единицы компетенций) / 

The name of courses that form the results of training 

(units of competences)  

Кқ
А
–педагогикалық құзірлеттілік  

мамандыққа сәйкес мінез-құлық құзыреті 

жеке тұлғаның дамуына  ықпал ететін 

педагогикалық жұмыс нәтижелерін іске 

асыру, кәсіптік қызметтің жетекші 

бағыттарында, жобалауды, модельдеуді  

бағдарлай алу мүмкіндігі 

 

Пк
А
-педагогические  компетенции в 

профессии способность  ориентироваться 

в ведущих  направлениях 

профессиональной деятельности,  

проектировать, моделировать, внедрять 

результаты педагогической работы,  

способствующие развитию личности. 

 

Рс
А
 social and pedagogical; 

organizational-methodical; 

- cultural and educational; 

Behavioral competencies of profession 

the ability to navigate in the leading areas of 

professional activity, to design, model, 

implement the results of social and 

pedagogical work that contribute to the 

development and socialization of the 

individual; 

Aкқ
1
 педагогикалық қызмет 

саласындағы соңғы жетістіктерді 

(соңғы теориялар, түсіндірмелер, 

әдістер және технологиялармен) іс 

жүзінде қолдануға дайын, 

ғылыми тағылымдамадан ӛтуге 

және оқушылардың жеке 

тұлғасына білім беру әсерін 

арттыру мақсатында олардың 

нәтижелерін пайдалануға және 

оның тиімділігін арттыру 

мақсатында педагогикалық 

процеске қатысатын адамдармен 

қарым-қатынас орнатуға дайын 

болу 

Апк
1
готовностью применять на 

практике новейшие достижения в 

области педагогической 

деятельности (с новейшими 

теориями, интерпретациями, 

методами и технологиями) 

готовностью выполнять научные 

исследования и использовать их 

результаты в целях повышения 

воспитательного воздействия на 

личность обучаемого  

готовностью устанавливать 

Дене шынықтыру және спорт саласындағы ғылыми 

зерттеу методологиясы                                 

  

Методология научного исследования в сфере физической 

культуры и 

спорта 

 

The methodology of scientific research in the sphere of 

physical culture and sports 

 
Дене шынықтыру және спортта кәсіби білімді оқыту 

технологиясы 

 

Технологии обучения в профессиональном образовании 

физической культуры и спорта 

 

Technology education in professional education of physical 

culture and sports 
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отношения с лицами, 

вовлеченными в педагогический 

процесс в целях повышения его 

эффективности 

Pс
1
 ready to apply in practice the 

latest achievements in the field of 

pedagogical activity (with the latest 

theories, interpretations, methods and 

technologies) 

willingness to carry out scientific 

research and use their results in order 

to enhance the educational impact on 

the personality of the trainee 

willingness to establish relations 

with persons involved in the 

pedagogical process in order to 

improve its effectiveness 

Акқ
2
 «Дене шынықтыру» пәні 

бойынша әдістемелік кешендерді 

дайындауға дайын болу 

Апк
2
готовностью разрабатывать 

методические комплексы по 

учебной дисциплине «физическая 

культура» 

Aрк
2
 the willingness to develop 

methodological complexes for the 

academic discipline "physical 

culture" 

Дене шынықтыру және спорттың ғылыми-педагогикалық 

негіздері  

 

Научно-педагогические основы физической культуры и 

спорта 

  

Scientific and pedagogical bases of physical culture and sport 

Aкқ
3
 педагогикалық қызметтің 

тиімділігін арттыру мақсатында 

ӛэінің физикалық және 

психикалық жағдайын басқаруға 

дайын болу 

Дене шынықтыру және спорттық қызметтің дәстүрлі емес 

түрлерінің психологиялық-педагогикалық сипаттамалары 

 

Психолого-педагогическая характеристика 

нетрадиционных видов физкультурно-спортивной 
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Апк
3
готовностью управлять своим 

