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Модульдік білім беру бағдарламасының құрылымы  

1. Білім беру бағдарламасының атауы: 6В01411 - "Бастапқы әскери дайындық"  

2. Білім беру бағдарламасының деңгейі: 6В01411 - "Бастапқы әскери дайындық" білім 

бакалавры  

       Білім беру саласының коды және сыныптамасы: 6В01 Педагогикалық Ғылымдар  

       Дайындау бағыттарының коды және жіктелуі: 6В014-мұғалімдерді даярлау жалпы 

дамудың пәндік мамандануы  

      Білім беру бағдарламаларының тобы: В004-пән мұғалімдерін даярлау жалпы даму 

мамандануымен  

     Білім беру бағдарламасының атауы: 6В01411 - " Бастапқы әскери дайындық" 

3. Білім беру бағдарламасының паспорты 6В01411- "Бастапқы әскери дайындық" білім 

беру бағдарламасы төмендегі нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес құрылған: 

       Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-III "білім туралы" Заңымен 

(24.05.2018 ж. жағдайына толықтыруларымен және өзгерістерімен); 

      2016 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

жанындағы Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі 

республикалық салалық үшжақты комиссия отырысының №2 хаттамасымен және      

"Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 

2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығымен бекітілген.); 

        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 31.10.2018 ж. №604 

бұйрығымен бекітілген білім берудің барлық деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті 

кәсіптік білім беру стандарттарымен; 

        Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларымен 

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы № 563 

бұйрығымен бекітілген); 

       Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген). 

3.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары 

 Бастапқы әскери даярлық бойынша жоғары әлеуметтік және азаматтық 

жауапкершілігі бар, мынадай бағыттарда кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті жоғары 

білікті педагог кадрларды даярлау: 

- кәсіби қызметте қажетті іргелі білімді, іскерлікті және құзыреттілікті қалыптастыру; 

- экологиялық, дене және этикалық, құқықтық мәдениет пен ойлау мәдениетін 

қалыптастыру; 

- тілдік дайындық; 

- жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру; 

- патриоттық рухта тәрбиелеу, Қазақстан Республикасы халықтарының достығы, 

толеранттылық. 

- оқытушы кадрлар нарығында бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету. 

 3.2 Білім беру бағдарламасының міндеттері 

  6В01411 – "Бастапқы әскери дайындық" білім беру бағдарламасы бойынша 

бакалаврларды дайындау. 

1. Мамандардың толыққанды сапалы кәсіби-педагогикалық білім алуға, бастапқы 

әскери даярлық саласындағы кәсіби құзыреттілікке дайындығы. Оқу-тәрбие процесін 

әдістемелік сауатты және кәсіби деңгейде ұйымдастыру. 

2. Мамандардың ғылыми-әдістемелік әдебиетті оқуға, оқыту саласындағы озық 

педагогикалық тәжірибені зерделеуге және жинақтауға дайындығы. Нәтижелерін оқу 

процесіне енгізе отырып, педагогикалық эксперименттер жүргізу. 

3. Мамандардың бастапқы әскери даярлықтың мазмұнын әртүрлі деңгейлерде 

жоспарлауға дайындығы, оқу-білім беру процесін ұйымдастыру және жүргізу тәсілдерін 

айқындау. 

4. Мамандардың көп мәдениетті тұлғаны қалыптастыруға дайындығы. 



5. Мамандардың білім беру міндеттерін шешуге дайындығы, оқушылар ұжымымен, 

мұғалімдермен және ата-аналармен қарым-қатынас орнату. 

6. Жаңа педагогикалық технологияларды оқу процесінде қолдануға мамандардың 

дайындығы 

3.2.1 Қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келетін білім деңгейін қамтамасыз ету: 

- Ойлау дербестігін, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі тәрбиелеу қабілетін дамыту; 

- Білім алушылардың жеке-жеке ерекшеліктерін ескеретін жағдайларды қамтамасыз 

ету; 

- Оқу үдерісіне деңгейлік бағдарламаларды кеңінен енгізу арқылы білім беру 

үдерісінде шығармашылық атмосфера құру; 

           - Білім алушылардың оқу қызметіне оң уәждемесін қалыптастыру. 

3.2.2  Педагогтардың шығармашылықпен жұмыс жасайтын ұжымын қалыптастыру: 

           - Білім беру сапасын диагностикалаудың технологиялары мен әдістемелерін 

зерделеуді, енгізуді және жетілдіруді ұйымдастыру; 

          - Білім беру үдерісінде ақпараттық технологияларды пайдалану бойынша 

педагогтердің оқуын жалғастыру. 

