
1. Қатысу түрі 

Жеке тұлға. 

2. Міндетті модульдер және қажетті уақыт 

Модульдер мен уақыт 1-кестеде келтірілген 

 

№ 

п/п Модуль атауы 
Максималды 

балл 

Орындау 

уақыты 

1. 
А. Жалпы мәдени дамуы 

 
16,00 

тапсырманы 

дайындауға 2 

сағат, 

 алаңды 

дайындауға 2 

минут және 

көрсетуге 7 

минут беріледі 

2. 

В.Жалпы білім беру 

бағдарламалары бойынша дене 

шынықтыру пәнін оқыту 

22,50 

тапсырманы 

дайындауға 2 

сағат, 

 алаңды 

дайындауға 2 

минут және 

көрсетуге 12 

минут беріледі  

3. 

С. Халықтың әртүрлі жастағы 

топтардың дене шынықтыру 

және спорт қызметін 

ұйымдастыру 

46,00 

тапсырманы 

дайындауға 3 

сағат 50 минут, 

 алаңды 

дайындауға 8 

минут және 

көрсетуге 24 

минут беріледі 

4. 

D.Дене шынықтыру және спорт 

қызметін ұйымдастырудың 

әдістемелік қолдауы 

 

15,50 

тапсырманы 

дайындауға 2 

сағат, 

 алаңды 

дайындауға 2 

минут және 

көрсетуге 10 

минут беріледі 

 

 

1-Кесте 



TASK 1. DEVELOPMENT AND PRESENTATION OF THE PARTICIPANT'S SELF-

PRESENTATION. 

 

 Situation for participants  

 
 

 1 You have changed your place of residence and 

moved to a new area. You plan to create a yard 

football team, gathered parents. Convince them that 

this is a priority for their children's leisure activities. 

1 You have changed your 

place of residence and moved 

to a new area. You plan to 

create a yard football team, 

gathered parents. Convince 

them that this is a priority for 

their children's leisure 

activities. 
  

 

ATTENTION: only the situation is presented to the participants. The question is passed to the 

experts, it is the same for all participants. It should be asked by the same expert with the same 

intonation. 

Participants are offered a situation (described below) with which to build their performance. The 

situation presented below is exemplary and will be subject to change in accordance with the TE 

rules (demonstration exam) 

Goal: to demonstrate the ability to prepare and present a self-presentation taking into account the 

given situation. 

Object description: professional self-determination of the participant (self-presentation). 

Task time limit:120 minutes. 

Time limit for site preparation, provision of documentation for experts:2 minutes. 

Time limit for submission of the task, answers to questions from experts:7 minutes. 

The algorithm of the job: 

1.  Prepare the content of the self-presentation in accordance with the specified conditions. 

2.  Select materials and equipment for self-presentation in accordance with the specified 

conditions. 

3.  Prepare the practical content of self-presentation to demonstrate personal and professional 

qualities. 

4.  To create (compose) an accompanying presentation with the use of the program 

SMARTNotebook16. 

5.  Check the performance of the created self-presentation in the SMARTNotebook16 program. 

6.  Inform the experts about the completion of the work and readiness for selfpresentation and 

display. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жұмыстың сипаттамасымен модульдер 

МОДУЛЬ А. ЖАЛПЫ МӘДЕНИ ДАМУЫ 

№1 ТАПСЫСМА.  ҚАТЫСУШЫНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ  ТАНЫСТЫРУДЫ ӘЗІРЛЕУ  

ЖӘНЕ ҰСЫНУ. 

 

 Қатысушылар үшін жағдаят  

 1. Сіз тұратын жеріңізді ауыстырдыңыз және 

жаңа ауданға көштіңіз. Аулалық футбол 

командасын құрыды жоспарлап, ата-аналарды 

жинадыңыз.  Балаларының бос уақыттарын 

ұйымдастыру  - олардың басты міндеттері 

екеніне көз жеткізіңіз. 