физическим и психическим 

состоянием в целях повышения 

результативности педагогической 

деятельности 

Pс
3
readiness to manage their 

physical and mental state in order to 

improve the effectiveness of 

pedagogical activity 

деятельности 

Psychological and pedagogical characteristics of non-

traditional types of sports activity 

Апқ4 білім беру процесінің  

сапасын қамтамасыз ету үшін 

дайын технологияларды 

пайдалану  

кәсіби қызметтің әртүрлі 

түрлерінде стандартты емес 

мәселелерді шешуге дайындық 

Апк4 готовностью использовать 

современные технологии для 

обеспечения качества 

образовательного процесса 

готовностью решать 

нестандартные проблемы в разных 

видах профессиональной 

деятельности 

Pс
4 
the willingness to use modern 

technologies to ensure the quality of 

the educational process 

willingness to solve non-standard 

problems in different types of 

professional activity 

Әр түрлі дәрежедегі спортшылардың оқу-жаттығу 

үрдісіндегі интерактивті технологиялар 

 

Интерактивные технологии учебно-тренировочного 

процесса спортсменов разной квалификации 

 

Interactive technologies of educational and training process of 

athletes of different qualification 
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ККВ
 жаттықтырушылық қызметінде 

спортшыларды даярлау бағытында 

білімдерін (жаңа технологияларды, 

интерпретацияларды, әдістер мен 

технологиялар ) қолдану қабілеті 

Пк
В
тренерская деятельность 

способностью применять знания из 

области подготовки спортсменов 

(новейшие теории, интерпретации, 

методы и технологии) в тренерской 

деятельности 

 

Рс
В
coaching activities ability to apply 

knowledge from the field of training athletes 

(the latest theories, interpretations, methods 

and technologies) in coaching activities 

Вкқ
1
 білім беру процесінің 

сапасын қамтамасыз ету үшін 

қазіргі заманғы технологияларды 

пайдалануда 

кәсіби қызметтің әртүрлі 

түрлерінде стандартты емес 

мәселелерді шешуге дайын болу 

Bпк
1
готовностью использовать 

высокий уровнем знаний в области 

подготовки спортсменов 

(новейшими теориями,  методами 

и технологиями) 

готовностью видеть главное в 

подготовке спортсменов и 

определять соответствующие 

приоритеты при решении 

профессиональных задач 

готовностью выполнять научные 

исследования и использовать их 

результаты в целях повышения 

эффективности тренировочного 

процесса готовностью 

разрабатывать целевые 

тренировочные программы и 

планы подготовки спортсменов 

различной квалификации 

Всс
1
 the ability to use a high level of 

knowledge in the training of athletes 

(the latest theories, methods and 

technologies) 

readiness to see the main thing in the 

training of athletes and determine the 

appropriate priorities in solving 

Дене шынықтырумен айналысатындар жағдайының 

психодиагностикасы, психокоррекциясы 

Психодиагностика, психокоррекция различных состояний 

занимающихся физической культурой 

Psychodiagnostics, psychocorrection of various States 

engaged in physical culture 

 

Бұқаралық ақпарат құралдары және халықаралық 

спорттық және олимпиадалық қозғалыстар  

Международное спортивное и олимпийское движение и 

средства массовой информации 

International sports and Olympic movement and the media 

 

Жоғары жетістік спортындағы допингтік бақылау 

Допинговый контроль в спорте высших достижений 

Doping control in elite sport 

Адамгершілік спорттың теориясы, бағдарламалары және 

замануи технологиялары 

 

Теория, программы и современные технологии 

гуманизации спорта 

 

Theory, programs and modern technologies of sport 

humanization 
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professional problems 

readiness to perform scientific 

research and use their results in order 

to increase the effectiveness of the 

training process by being ready to 

develop targeted training programs 

and plans for training athletes of 

various qualifications 

Кқc  Рекреациялық құзірет -тұрғындарға 

рекреациялық іс-әрекетке  және бос 

уақытқа бағдарламалар жасау қабілеті 

 

ПкcРекреационная 

деятельностьспособностью  

организовывать досуг и разрабывать 

программы рекреационной деятельности 

для населения 

 