 3.2.3  Физикалық сау тұлғаны қалыптастыру: 

- Оқу жағдайларында білім алушылардың шамадан тыс жүктелуіне жол бермеу; 

-  Білім алушылардың физикалық, психикалық және әлеуметтік денсаулығын сақтайтын 

әлеуметтік-педагогикалық қатынастарды қамтамасыз ету. 

3.3 Біліктіліктер мен лауазымдар тізбесі: 

           6В01411- "Бастапқы әскери дайындық" білім беру бағдарламасы бойынша білім 

бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. 

          Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2002 

жылғы 22 қарашадағы №273-П бұйрығымен бекітілген "басшылар, мамандар және басқа да 

қызметшілер лауазымдарының Біліктілік анықтамалығының" біліктілік талаптарына сәйкес 

бакалаврлар кіші ғылыми қызметкерлердің, инженер-зертханашылардың, ғылыми-зерттеу 

ұйымдарының, конструкторлық және жобалау ұйымдарының инженерлерінің бастапқы 

лауазымдарын жұмыс өтіліне талап қойылмай-ақ, 1-санаттағы техник және өзге де 

лауазымдарды атқара алады. 

3.4 білім беру бағдарламасы түлегінің біліктілік сипаттамасы: 

3.4.1 Кәсіби қызмет саласы: 

Түлектің кәсіби қызмет саласы  білім және ғылым саласы болып табылады. 

3.4.2 Кәсіби қызмет объектілері: 

Түлектердің кәсіби қызметінің объектілері:: 

− орта білім беретін оқу орындары: жалпы орта білім беретін мектептер, мектеп-

интернаттар; 

- гимназиялар мен лицейлер; 

- бастауыш және орта кәсіптік оқу орындары; 

− жоғары оқу орындары; 

-  әкімшілік Білім беру органдары. 

3.4.3 Кәсіби қызмет пәндері: 

6В01411 - Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша білім бакалаврының кәсіби 

қызметінің мәні оқытушы (мұғалім) мен білім алушылардың педагогикалық процесс 

жағдайындағы өзара іс-қимылының мазмұны болып табылады. 

3.4.4 Кәсіби қызмет түрлері: 

- педагогикалық; 

- ұйымдастыру-педагогикалық; 

- педагогикалық; 

- ғылыми-зерттеу. 

3.4.5  Кәсіби қызметтің функциялары: 

Кәсіби қызметтің негізгі функциялары: 

- оқу-тәрбие; 

- ғылыми-әдістемелік; 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық. 



3.4.6 Салалардағы кәсіби қызметтің типтік міндеттері: 

Бастапқы әскери дайындық бакалаврының кәсіби қызметінің негізгі міндеттері:: 

-толық сапалы кәсіби-педагогикалық білімді, бастауыш білім беру саласындағы кәсіби 

құзыреттілікті меңгеру; 

әскери дайындық; 

- оқу-тәрбие үрдісін әдістемелік сауатты және кәсіби деңгейде ұйымдастыру; 

- біліктілігіне және атқаратын лауазымына сәйкес білім беру процесіне қазіргі заманғы 

білім беру технологияларын енгізу; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және өткізу; 

- өзінің кәсіби-педагогикалық деңгейін үнемі арттыру. 

4. Білім беру бағдарламасы түлегінің білімі мен іскерлігі.  

6В01411 - "Бастапқы әскери дайындық" мамандығы бойынша осы білім беру 

бағдарламасының түлегі: 

       білуге: 

- жоғары мектеп педагогикасы; 

- студенттік психология; 

- ЖОО-дағы тәрбие үрдісінің ерекшеліктері; 

- болашақ мамандардың кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру кезінде әлеуметтік 

құндылықтарды интеграциялау принциптері мен әдістері; 

- білім алушылардың оң өзін-өзі бағалауын қалыптастыру тәсілдері, тілдерді үйренуге 

ынталандыру, азаматтық бірегейлік және лингвистикалық төзімділік; 

- арнайы саланың теориялық тұжырымдамаларымен (оқу пәндері; Білім беру салалары, білім 

беру модульдері, білім беру бағдарламалары) интеграциядағы жоғары мектеп 

дидактикасының классикалық ережелері;; 

- кәсіптік білім беру теориясы мен әдістемесі ;; 