Сарапшылардың сұрақтары: 

Сіздің қызметіңіздің 

нәтижесін қалай көруге 

болады? 

 

Қатысушыларға сөйлеуді қажет ететінін ескере отырып, жағдаят (төменде сипатталған) 

ұсынылады. Төмендегі жағдаят үлгі болып табылады және КЭ (көрсету емтиханы) 

ережелеріне сәйкес өзгеруі мүмкін 

Мақсаты:  Осы жағдаятты ескере отырып, өзін-өзі таныстыруды дайындау және ұсыну 

мүмкіндігін көрсетеді. 

Объектінің сипаттамасы:  қатысушының кәсіби өзін-өзі анықтауы (өзін-өзі таныстыру). 

Тапсырманы орындау мерзімі, уақыт лимиті:120 минут 

Алаңды дайындау  және құжаттарды сарапшыларға беру уақыты:  2 минут. 

Тапсырманы көрсету, сарапшылардың сұрақтарына жауап беру мерзімі:  7 минут. 

Тапсырманы орындау алгоритмі: 

1. Белгіленген талаптарға сәйкес өзін-өзі таныстыру мазмұнын дайындаңыз. 

2. Белгіленген талаптарға сәйкес өздігінен көрсетілу үшін материалдар мен 

жабдықтарды алыңыз. 

3. Жеке және кәсіби қасиеттерін көрсету үшін өзін таныстырудың практикалық 

мазмұнын дайындаңыз. 

4. SMARTNotebook16 бағдарламасының көмегімен ілеспелі презентация жасаңыз 

(құрастырыңыз). 

5. SMARTNotebook16 бағдарламасында жасалған өзін-өзі таныстырудың 

(самопрезентация) жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. 

6. Сарапшыларға  жұмыстың  аяқталғаны  және өзін-өзі таныстыруды көрсетуге 

дайын екендігі туралы сарапшыларға хабарлау. 

7. Өзін-өзі тану таныстыру  ағылшын тілінде қорғалады. 

 

 

 

 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қатысушылар үшін жағдаят ғана қойылады. Сұрақ сарапшыларға 

беріледі, бұл барлық қатысушылар үшін бірдей. Сұрақты барлық қатысушыға бір дауыс 

ырғақпен бір сарапшы қояды.  



МОДУЛЬ В.   Жалпы білім беру бағдарламалары бойынша дене 

шынықтыру пәнін оқыту. 
№1 ТАПСЫСМА.  9 сынып бағдарламасының «Спорт ойындары» тарауы бойынша 

Дене шынықтыру сабағаның негізгі бөлімінің үзіндісін (фрагментін) дайындау және 

өткізу.  

Қатысушыларға өздерінің сөйлеу сөзін құрастыру қажет болғандығын ескере отырып, 

оқу сыныбы және білім беру бағдарламасының бөлімі ұсынылады. 

Жоғарыда көрсетілген оқыту сыныбы және білім беру бағдарламасының бөлімі үлгілік 

болып табылады және КE (көрсету емтиханы) ережесіне сәйкес өзгеруі мүмкін. 

Мақсаты:  сабақтың конспект-жоспарын  құрастыру қабілетін көрсетеді және мектеп 

жасындағы оқушылармен  дене тәрбиесі сабағының негізгі бөлігінің фрагментін (9 сынып) 

жүргізеді.  

Объектінің сипаттамасы:  дене шынықтыру сабағының негізгі бөлігінің фрагментіне 

конспект-жоспарын дайындау және өткізу. 

Тапсырманы орындау мерзімі, уақыт лимиті:120 минут 

Алаңды,  еріктілерді дайындау және құжаттарды сарапшыларға беру уақыты:  2 

минут. 

Тапсырманы көрсету уақыты: 12 минут. 

