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Алматы 



Өтетін уақыты: 2020 жылдың 16-25 наурыз аралығында онлайн тәртібінде оқыту, 25-27 наурыз аралығында тікелей байланыс 

сағаттары өткізіледі 

Өтетін орны: Алматы қаласы, Қазақ спорт және туризм академиясы, Абай даңғылы, 85 

ФОРМАТ: 

• Онлайн тәртібінде оқыту 

• Теориялық сабақтар 

• Практикалық семинар / тренинг 

ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР: 

• Қазақ спорт және туризм академиясы 

• «Қазақстандық арнайы олимпиада» 

ТІРКЕУ: 

• http://kazast.kz/заявка-на-регистрацию онлайн тіркеу сілтемесі бойынша 2020 жылдың 15 наурызына дейін өтесіз (немесе соңғы 

беттегі нысанды толтырыңыз). 

   Бағдарламаны kursykazast@mail.ru электронды поштасына 2020 жылдың 15 наурызына дейін жіберіңіз. 

• Біліктілікті арттыру курсының соңында тыңдаушыларға 72 сағаттық сертификат беріледі. Банк реквизиттері сайтта тіркеледі. 

  Оқу ақысы 20 000 (жиырма мың) теңге 

• Өтініш толтырылып, оқу ақысы төленгеннен кейін ұйымдастыру комитеті оқу жүйесіне тіркелу бойынша мәлімет жібереді.  

 

 

Уақыты Іс-шаралар Сөз алатындар 

2020 жылғы 16-25 наурыз аралығында онлайн-тәртіпте оқу 

1-КҮН  -  25 наурыз 2020 ж. 

9.00-9.30 Қатысушыларды тіркеу  

9.30-10.00  Закирьянов Қайрат Қайруллаұлы–  

Қазақ спорт және труизм 

академиясының президенті  

Бахарева Ольга Сергеевна – 

«Қазақстандық Арнайы Олимпиада» ҚБ 
президенті 

10.00-11.15 Предмет, цель, приоритетные задачи  адаптивной Евсеев Сергей Петрович - 



физической культуры, ее роль и место в реабилитации и 

социальной интеграции лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Принципы, функции и опорные концепции методологии 

адаптивной физической культуры 

П.Ф.Лесгафт атындағы Санкт-

Петербург мемлекеттік дене 

шынықтыру академиясының бейімдік 

дене шынықтыру теориясы мен 

әдістемесі кафедрасының 

меңгерушісі, педагогика 

ғылымдарының докторы, профессор  
11.15. -11.45                                                                                    Кофе-брейк 

11.45-13.00 Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов 

Принципы медицинской деонтологии и этики общения с 

инвалидами 

Евсеев Сергей Петрович - 

П.Ф.Лесгафт атындағы Санкт-

Петербург мемлекеттік дене 

шынықтыру академиясының бейімдік 

дене шынықтыру теориясы мен 

әдістемесі кафедрасының 

меңгерушісі, педагогика 

ғылымдарының докторы, профессор 

13.00-14.00 Түскі үзіліс 

14.00-14.50 Инновационые практики спортивного менеджмента и 

фандрайзинга в области АФК и спорта: реализация 

социального проекта «Саламатты болашақ» 

Ульжекова Нургуль Туленовна - 

«Мүгедектігі бар балалардың ата-

аналары қоғамы» ҚБ төрағасы, 

«МҮМКІНДІКТЕР ӘЛЕМІ», 

Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінде инклюзивті 

білім беру бойынша жұмыс тобының 

мүшесі. 

14.50-17.00 Дөңгелек стөл 

2-КҮН  -  26 марта 2020 г. 

9.00-10.15 Адаптивный спорт, структура и содержание Порядок 

организации тестирования уровня физической 

подготовленности инвалидов с учетом нозологической 

группы. 

Евсеев Сергей Петрович - 

П.Ф.Лесгафт атындағы Санкт-

Петербург мемлекеттік дене 

шынықтыру академиясының бейімдік 



дене шынықтыру теориясы мен 

әдістемесі кафедрасының 

меңгерушісі, педагогика 

ғылымдарының докторы, профессор 

10.15-11.30 «Special Olympics – часть Адаптивной физической культуры» Бахарева Ольга Сергеевна - 

«Қазақстандық Арнайы 

Олимпиада» ҚБ президенті 

11.30-12.00 Үзіліс 

12.00-13.00 «Допинг в параолимпийском спорте и их влияние на 

здоровье спортсмена с инвалидностью.  

Жұмабаева Ғалия Болатқызы - 

Қазақстан Республикасы Мәдениет 

және спорт министрлігі Спорт және 

дене шынықтыру істері комитетінің 

Ұлттық допингке қарсы орталығының 

жұргізуші маманы. 

13.00-14.00                                                                                            Түскі үзіліс 

14.00-15.15 Методические рекомендации и системы мер по развитию 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

 

Евсеев Сергей Петрович - 

П.Ф.Лесгафт атындағы Санкт-

Петербург мемлекеттік дене 

шынықтыру академиясының бейімдік 

дене шынықтыру теориясы мен 

әдістемесі кафедрасының 

меңгерушісі, педагогика 

ғылымдарының докторы, профессор 

15.15-17.00 Мастер кластар, практикалық тренингтер мен сабақтар 

 3-КҮН  –  27 марта 2020 г. 

9.00-10.15 Модели соревновательной деятельности, применяемые в 

адаптивном спорте (в Паралимпийском, Сурдлимпийском и 

Специальном олимпийском движениях) 

Евсеев Сергей Петрович - 

П.Ф.Лесгафт атындағы Санкт-

Петербург мемлекеттік дене 

шынықтыру академиясының бейімдік 

дене шынықтыру теориясы мен 



әдістемесі кафедрасының 

меңгерушісі, педагогика 

ғылымдарының докторы, профессор 

10.15-11.05 Методики и технологии при реабилитации детей с 

нарушение опорно-двигательного аппарата 

Кефер Наталья Эгоновна –КазСТА 

доцент доценті, СШЕ 

11.05-11.30 Үзіліс 

11.30-13.00 Спортивно-медицинская классификация лиц, занимающихся 

адаптивным спортом  

Профилактика травматизма при занятиях адаптивным 

спортом и обеспечение безопасности. 

Евсеев Сергей Петрович - 

П.Ф.Лесгафт атындағы Санкт-

Петербург мемлекеттік дене 

шынықтыру академиясының бейімдік 

дене шынықтыру теориясы мен 

әдістемесі кафедрасының 

меңгерушісі, педагогика 

ғылымдарының докторы, профессор 

13.00-14.00 Түскі үзіліс 

14.00-15.00 1.Психолого-педагогические аспекты работы тренера 

 (деловая игра)  

2. Кортындылау. Сұрақ-жауаптар 

Евсеев Сергей Петрович  

Ұйымдастырушы комитет, 

қатысушылар 

15.00-16.00 Сертификаттарды тапсыру Ұйымдастырушы комитет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Біліктілікті арттыру курсының қатысу өтініші 

«Бейімдік дене шынықтыру мен спорттың заманауи күйі және даму болашағы» 

Тегі  

Аты  

Жөні  

Түған күні  

Ұйым  

Қызметі  

Ғылыми дәрежесі, атағы  

Мемлекет, қаласы  

Байланыс телефон  

E-mail  

 

 

 

 

 

 