- көптілді кадрларды даярлау аспектісіндегі жоғары мектеп дидактикасы; 

- оқытылатын курстың (пәннің)оқу бағдарламасының мазмұны 

- жоғары мектепте оқытудың заманауи технологиялары, студенттер психологиясы, арнайы 

саладағы жаңа жетістіктер; 

- академиялық және кәсіби мақсаттар үшін қажетті деңгейден төмен емес оқу ортасында 

жұмыс істейтін тілдерді; 

- жоғары кәсіптік білім беруді дамытудағы әлемдік үрдістер ; ; 

- халықаралық ұйымдардың педагогикалық тұжырымдамалары мен білім беру стратегиялары 

(БҰҰ, ЕҚЫҰ және т. б.); ; 

-ғылыми-әдістемелік кешендерді, авторлық курстарды әзірлеу әдістері; 

- көптілді кадрларды даярлау аясында ғылыми-әдістемелік өнімдерді, оқу-әдістемелік 

кешендерді, авторлық курстарды әзірлеу әдістемесі;; 

-педагогикадағы және арнайы саладағы ғылыми зерттеулердің теориялық-әдіснамалық 

негіздерін; 

- зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық қызметке енгізу әдістері; 

- Көпмәдениетті және көптілді білім беру саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы; 

- зерттеу нәтижелерін коммерцияландыру тетіктерін әзірлеу; 

- педагогикалық менеджмент негіздері; 

- Кәсіби саладағы халықаралық ынтымақтастықтың нормалары, қағидалары, нысандары, 

әдістері мен құралдары 

- жасөспірімдерді Бастапқы әскери оқытуды ұйымдастыру және әскери қызметке даярлау 

жөніндегі нормативтік және заңнамалық құжаттардың талаптары; 

- Қазақстан Республикасы Әскери доктринасының негізгі ережелері; 

    білу: 

- әзірленген және бекітілген әдістемелік нұсқаулардың талаптарын ескере отырып, 

семинарлық, практикалық, зертханалық сабақтарды өз бетінше өткізу;; 

- тәлімгердің басшылығымен курстың мақсаттарына сәйкес оқу сабақтарының (семинарлық, 

практикалық) мазмұнын анықта және нысандарын, әдістері мен құралдарын таңда; 

- тәлімгердің басшылығымен білім алушылардың өзіндік жұмысын жоспарлау және 

ұйымдастыру 

- педагогикалық әдепті, педагогикалық әдеп ережелерін сақтау; 



- білім алушылардың тұлғасына құрмет көрсету; 

- білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық стильді ұстану; 

- жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларына бейілділігін 

көрсетеді; 

- Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие үдерісін құру; 

- кемсітушіліктің, экстремизмнің кез келген түрлеріне қарсы тұру қабілетін көрсету; 

- білім алушылардың мәдени және тілдік қажеттіліктерін іске асыру үшін қолайлы білім беру 

ортасын дамытуға ықпал ету 

- тәлімгердің басшылығымен білім беру ұйымының миссиясы мен мақсаттарына сәйкес 

авторлық курстарды оқу; 

- Бастапқы әскери даярлықты оқыту кезінде зерттеу міндеттерін қою және шешу үшін 

теориялық және практикалық білімді өз бетінше пайдалану 

- Бастапқы әскери даярлықты оқыту кезінде зерттеу нәтижелерін практикалық 

педагогикалық қызметке дербес енгізу 

- өз бетінше және әріптестерімен өзара іс-қимыл жасай отырып, зерттеулердің алынған 

нәтижелерін апробациялауды жүзеге асыру; 

-білім беру практикасын жетілдіру үшін әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, 

психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласында зерттеулер жоспарлау және жүргізу; 

- әріптестермен өзара іс-қимыл жасай отырып, арнайы салада, оның ішінде алынған 

нәтижелерді коммерцияландыру мақсатында зерттеулерді жоспарлауға және жүргізуге 

- оқу-тәрбие процесіне жұмыс берушілерді, кәсіби бірлестіктер өкілдерін тарту. 

 

5. Модульдер бойынша оқыту нәтижелері 

1. Әлеуметтік ғылымдар және қазіргі әлемдегі коммуникация негіздері. 