РсcRecreational activityrecreational activity 

by the ability to organize leisure and to 

develop recreational activities for the 

population 

Скқ
1
 сауықтыру саласындағы 

білімдердің жоғары деңгейіне 

(соңғы теориялар, 

интерпретациялар, әдістер және 

технологиялар) 

дене шынықтыруды қолданумен 

айналысатындар үшін бос уақытты 

ӛткізудің тиімділігін арттыру 

мақсатында ғылыми зерттеулер 

жүргізуге дайындық және олардың 

нәтижелерін пайдалануға дайын 

болу 

Спк
1
готовностью высоким 

уровнем знаний в области 

рекреационной деятельности 

(новейшими теориями, 

интерпретациями, методами и 

технологиями) 

готовностью выполнять научные 

исследования и использовать их 

результаты в целях повышения 

эффективности организации 

досуга занимающихся с 

использованием средств 

физической культуры 

Салауатты ӛмір салтының заманауи технологиялары 

 

Современные технологии здорового образа жизни 

 

Modern technologies of a healthy lifestyle 

 

Жастар денсаулығын сақтау бағытындағы компаниялар 

және әлеуметтік технологиялар  

 

Социальные технологии и коммуникативные компании 

по продвижению здоровья молодежи 

 

Social technology and communication campaigns for 

promoting the health of young people 
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Срк
1
 ready-made high level of 

knowledge in the field of recreational 

activities (the latest theories, 

interpretations, methods and 

technologies) 

readiness to perform scientific 

research and use their results in order 

to improve the effectiveness of 

leisure activities for those engaged in 

the use of physical culture 

Cкқ
1
 әртүрлі халық топтары үшін 

рекреациялық қызметтің күрделі 

бағдарламаларын дайындауға , 

ойын-сауық іс-шараларының 

барысында стандартты емес 

мәселелерді шешуге дайындығы 

жаттықтырушылық қызметтің 

тиімділігін арттыру мақсатында 

олардың физикалық және 

психикалық жағдайын басқаруға 

дайын болу  

Спк
1
 готовностью разрабатывать 

комплексные программы 

рекреационной деятельности для 

разных групп населения 

готовностью решать 

нестандартные проблемы в 

процессе рекреационной 

деятельности 

готовностью управлять своим 

физическим и психическим 

состоянием в целях повышения 

результативности тренерской 

Спорттағы гендерлік қарым – қатынас 

  

Гендерные отношения  в спорте 

 

The gender relations in sport 
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деятельности 

Сpc
1
 readiness to develop complex 

programs of recreational activities 

for different population groups 

readiness to solve non-standard 

problems in the process of 

recreational activities 

willingness to manage their physical 

and mental state in order to increase 

the effectiveness of coaching 

activities 

КқдҰйымдастыру және басқару құзыреті 

басқарылатын жүйенің дамуының жалпы 

және нақты үлгілеріне сәйкес келетін 

басқарудың инновациялық 

технологияларын қолдана отырып, 

басқару үдерісін зерттеу, ұйымдастыру 

және бағалау мүмкіндігі 

 

Пкд Организационно-управленческая 

компетенции: способностью исследовать, 

организовывать и оценивать 

управленческий процесс с 

Dкқ
1
 әртүрлі халық топтары үшін 

рекреациялық қызметтің күрделі 

бағдарламаларын дайындауға 

дайын 

ойын-сауық іс-шараларының 

барысында стандартты емес 

мәселелерді шешуге дайындығы 

жаттықтырушылық қызметтің 

тиімділігін арттыру мақсатында 

олардың физикалық және 

психикалық жағдайын басқаруға 

Денешынықтыру және спорттағы нормативтік құқықтық 

құжаттар 

 

Нормативно-правовые документы в физической культуры 

и спорта 

 

Денешынықтыру және спорттағы менеджмент және 

маркетинг 

 

Менеджмент и маркетинг в физической культуре и спорте  

 

Management and marketing in physical culture and sport 
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использованием инновационных 