Тапсырманы орындау алгоритмі: 

 1.  Берілген үлгіге сәйкес бағдарлама бөлімі мен білім алушылардың жас 

ерекшелігін ескере отырып, дене шынықтыру сабағының негізгі бөлігінің фрагментіне 

конспект-жоспар жазыңыз. Сарапшыларға беру үшін оны қағазға басып шығарыңыз (4 

дана). 

 2. Бағдарламалық бөлімге және оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес дене 

шынықтыру бойынша сабақтың негізгі бөлігінің фрагментін жасау үшін құрал мен 

музыкалық сүйемелдеуді (қажеттілік кезінде Audacity бағдарламасының көмегімен) 

таңдап алу. 

 3.  Еріктілерді тартпай алдын ала тапсырманы дайындау.  

 4.  Сарапшыларға жұмыстың аяқталғаны  және дене шынықтыру бойынша 

жаттығудың негізгі бөлігінің фрагментін бағдарлама бөлімі мен оқушылардың  жас 

ерекшелігіне сәйкес көрсетуге дайын екендігі  туралы хабарлау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОДУЛЬ С.Халықтың әртүрлі жастағы топтардың дене шынықтыру 

және спорт қызметін ұйымдастыру. 
1 ТАПСЫРМА.«Менің туған өлкем» Тарихи-патриоттық тақырыптар» 

тақырыбына спорттық-көпшілік шараның элементтері ретінде аэробика және би 

үзіндісін жасау және өткізіу. 

 

Қатысушыларға, өздерінің сөйлеу сөзін құрастыру үшін, спорттық-көпшілік шараның 

тақырыбы ұсынылады.  Жоғарыда көрсетілген спорттық-көпшілік шара үлгілік болып 

табылады және КE (көрсету емтиханы) ережесіне сәйкес өзгеруі мүмкін. 

Мақсаты:спорттық-көпшілік шара ретінде аэробика және би фрагментін жүргізу 

қабілетін көрсету.  

Объектінің сипаттамасы:спорттық-көпшілік шара ретінде аэробика және би фрагменті.  

Тапсырманы орындау мерзімі, уақыт лимиті:120 минут 

Алаңды,  еріктілерді дайындау және құжаттарды сарапшыларға беру уақытының 

лимиті:  2 минут. 

Тапсырманы көрсету уақыты: 7 минут. 

Тапсырманы орындау алгоритмі: 

 1. Берілген тақырыпқа сәйкес спорттық-көпшілік шара ретінде аэробика және би 

фрагментінің мазмұның анықтау.  

 2.   Екі музыкалық композициядан кем емес  берілген тақырыпқа сәйкес музыкалық 

сүйемелдеуді (қажеттілік кезінде Audacity бағдарламасының көмегімен), қажетті 

материалдар мен спорттық құралды таңдап алу. 

 3. Еріктілерді тартпай алдын ала спорттық-көпшілік шара ретінде аэробика және би 

фрагментімен тапсырманы дайындау.  

 4.  Сарапшыларға жұмыстың  аяқталғаны  және -көпшілік шара ретінде аэробика 

және би фрагментініңдайын екендігі  туралы хабарлау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ТАПСЫРМА. Халықты ГТО стандарттарын орындауға бағытталған (IV дәрежеге 

сәйкес (13-15 жасқа дейін) «Президенттік тест» тақырыбында сабақтың фрагментін 

жасау және өткізу. 

Қатысушыларға, өздерінің сөйлеу сөзін құрастыру үшін, деңгей және міндетті норматив 

ұсынылады.  Жоғарыда көрсетілген деңгей және міндетті норматив үлгілік болып 

табылады және КE (көрсету емтиханы) ережесіне сәйкес өзгеруі мүмкін. 

Мақсаты:  халықты Президенттік  тест нормаларын тапсыруға бағытталған сабақтың 

фрагментін өткізу қабілетін көрсету (белгіленген шарттарға сәйкес). 

 

Объектінің сипаттамасы:  халықты Президенттік  тест нормаларын тапсыруға 

бағытталған сабақтың фрагменті.  