Мифологиялық, діни, ғылыми дүниетанымның мазмұнын түсіндіре және ерекшелігін 

тани білу; білім берудің жаһандануы жағдайында қоғамның өзекті проблемаларына қатысты 

жеке адамгершілік ұстанымын дәлелдей білу; медиатекстердің философиялық аспектісін, 

әлеуметтік-мәдени жағдайларды талдау және бағалау негізінде этикалық шешімдерді 

насихаттау және қабылдау; Ғылым тарихы мен философиясы саласындағы білімді пайдалана 

отырып, жүйелі ғылыми дүниетаным негізінде қазіргі заманғы ғылыми жетістіктерді сыни 

талдауды және бағалауды жүзеге асыру; Өзінің болашақ кәсібінің әлеуметтік маңыздылығын 

түсінуге, кәсіби қызметті орындауға Жоғары уәждемеге ие болуға; тіршілік әрекетінің 

қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын жасаудың білімдері мен практикалық дағдыларын 

меңгеруге қабілетті; діннің, гендерлік саясаттың, экономиканың, құқықтың, Экологияның 

негізгі категориялары мен түсініктерін пайдалануға қабілетті. Ойлау мәдениетін меңгеру, 

ақпаратты жалпылауға, талдауға, қабылдауға, мақсат қоюға және оған қол жеткізу жолдарын 

таңдауға қабілетті болу; ҚР заңнамасы саласындағы теориялық ережелерді білу; сыбайлас 

жемқорлық әрекетіне төзімсіз қарау, құқық пен заңға құрметпен қарау, ғаламдық 

компьютерлік желілерде ақпаратпен жұмыс істей білу; сыбайлас жемқорлық елдің ұлттық 

мүдделеріне ғана емес, оның экономикалық қауіпсіздігіне де, бүкіл халықаралық 

қоғамдастықтың мүдделеріне де нақты қауіп төндіретінін білу; жеке тұлғаға социологиялық 

көзқарас, әлеуметтенудің нысандары, бағыттары мен ерекшеліктері, әлеуметтік мінез-

құлықты реттеудің негізгі заңдылықтары мен нысандары, саяси заңдылықтар туралы ғылыми 

түсінік алу. 

2. Тілдік дайындық. Мектеп жасына дейінгі балалардың мәдени және тілдік 

қажеттіліктерін іске асыру үшін қолайлы білім беру ортасын дамытуға жәрдемдесу; мектеп 

жасына дейінгі балалардың коммуникативтік дағдыларын дамытуда құзыретті болу және 

тілдік бірліктерді кәсіби пайдалану дағдыларын меңгеру; жаңа ақпараттық технологияларға 

сүйене отырып, тілді үйренудің қолжетімді тәсілдері мен тәсілдерін меңгеру; қазіргі 

ақпараттық қоғамның даму үрдістерін түсіну; мәдени хабардарлықты, тілдік құзыреттілікті 

дамыту; мектеп жасына дейінгі балалардың мақсатты тілдердегі қарым-қатынасқа бейімделуі 

үшін жағдай жасай білу: қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі (көптілді топтардың студенттері 

үшін); мектеп жасына дейінгі балалардың лингвистикалық қажеттіліктері мен сұраныстарын 

ескере отырып, оқу сабақтарын құрастыру; іскерлік және кәсіби қарым-қатынас құралы 

ретінде қазақ, орыс және шет тілдерін еркін пайдалана білу; кәсіптік мақсаттарда тиімді 



қарым-қатынас жасау үшін мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінің кәсіби 

терминологиясын білу. 

3. Физикалық және эстетикалық тәрбие. Мектеп жасындағы балалар дамуының жас 

ерекшелік нормаларының теориялық негіздерін білу; индикаторлар жүйесіне сәйкес 

оқушының психофизиологиялық даму деңгейін диагностикалау, болжау және бағалау; оқу 

бағдарламаларының, нормативтік актілердің талаптарына сәйкес және оқыту кезеңдері мен 

пәнаралық интеграцияның өзара байланысын ескере отырып оқу сабақтарын жоспарлау; 

дене шынықтыру және эстетикалық тәрбие сабақтарында оқушылардың іс-әрекетін түзету 

және қиындықтарын анықтау, рефлексия әдістері мен тәсілдерін меңгеру; Оқу 

бағдарламасының,нормативтік актілердің талаптарына сәйкес және білім алушылардың жеке 

ерекшеліктерін ескере отырып оқу сабақтарын жоспарлау. 