технологий менеджмента, 

соответствующих общим и 

специфическим закономерностям 

развития управляемой системы 

Рсд ability to investigate, organize and 

evaluate the management process using 

innovative management technologies that 

correspond to the general and specific 

patterns of development of the managed 

system 

дайын болу  

Dпк
1
 готовностью принимать 

управленческие решения по 

организации физкультурно-

спортивной деятельности в 

различном  формате (видах, 

формах) и безопасности 

проведения спортивных 

мероприятий 

Dpc
1
 readiness to make management 

decisions on the rganization of 

physical culture and sports activities 

in various formats (types, forms) and 

the safety of sporting events 

Readiness to design and plan 

physical culture and sports activities 

of organizations of various types and 

levels, on the basis of operational 

and long-term forecasting, readiness 

to develop targeted programs for the 

development of physical culture at 

various levels.. 

Әртүрлі типтегі және деңгейдегі 

ұйымдардың дене шынықтыру 

және спорттық іс-әрекетін 

жоспарлау, жедел және ұзақ 

мерзімді болжау негізінде, 

физикалық табынушылықты 

дамытудың мақсатты 

бағдарламаларын әзірлеуге дайын 

болу 

Готовностью проектировать и 

планировать физкультурно-

спортивную деятельность 

Бұқаралық ақпарат құралдары және халықаралық 

спорттық және олимпиадалық қозғалыстар  

 

Международное спортивное и олимпийское движение и 

средства массовой информации 

 

International sports and Olympic movement and the media 
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организаций различного вида и 

уровня, на основе оперативного и 

перспективного прогнозирования 

готовностью разрабатывать 

целевые программы развития 

физической культу 

ры на различных уровняхr  
eadiness to make management 

decisions on the organization of 

physical culture and sports activities 

in various formats (types, forms) and 

the safety of sporting events 

Readiness to design and plan 

physical culture and sports activities 

of organizations of various types and 

levels, on the basis of operational 

and long-term forecasting, readiness 

to develop targeted programs for the 

development of physical culture at 

various levels. 

Dкқ
2
 спорттық және спорттық 

ұйымның сыртқы ортаны 

бақылауға және ұйымды дамыту 

үшін алынған ақпаратты 

пайдалануға бақылауды жүзеге 

асыра отырып, 

бұқаралық ақпарат құралдарында 

мемлекеттік және мемлекеттік 

басқару органдарында дене 

шынықтыру және  спорттық 

ұйымның мүдделерін білдіруге  

және  демеушілермен ӛзара 

әрекеттесу жолдарын табуға 

дайын болу  

Дене шынықтыру және спорттағы нормативтік құқықтық 

құжаттар 

 

Нормативно-правовые документы по физической 

культуре и спорту 

 

Legal documents for physical culture and sport 
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Dпк
2
 готовностью 

контролировать, проводить 

мониторинг деятельности 

физкультурно-спортивной 

организации и внешней среды и 

использовать полученную 

информацию для развития 

организации 

готовностью представлять 

интересы физкультурно-

спортивной организации  в 

государственных и общественных 

органах управления, в СМИ; 

находить пути взаимодействия с 

потенциальными спонсорами 

Dpc
2
 readiness to make management 

decisions on the organization of 

physical culture and sports activities 

in various formats (types, forms) and 

the safety of sporting events 

Readiness to design and plan 

physical culture and sports activities 

of organizations of various types and 

levels, on the basis of operational 

and long-term forecasting, readiness 

to develop targeted programs for the 

development of physical culture at 

various levels... 