Тапсырманы орындау мерзімі, уақыт лимиті:110 минут 

Алаңды,  еріктілерді дайындау және құжаттарды сарапшыларға беру уақытының 

лимиті:  3 минут. 

Тапсырманы көрсету уақыты: 12 минут. 

Тапсырманы орындау алгоритмі: 

 1. Халықты Президенттік  тест стандарттарын (белгілі бір талаптарға сәйкес) іске 

асыруға бағытталған сабақ фрагментінің міндеттерін тұжырымдау және сарапшыларға 

беру үшін қағазға басып шығарады.  

 2. Халықты Президенттік  тестстандарттарын (белгілі бір талаптарға сәйкес) іске 

асыруға бағытталған сабақтын фрагментін көрсету үшін қажетті материааал мен құралды 

дайындау.   

 3.  Еріктілерді тартпай алдын ала сабақтыыың фрагментін дайындау.  

 4.  Сарапшыларға жұмыстың аяқталғаны   және көрсетуге дайын екендігі  туралы 

хабарлау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТАПСЫРМА. «Кеңсе қызметкерлеріне арналған өндірістік гимнастика» кәсіптік 

қызмет түрін ескере отырып, өндірістік гимнастикаға арналған жаттығулар кешенін 

әзірлеу және өткізу. 

Қатысушыларға, өздерінің сөйлеу сөзін құрастыру үшін,  кәсіптік қызмет түрі 

ұсынылады.  Жоғарыда көрсетілген деңгей және міндетті норматив үлгілік болып 

табылады және КE (көрсету емтиханы) ережесіне сәйкес өзгеруі мүмкін. 

Мақсаты:  белгіленген шарттарға сәйкес өндірістік гимнастикадан жаттығулар кешенін 

жүзеге асыру мүмкіндігін көрсетеді.  

Объектінің сипаттамасы:өндірістік жаттығулар кешені 

Тапсырманы орындау мерзімі, уақыт лимиті:120 минут 

Алаңды,  еріктілерді дайындау және құжаттарды сарапшыларға беру уақытының 

лимиті:  3 минут. 

Тапсырманы көрсету уақыты: 5минут. 

Тапсырманы орындау алгоритмі: 

 1. Кәсіби қызметтің түрін ескере отырып, іс-әрекеттің нақты немесе 

бейнематериалдарында ұсынылған кәсіби қызметтің түрін бақылау арқылы талдаңыз. 

Сарапшыларға қағаз түрінде кәсіптік қызметтің түрін талдаудың нәтижелерін белгіленген 

үлгіде ұсыну (1 дана). 

 2. Кәсіби қызметтің түрін ескере отырып, өнеркәсіптік гимнастика жаттығулар 

кешенінің міндеттерін анықтаңыз және сарапшыларға көрсету үшін қағазға басып 

шығарыңыз (4 дана). 

 3.  Кәсіби қызметтің түріне талдау жасай отырып, өндірістік гимнастиканың 

кешенді жаттығуларының мазмұнын анықтаңыз. 

 4. Кәсіби қызметтің түрін ескере отырып, өндірістік гимнастика жаттығулар 

кешенін өткізу үшін материалдар мен құралдарды таңдау. 

 5. Кәсіби қызметтің түрін ескере отырып, өндірістік гимнастика жаттығулар 

кешенін алдын ала дайындалу. 

 6. Сарапшыларға жұмыстың аяқталғаны   және өндірістік гимнастика жаттығулар 

кешнін көрсетуге дайын екендігі  туралы хабарлау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ D  Дене шынықтыру және спорт қызметін ұйымдастырудың әдістемелік 

қолдауы.   

1 ТАПСЫРМА. Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, 

халықтың әртүрлі жас топтарын салауатты өмір салтын ұстануға шақыру туралы 

нақты консультацияларды әзірлеу және өткізу. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:Қатысушыларға тек қана тақырып беріледі. Барлық 

қатыушыларға бірдей сұрақ қойылады. Сұрақты бір ерікті, бір дауыс ырғақпен  қояды. 