4. Педагогика-психологиялық ғылымдар. Педагогикалық ғылымның дамуының 

маңызды кезеңдері туралы білу; дене шынықтыру және спорт саласында қолданылатын оқу 

процесін ұйымдастырудың негізгі дидактикалық санаттарын, принциптерін, әдістері мен 

нысандарын талқылау; педагогикалық, Статистикалық зерттеу әдістерін қолдану,өз назарын, 

интонациясын, қимылдарын , эмоцияларын басқару; дене тәрбиесінің құралдары мен 

әдістерінің ағзаның психологиялық - педагогикалық мүмкіндіктеріне әсерін талдау; БӘД 

сабақтарында педагогикалық қарым-қатынастың мәнін талқылау; кәсіби білімді, 

педагогикалық шеберлікті, сөйлеу мәдениетін, педагогикалық қарым-қатынас стилін, 

көшбасшылықты, педагогикалық ұсыныстарды талқылаңыз. 

5. Атыс, тактикалық және саптық дайындықтар. Арнайы әскери дайындық 

түрлерінің негізгі міндеттерін, шабуылдау және қорғаныс ұрысының негіздерін, әскери көлік 

автомобильдерінің пайдалану сипаттамасы мен жалпы құрылымын, Мина-жарылыс тууын, 

жергілікті жерге бағдарлауды білу, ҚР ҚК міндеттері мен міндеттерінің барлық түрлерін 

анықтау, Бастапқы әскери даярлық саласында қолданылатын оқу процесін ұйымдастырудың 

негізгі санаттарын, қағидаттарын, әдістері мен нысанын талқылау; адамдарды басқару, кез-

келген жетіспеушілікті табу, тиісті тәрбие шаралары мен әдістерін қолдану, психологиялық-

педагогикалық қасиеттерді қолдану, есептер, баяндамалар жасау, алынған ақпаратты 

жалпылау; тәрбие шаралары мен әдістерінің әсерін талдау, мәселелердің коммуникациялық 

актілеріндегі өзектілігін бағалау, бастапқы әскери дайындық саласындағы оқу материалын 

талдау; оқиғаларды, пәндерді талқылау, фактілерге қарсы тұру, туындаған проблемаға 

әртүрлі көзқарастарды салыстыру, кәсіби білімді, педагогикалық шеберлікті және 

педагогикалық қарым-қатынас стилін талқылау. 

6. Кіріспе, БӘД негіздері және әдістемесі.  Әскери қызметшінің орналасқан әскери 

бөлімінде және одан тыс, көтермелеу және тәртіптік жаза анықтау барлық түрлері, 

міндеттері мен солдат, бөлімше, танк, взвод, рота ұрыс алдындағы және жауынгерлік тәртібі, 

талқылау, негізгі категориялары, қағидалары, әдістері және нысаны бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру саласында қолданылатын бастапқы әскери дайындық  қабілеттігі; адамдарды 

басқару, кез келген жетіспеушіліктерді табу, пайдалануға тиісті шаралар мен тәрбиелеу 

әдістерін, психологиялық-педагогикалық сапа; - есептер, баяндамалар жасау, алынған 

ақпаратты қорыту; тәрбие шаралары мен әдістерінің әсерін талдау, мәселелердің 

коммуникациялық актілеріндегі өзектілігін бағалау, бастапқы әскери дайындық саласындағы 

оқу материалын талдау; оқиғаларды, пәндерді талқылау, фактілерге қарсы тұру, туындаған 

проблемаға әртүрлі көзқарастарды салыстыру, кәсіби білімді, педагогикалық шеберлікті 

және педагогикалық қарым-қатынас стилін талқылау 

7. Әскери құқық, қызмет негіздері. Құқықтық құбылыстардың табиғатын талдай 

білу; құқықтың категориялық құрылысын меңгеру; қазіргі әлемнің құқықтық жүйелерінің 

байланысын түсіну; "әскери қызмет және әскери міндеттер туралы"Қазақстан Республикасы 

Заңының талаптарын біле отырып, құқықтық нормаларды талдай білу дағдылары мен 

іскерлігін алу. Қазақстан Республикасының "Әскери қызмет және әскери міндеттер туралы" 

Заңдарын білуде, алғашқы әскери дайындық негіздерін білуде, ҚР Әскери доктринасының 

негізгі ережелерін білуде. Әскери қызметшілердің құқықтарын, азаматтарды даярлау мен 

әскери есепке алудың, келісімшарт бойынша әскери қызметке шақырудың, әскери қызмет 

өткерудің жалпы міндеттерін, запаста болу тәртібін білуінде. Әскери қызмет және қорғаныс 

саласындағы теориялық білімді игеруде, әскери құқықтық терминдерді зерделеуде. 