Dқк3 ғылыми- зерттеулер 

жүргізуде   спорттық 

ұйымдардағы инновациялар мен 

басқаруды жетілдіру 

бағдарламаларын әзірлеуге 

Жаттығу үрдісіндегі болжау және жобалау 

 

Прогнозирование и моделирование тренировочного 

процесса 
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арналған нәтижелерін пайдалануға 

дайын 

  отандық және шетелдік басқару 

тәжірибесін  енгізугеспорттық 

ұйымның басқару қызметін 

тиімділігін бағалауға дайындын 

болу  

Dпк3 готовностью выполнять 

научные исследования и 

использовать их результаты для 

разработки программ 

инновационной деятельности и 

совершенствования 

управленческой деятельности в 

физкультурно-спортивной 

организации 

 готовностью внедрять в практику 

отечественный и зарубежный 

опыт управления и оценивать 

эффективность управленческой 

деятельности физкультурно-

спортивной организации 

Dрc
3
readiness to carry out scientific 

research and use their results for 

developing programs of innovation 

and improving management in a 

sports and sports organization 

  readiness to introduce the practice 

of domestic and foreign management 

experience and evaluate the 

effectiveness of management 

activities of a sports and sports 

organization 

Forecasting and modeling of training process 
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Пк
Е 

Ғылыми-зерттеу құзыреттілігі - бұл 

ғылымда дамыған мәселелердің 

магистранттардың ӛзбетімен шығармашылық 

зерттеу жұмыстарына қажетті дағдыларын 

игеру мүмкіндігі. 

 

Пк
Е 

 Научно-исследовательская компетенция  - 

способность,  обеспечивающая приобретение 

необходимых навыков 

творческой исследовательской деятельности, 

которая завершается самостоятельным 

решением магистрантами задач, уже 

разработанных в науке 

 

Pс
Е
 Research and development competence is the 

ability to acquire the necessary skills of creative 

research activity, which ends with an independent 

decision by the undergraduates of problems 

already developed in science 
 

Eкқ1 Дене шынықтыру 

саласындағы дәстүрлі және қазіргі 

ғылыми ұғымдарды, тәсілдерді 

және зерттеулер бағыттарын 

пайдалануға дайындық, 

  Дене шынықтыру саласындағы 

ғылыми зерттеулердің жобаларын 

(бағдарламалары мен 

әдіснамаларын) әзірлеуге және 

іске асыруға дайындығы, 

пәнаралық тәсілдер негізінде 

саланың қазіргі жағдайы мен даму 

тенденцияларын ескере отырып 

  дене шынықтыру және спорт 

ісінің ӛзекті ғылыми және 

практикалық мәселелерін 

анықтауға және талдауға дайын 

болу  

Eпк 1 готовностью использовать 

традиционные и современные 

научные концепции, подходы и 

направления исследований в сфере 

физической культуры 

 готовностью разрабатывать и 

реализовывать проекты 

(программы и методологию) 

научных исследований в сфере 

физической культуры, с учѐтом 

текущего состояния и тенденций 

развития отрасли на основе 

междисциплинарных подходов 

 готовностью выявлять и 

анализировать актуальные 

научные и практические проблемы 

ДШС аласындағы магистрлік диссертацияны дайындау 

технологиясы 

 

Технология подготовки магистерской диссертации в 

сфере физической культуры и спорта 

 

Technology of preparation of the master thesis in the sphere 

of physical culture and spor 
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физкультурно-спортивной 

деятельности  

Eрc
1
 readiness to use traditional and 

modern scientific concepts, 

approaches and directions of research 

in the field of physical culture 

  readiness to develop and implement 

projects (programs and 

methodology) of scientific research 

in the field of physical culture, taking 

into account the current state and 

development trends of the industry 

on the basis of interdisciplinary 

approaches 

Eқк 2 ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізуге, қазіргі 

заманғы ақпараттық 

технологияларды қолдануға және 

дене шынықтыру саласындағы 

педагогикалық,  рекреациялық, 

мәдени-ағартушылық, 

ұйымдастырушылық және 

басқарушылық іс-әрекеттердің 

тиімділігін арттыру үшін олардың 

нәтижелерін қолдануға дайын 

болу  

Епк2 готовностью выполнять 

научные исследования, с 

использованием современных 

информационных технологий и 

применять их результаты для 

повышения эффективности 

педагогической, тренерской, 

рекреационной, культурно-

Зерттелген деректердің сараптамалық және 

статистикалық ӛңдеу жұмыстары  

 

Анализ и статистическая обработка исследовательских 

данных 

 