Қатысушыларға, өздерінің сөйлеу сөзін құрастыру үшін, бір тақырып (төменде 

көрсетілген) беріледі. Төменде берілген тақырып үлгілік болып табылады және КE 

(көрсету емтиханы) ережесіне сәйкес өзгеруі мүмкін. 

Мақсаты:  көрсетілген тақырыпқа және көрермендер аудиториясына сәйкес заманауи 

ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, халықтың әртүрлі жас топтарын 

салауатты өмір салтын ұстану туралы нақты консультациялар өткізу қабілетін көрсетеді.  

Объектінің сипаттамасы:  жедел кеңес беру 

Тапсырманы орындау мерзімі, уақыт лимиті:120 минут 

Алаңды,  еріктілерді дайындау және құжаттарды сарапшыларға беру уақытының 

лимиті:  2 минут. 

Тапсырманы көрсету уақыты: 10 минут. 

Тапсырманы орындау алгоритмі: 

1. СӨС заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, осы тақырыпқа 

жасына байланысты  аудитория тыңдаушыларына СӨС саласындағы әртүрлі жас 

топтарын тарту бойынша экспресс-кеңес беру міндеттерін тұжырымдау және 

сарапшыларға тапсыру үшін оларды қағазға басып шығаруға дайындау (4 дана). 

2. Әртүрлі жас топтарын осы тақырыпқа және тыңдаушылар аудиториясын СӨС 

тартуға қатысты нақты консультациялардың мазмұны анықталсын. 

3. Осы тақырыпқа сәйкес аудитория аудиториясына сәйкес қазіргі заманғы 

ақпараттық технологияларды пайдалана отырып СӨС халықтың әр түрлі жас топтарын 

тарту бойынша жедел кеңес беру үшін материалдар мен құралдарды таңдау.  

4. СӨС заманауи ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, осы тақырыпқа 

және тыңдаушылардың  жасына байланысты аудиториясына сәйкес халықтың әр түрлі 

жас топтарын тарту бойынша нақты консультациялар өткізу жоспарын әзірлеу. 

Сарапшыларғақағазүлгісінұсынуталапетілмейді 

5. Көрсетілгентақырыпқажәнежасына байланысты аудиторияғасәйкеснақтыкеңес 

беру үшін SMARTNotebook16 бағдарламасында презентация дайындаңыз. 

6. Презентацияныжұмысқақабілеттіліккетексеріңіз, егерқажетболса, 

анықталғанқателердітүзетіп, техникалықсарапшының компьютерінекөшіріпберіңіз. 

7. Тәжірибелікұсыныстардыәзірлеумақсаттыаудиторияғажәнежасына байланысты 

аудиторияғаарналғансарапшылар мен 

тыңдаушыларғақағазтасымалдағыштарменқамтамасызету (сарапшыларға 4 дана, қалғаны 

- қатысушыныңқалауыбойынша). 

8. Еріктілерді тартпай алдын ала тапсырмаларды дайындау.  

9.    Жұмысты аяқтағаны және экспресс-кеңес көрсетуге дайын екендігі  туралы хабарлау. 

№ ЗОЖ бойынша тақырып Еріктілер қоятын сұрақ 

1 Бастауыш сынып оқушыларының ата-аналары дене 

шынықтыру мұғаліміне ата-аналардың үй 

тапсырмаларын орындау кезінде  дене шынықтыру 

кідірістерді өткізу жөнінде кеңес беруін сұрады. 

Балаға дене шынықтыру кідірістерді 

сүйікті ету үшін қандай фишкаларды 

қолдануға кеңес бересіз? 

 



 


	3. ТАПСЫРМА. «Кеңсе қызметкерлеріне арналған өндірістік гимнастика» кәсіптік қызмет түрін ескере отырып, өндірістік гимнастикаға арналған жаттығулар кешенін әзірлеу және өткізу.