8. Әскери тарих, әскери мұра. Ағымдағы міндеттерді дұрыс шешуге, практикалық 

эксперименттер мен теориялық зерттеулер жүргізуге, Қазақстан Республикасы Қарулы 

Күштері Әскери доктринасының мәні мен мазмұнын білуге, бітімгершілік әскерлердің 

практикалық дағдыларына үйретуге мүмкіндік береді. Б. шығармаларын талдау. Момышұлы 

студенттердің бойында адамгершілікті, мейірімділікті, батырлықты және ерлікті 

қалыптастыруға құзыретті болу, білім бакалаврында педагогикалық дағдыларды 

қалыптастыруға және оны тактикалық, атыс дайындығы және дене шынықтыру 

сабақтарында жетілдіруге ықпал ететін негізгі лауазымдық міндеттерін сапалы орындау үшін 

сапалардың құрылымдық сызбасын жасайды. 

9. АҚТЖ, медициналық дайындық. кәсіби дайындық түрлерінің негізгі міндеттерін 

атау, табиғи соққыларды, апаттар мен апаттарды талдау, әскери қызметшілердің 

денсаулығын сақтау, жеке және ұжымдық гигиена, оқу практикасы . - ҚР ҚК міндеттері мен 

міндеттерінің барлық түрлерін анықтау, Бастапқы әскери дайындық саласында 

қолданылатын оқу процесін ұйымдастырудың негізгі санаттарын, принциптерін, әдістері мен 

нысандарын талқылау; 

    10. Әскери музыкалық, кәсіби, әскери-далалық жиындарды ұйымдастыру Әскери-

патриоттық сезімді дамытуға, әскери марштар мен әскери-спорттық жұмыстарды өткізу 

әдістеріне оқытуға, педагогикалық дағдыларды жетілдіруге, бастауыш әскери білім беруді 

ұйымдастырудағы құқықтық және нормативтік құжаттарды білуге және әскери қызметті 

өткеру үшін жастарды даярлауға, процесті сапалы ұйымдастыруға қабілетті студенттерді 

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қатарына тарту, электрондық және баспа 

оқулықтары мен әдіснамалық деректерді білу, әскери-далалық жиындарды ұйымдастыру 

және өткізу кезінде оңтайлы және білікті әдістерді пайдалану. әскери-далалық жиындарды 

ұйымдастыру және өткізу кезінде оңтайлы және білікті әдістерді пайдалануға қатысу; 

11. Жалпы әскери Жарғылар.  Әскери қызметшінің әскери бөлімнің орналасқан 

жерінде және одан тыс жерде көру ережелерін, тәртіптік көтермелеулер мен жазаларды білу. 

- сарбаздың, бөлімшенің, танктің, взводтың, ротаның жауынгерлік және жауынгерлік 

тәртіптегі міндеттері мен міндеттерінің барлық түрлерін анықтау, Бастапқы әскери даярлық 

саласында қолданылатын оқу процесін ұйымдастырудың негізгі санаттарын, принциптерін, 

әдістері мен нысандарын талқылау; 

12. Спорттық-дене дайындығы. Дәріс тақырыптары бойынша ақпаратты біртекті 

жүйелеуге және түсіндіруге қабілетті. - спорттық ойындардың техникасы мен тактикасын 

сыныптау; түрлі педагогикалық бағыттағы спорттық ойындар бойынша жаттығу сабағының 

жоспар-конспектілерін жасау, қойылған міндеттерге байланысты жүктеме көлемін реттеу 

және ойын іс-әрекеттерін оқытудың әдістемесі мен дәйектілігін көрсете білу; спорттық 

жарыстарды жоспарлау және ұйымдастыру бойынша білімдерін қолдану; - өткізілген 

жаттығу сабағының тиімділігін талдау, жарыстарды ұйымдастыру және өткізу бойынша 

құжаттарды құрастыру, әріптестердің өткізілген жаттығу сабағын бағалау және ұсыныстар 

ұсыну. 