Analysis and statistical processing of research data 
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просветительской и 

организационно - управленческой 

деятельности в сфере физической 

культуры   

Eрс
2 
readiness to perform scientific 

research using modern information 

technologies and apply their results 

to improve the effectiveness of 

pedagogical, coaching, recreational, 

cultural and educational and 

organizational and managerial 

activities in the field of physical 

culture 

Кқк Мәдени-ағарту қызметі: халық 

арасында салауатты ӛмір салтын 

насихаттауға дайындық 

Пқк Культурно-просветительская 

деятельность: способность заниматься 

пропагандой здорового образа жизни 

среди населения 

PскCultural and educational activities: 

readiness to engage in the promotion of 

healthy lifestyles among the population 

Kкқ1халықтың түрлі топтарының 

салауатты ӛмір салтын насихаттау, 

жеке тұлғаның дене мәдениетін 

қалыптастыру мақсатында кәсіби 

қызметінің барлық түрлерін 

бағыттауға дайындық, пәнаралық 

тәсіл негізінде интеграцияланған, 

мақсатты жүйе ретінде 

Kпк1 готовностью направлять все 

виды своей профессиональной 

деятельности на пропаганду 

здорового образа жизни 

различных групп населения, на 

формирование физической 

культуры личности, как 

комплексной, целенаправленной 

системы на основе 

междисциплинарного подхода 

Kpk1 readiness to direct all kinds of 

their professional activities to 

promote a healthy lifestyle of 

Адамгершілік  спорттың теориясы, бағдарламалары және 

замануи технологиялары 

 

Теория, программы и современные технологии 

гуманизации спорта 

 

Theory, programs and modern technologies of sport 

humanization 
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different groups of the population, to 

form a physical culture of the 

individual as an integrated, 

purposeful system based on an 

interdisciplinary approach 

Kкқ 2 Халықтың әртүрлі 

топтарын белсенді дене 

шынықтыруға тарту және жаңа 

технологияларды пайдалана 

отырып, салауатты ӛмір 

насихаттау үшін әлеуметтік 

маңызы бар бағдарламаларды 

әзірлеу, енгізу және бақылауға 

дайын болу 

Kпк2 готовностью разрабатывать, 

реализовывать и контролировать 

социально значимые программы 

по привлечению различных групп 

населения к активным занятиям 

физической культурой и 

пропаганде здорового образа, 

используя новейшие технологии 

Kpk2 with the readiness to develop, 

implement and monitor socially 

significant programs to attract 

various groups of the population to 

active physical training and promote 

a healthy image using the latest 

technologies 

Паралимпиадалық спорт түрлері бойынша психолого- 

педагогикалық бағыттау 

 

Психоло-педагогическое сопровождение спортивной 

деятельности в параолимпийских видах спорта 

 

Psikholo-pedagogichesky maintenance of sports activity in 

the paraolympic types of spor 

Kкқ3 халықтың түрлі топтары 

үшін салауатты ӛмір салтын 

қалыптастыру және қалыптастыру 

үшін мәдени және білім беру 

қызметін жүзеге асыру барысында 

Theory, programs and modern technologies of sport 

humanization 

 

Жастар денсаулығын сақтау бағытындағы компаниялар 

және әлеуметтік технологиялар  
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түрлі құрылымдармен (пәндер, 

мекемелер, ведомстволар) ӛзара 

әрекеттесуге дайындығы 

Kпк3 готовностью к 

взаимодействию с различными 

структурами (субъектами, 

учреждениями, ведомствами) в 

процессе осуществления 

культурно-просветительской 

деятельности по пропаганде и 

формированию здорового образа 

жизни различных слоев населения 

Kpk3 readiness for interaction with 

various structures (subjects, 

institutions, departments) in the 

process of cultural and educational 

activities to promote and promote 

healthy lifestyles of various 

segments of the population 

 

Социальные технологии и коммуникативные компании 

по продвижению здоровья молодежи 

 

Social technology and communication campaigns for 

promoting the health of young people 

Жалпы кәсіби құзыреттілік/ 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) /  

General professional competences (GPC) 

Оқыту нәтижесі (ОПК млшері)/ 

Результат обучения (единицы 

ОПК) / 

The result of training(GPC units) 

 

Жкқ
А
- араласу,  

- рефлексиялықбағалау, 

- зерттеушілік;,  

- әртүрлі әлеуметтік-мәдени жағдайларда 

әрекет ету қабілеті; 

-әрекет және нәтиже, мақсаттың 

арасындағы байланысты бағалау . 

