
БЕЙІМДІК ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ 

6В01403 – "Бейімдік дене шынықтыру және спорт"- денсаулық 

жағдайында ауытқулары бар адамдар үшін дене шынықтыру бойынша 

сабақтар жүргізетін мамандар: дене оңалтудың жеке бағдарламаларын 

әзірлейді; аурудан немесе жарақаттан кейін толық немесе ішінара жоғалған 

адам организмінің функцияларын (сөйлеу, жүру және т. б.) дамытады және 

қалпына келтіреді: мүмкіндігі шектеулі спортшыларды Параолимпиадалық, 

Сурдолимпиадалық және арнайы Олимпиадалық қозғалыстарға қатысуға 

дайындайды; мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін бейімдік спорттың әртүрлі 

түрлері бойынша спорттық-бұқаралық іс-шаралар өткізіледі. 

Мектепті бітіргеннен кейін оқуға түсу кезінде тапсырады: 

ҰБТ пәндері: 

1. Қазақстан тарихы 

2. Оқу сауаттылығы 

Бейіндеуші пәндер: (Академия базасында шығармашылық емтихандар) 

Шығармашылық емтихан 1 - жалпы дене дайындығы 

Шығармашылық емтихан 2-мамандандыру (таңдаған спорт түрі бойынша) 

Колледж түлектері ұқсас мамандық бойынша тапсырады 

1 емтихан:  ҰБТ-Педагогика және психология негіздері 

Берілетін академиялық дәреже– дене шынықтыру мұғалімі, бейімдік дене 

шынықтыру және спорт маманы. 

Мамандықтың артықшылықтары: 

1. Үлкен сұранысқа ие. Қазіргі уақытта адаптивті дене шынықтыру 

саласындағы мамандардың жетіспеушілігі бар, ол моториканы арттыруға, 

әлеуметтік өмірдің шекараларын кеңейтуге және оның сапасын жақсартуға 

бағытталған. 

2. Түрлі мамандықтар бойынша жұмыс табу мүмкіндігі. Білім беру 

бағдарламасының түлектері бейімдік  дене шынықтыру бойынша мұғалімдер 

мен әдіскерлер, бейімделген спорт бойынша жаттықтырушылар, туристік 

клубтардың нұсқаушылары, дене шынықтыру-сауықтыру және оңалту 

орталықтарында, емдеу-алдын алу ұйымдарында, санаторийлерде, демалыс 



үйлерінде, адам өмірінің барлық салаларында тьюторлар ретінде жұмыс істей 

алады. 

3. Мансап қауіпсіздігі. Оқу барысында түлек адаптивті дене 

шынықтыру және адаптивті спорт саласында мультидисциплинарлық білімді 

(педагогика, психология, медицина, әлеуметтану және т.б.) қамтитын 

дағдыларға ие болады, бұл бір мамандық шеңберінде қызмет (спорт, білім 

беру, денсаулық сақтау, туризм) және кәсіп (ДШ мұғалімі, БДШ мұғалімі, 

адаптивті спорттағы жаттықтырушы тьютор, әдіскер, БДШ саласындағы 

консультант) салаларын өзгертуге мүмкіндік береді. 

4. Мемлекеттік және жеке мекемелерде жұмыс істеу мүмкіндігі. 

5. Алынған білімді өзіңіз және отбасыңыз үшін пайдалану 

мүмкіндігі. Денсаулық пен белсенділікті қалпына келтіру және сақтау, 

зияткерлік және дене мүмкіндіктерді қодану 

 

Жалақының өзгермелілігі: (айына 100-ден 500 мың теңгеге дейін 

немесе сағатына 1000-нан 15000 теңгеге дейін)) 

Оқу мерзімі – мектептен кейін - 4 жыл 

Оқыту тілдері-қазақ, орыс. 