13. Әскери-инженерлік дайындық және әскери тарих Арнайы әскери дайындық 

түрлерінің негізгі міндеттерін, шабуыл және қорғаныс шайқастарының негіздерін, әскери 

көліктердің эксплуатациялық сипаттамалары мен жалпы құрылымын, мина – жарылғыш 

деградацияны, жерге бағыттауды атауға қабілетті. ҚР ҚК міндеттері мен міндеттерінің 

барлық түрлерін анықтау, Бастапқы әскери дайындық саласында қолданылатын оқу процесін 

ұйымдастырудың негізгі санаттарын, принциптерін, әдістері мен нысандарын талқылау; - 

адамдарды басқару, кез-келген жетіспеушілікті табу, тиісті тәрбие шаралары мен әдістерін 

қолдану, психологиялық-педагогикалық қасиеттерді қолдану, есептер, баяндамалар жасау, 

алынған ақпаратты жалпылау; тәрбие шаралары мен әдістерінің әсерін талдау, мәселелердің 

коммуникациялық актілеріндегі өзектілігін бағалау, бастапқы әскери дайындық саласындағы 

оқу материалын талдау; оқиғаларды, пәндерді талқылау, фактілерге қарсы тұру, туындаған 

проблемаға әртүрлі көзқарастарды салыстыру, кәсіби білімді, педагогикалық шеберлікті 

және педагогикалық қарым-қатынас стилін талқылау. 

   14. ҚР ҚК қару-жарағы мен әскери техникасы, Әуе күштері, техникалық 

дайындық Патриотизмді, азаматтық ұстанымды, жеке адамның құқықтары мен 

бостандықтарын түсінуді қалыптастыруға; жеке тұлғаның адамгершілік негіздерін 

қалыптастыруға, рухани мәдениет деңгейін арттыруға; қоршаған әлемге және адамдарға 



гуманистік көзқарасты қалыптастыруға; жеке тұлғаның үнемі өзін-өзі жетілдіруге деген ішкі 

қажеттілігін қалыптастыруға; білім алушыларды әлеуметтендіру бойынша тұрақты жұмыс 

жүргізуге, оларды қазіргі шынайы өмірге дайындауға; тарихи құндылықтар мен Қазақстан 

Республикасының әлем алдындағы  рөлі негізінде оқушылардың патриоттық сезімдері мен 

санасын қалыптастыруға; мемлекеттік мүдделерді қорғауға қабілеттігін арттыру. Отан 

патриоты бағытында азаматтың жеке басын тәрбиелеу. 

15. Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу,  қорғау немесе кешенді емтиханды 

дайындау және тапсыру.  Бастапқы әскери даярлық мұғалімі ретінде тәрбиелік, білім беру, 

спорттық, ғылыми-зерттеу, әскери-Педагогикалық қызметті жүргізуге қабілетті. Бастапқы 

әскери дайындық бойынша оқу процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын 

қазіргі заманғы талаптар тұрғысынан кәсіби іс-әрекеттерді жоспарлауға, бақылау жүргізуге 

және басқаруға қабілетті. - Тәрбие, білім беру, педагогикалық қызметті Бастапқы әскери 

дайындық оқытушысы ретінде жүргізуге қабілетті, ағзаның физиологиялық мүмкіндіктерін, 

жасын, гигиеналық факторларын ескере отырып, білім берудің оқу құрылымдарында 

психологиялық-педагогикалық қызметті ұйымдастыруға және жүргізуге қабілетті. Кәсіби 

қызметті жүзеге асыруда (Бастапқы әскери даярлықты оқыту саласында) әскери-арнайы 

дайындықтардың білімін, іскерлігін және дағдыларын қолдануға қабілетті Жалпы және 

кәсіби сипаттағы диалог, әңгіме жүргізуге, Бастапқы әскери даярлық саласында қазақ, орыс, 

шетел әдебиеттерін аударуға қабілеттілігі, әскерге шақыруға дейінгі жастағы жастардың 

дене даярлығын жетілдіруде дене шынықтыру құралдары мен әдістерін пайдалануға 

қабілеттігі. Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар, авариялық-құтқару эвакуациялық 

жұмыстары, халықты жаппай қырып-жою қаруынан және дүлей зілзаладан қорғау бойынша 

жұмыстарды ұйымдастыруға және жүргізуге, сонымен қатар алғашқы медициналық көмек 

көрсетуге қабілетті. Әскери - патриоттық тәрбие бойынша іс - шараларды, әскери-

техникалық үйірмелер мен секциялардың жұмысын ұйымдастыруға және өткізуге қабілетті.  

 

 

 

6.  Білім беру бағдарламасының (құзыреттері) оқыту нәтижелері  

         6.1 6В01411 – "Бастапқы әскери дайындық"құзыреттерінің тізбесі 

Құзыреттілік тәсіл әдістері әлемнің түрлі елдерінде белсенді және тиімді 

қолданылады және "Болон процесі" аясында  негізін қалаушы болды. 