 

Опк
А

–интервенционная  

 - оценивания рефлексивная  

В
УК1

– білім беру, ғылыми, кәсіби 

және әлеуметтік-мәдени 

салалардағы қарым-қатынас үшін 

ауызша және жазбаша түрде шет 

тілін меңгеруге дайындығы; шет 

тілінде мамандықтың 

терминологиясын игеру; 

жарияланымдарды дайындау, 

презентациялар ӛткізу, талқылау 

жүргізу және ұсынылған жұмысты 

шет тілінде қорғау. /  

Шетел тілі (кәсіби) 

Иностранный язык (профессиональный) 

Foreign language (professional) 
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-исследовательская; 

 

способность  
действовать в различных социо-

культурных ситуациях;   

оценивать связь между целью,  

действием и результатом. 

Gрс
А

 -intervention-evaluation, reflexive 

- research; 

Ability 

to act in different socio-cultural situations; 

to assess the relationship between the goal, 

actionandresult. 

В
УК1

– готовность овладение 

иностранным языком в устной и 

письменной форме  для 

осуществления коммуникации в 

учебной, научной,   

профессиональной и социально-

культурной сферах общения; 

владение терминологией 

специальности на иностранном 

языке; умение готовить 

публикации, проводить 

презентации, вести дискуссии и 

защищать представленную работу 

на иностранном языке/ 

B
UC1

- readiness to master a foreign 

language in oral and written form for 

communication in the educational, 

scientific, professional and socio-

cultural spheres of communication; 

mastering the terminology of the 

specialty in a foreign 

language;ability to prepare 

publications, hold presentations, 

conduct discussions and defend the 

submitted work in a foreign language 
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А
УК2

–философиялық 

мәселелердіталдаужәнебағалауүші

нәлеуметтікжәнекәсібимәселелерді

шешугедайын./ 

А
Ук2

– готовность  

прирешениисоциальныхипрофесси

ональныхзадачанализироватьиоце

ниватьфилософскиепроблемы/ A
 

UC2
 - readiness to solve social and 

professional problems to analyze and 

evaluate philosophical problems. 

 

жеке оқытудың және зерттеудің 

жаңа тәсілдерін ӛңдеудің ғылыми 

жіне ғылыми-білімдердің іс-

әрекеттің ӛзгеруіне, инновациялық 

ғылыми-ӛндірістік іс-әрекетке 

дайындығы. / 

готовность к самостоятельному 

обучению и разработке новых 

методов исследования, к 

изменению научного и научно-

производственного профиля 

деятельности;  к инновационной 

научно-образовательной 

деятельности. / 

readiness for independent learning 

and the development of new research 

methods, to change the scientific and 

scientific and production profile of 

activities; to innovative scientific and 

educational activities. 

алынған математикалық 

Ғылым тарихы мен философиясы 

История и философия науки 

History and Philosophy of Science 

 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

 

Психология 

Психология 

Psychology 
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нәтижелерді тұрақты түрде 

қорытындылауға дайындық, 

психологиядағы ғылыми және 

тәжірибелік кәсіби мәселелерді 

шешу үшін математикалық 

модельдерді құру және 

пайдалану./ 

готовность адекватно 

интерпретировать полученные 

математические результаты,  

создавать и использовать 

математические модели для 

решения научно-

исследовательских и практических 

профессиональных задач в 

психологии/  

readiness to adequately interpret the 

mathematical results obtained, to 

create and use mathematical models 

to solve research and practical 

professional problems in psychology. 