ЖОО түлегінің жалпы құзыреті жалпы білімге, Әлеуметтік-этикалық құзыреттерге, 

экономикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық құзыреттерге, арнайы және басқа 

да құзыреттерге қойылатын талаптар негізінде қалыптасады. 
Құзыреттілік 

шифры мен атауы 

Шифр және 

құзыреттілік түрлері 

Шифр және құзыреттердің мақсаттары мен міндеттерін айқындау 

1.Базалық (ЖБП 

блогы) 

1. Әлеуметтік 

ғылымдар және 

қазіргі әлемдегі 

коммуникация 

негіздері 
1.1 жаратылыстану-

гуманитарлық 

1.1.1 дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке-маңызды 

философиялық мәселелерді талдай білу. 

1.1.2 ойлау мәдениетіне ие, ақпаратты жалпылауға, талдауға, 

қабылдауға, мақсат қоюға және оған қол жеткізу жолдарын 

таңдауға қабілетті. 
1.1.3 тарихи үдерістің қозғаушы күштері мен заңдылықтарын, 

адамның тарихи үдерістегі орнын, қоғамның саяси ұйымын 

түсінуге қабілетті. 

1.1.4 негізгі тарихи фактілерді баяндаудың негізгі тәсілдерін білу. 

1.2 Тілдік 1.2.1. Тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерді құрметтеуге және 

құрметтеуге дайын, Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды 

толерантты қабылдайды. 

1.2.2. Іскерлік және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде қазақ, 

орыс және шет тілдерін еркін пайдалана алады. 

1.2.3 кәсіби қызмет саласында шетелдік көздерден ақпарат алуға 

және бағалауға мүмкіндік беретін деңгейде шет тілдерінің бірін 

меңгерген. 
1.2.4 әріптестерімен өзара әрекеттесуге, ұжымда жұмыс істеуге 

дайын; 

1.2.5 білім беру және кәсіби қызметте әлемнің заманауи 

жаратылыстану - ғылыми бейнесі туралы білімді қолдануға, 

ақпаратты математикалық өңдеу, теориялық және эксперименттік 



зерттеу әдістерін қолдануға қабілетті; 

1.2.6 заманауи компьютерлік техника мен бағдарламалық 

қамтамасыз етуді, сондай-ақ оқытудың заманауи техникалық 
құралдарын кәсіби меңгеруге қабілетті. 

1.2.7 қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның дамуындағы 

ақпараттың мәні мен маңызын түсінуге, осы процесте туындайтын 

қауіптер мен қауіптерді түсінуге, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның 

ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі талаптарын 

сақтауға қабілетті. 

1.2.8 ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістерін, 

тәсілдері мен құралдарын пайдалануға дайын, ақпаратты басқару 

құралы ретінде компьютермен жұмыс істеуге дайын. 

1.3 Дене және 

эстетикалық тәрбие 

1.3.1 саналы қимыл белсенділігі процесінде адамның денсаулығын 

сақтауға және нығайтуға бағытталған әлеуметтік қызмет саласын 

білу. 
1.3.2 адамның қабілеттерін физикалық және интеллектуалдық 

дамыту, оның қозғалыс белсенділігін жетілдіру және салауатты 

өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесі, дене дайындығы және 

дене дамуы арқылы әлеуметтік бейімдеу мақсатында Қоғам 

құратын және пайдаланатын құндылықтар мен білімдердің 

жиынтығы болып табылатын мәдениетті білу 

 1.4    

Фундаментальді  

    ғылым 

1.4.1 Әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды толерантты 

қабылдауға, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге құрметпен және 

ұқыпты қарауға дайын; 

1.4.2 көпшілік алдында сөйлеу, пікірталас және полемика жүргізу 

дағдыларын қолдануға қабілетті; 

1.4.3 ҚР жастар саясаты мәселелері бойынша теориялық білімдерін 

тәжірибеде қолданады. 
1.4.4 құқықтық негіздерді талдай алады. 

1.4.5 құқықтық мәселелерді өз бетінше шеше алады, қазіргі 

заманғы құқықтық жүйеге бейімделе алады, құқықтық қабілеттерін 

жетілдіре алады. 

1.4.6 кәсіби қызметте нормативтік құқықтық актілерді қолдану 

арқылы Ерлер мен әйелдердің құқықтарын қорғау деңгейін талдау 

дағдыларын меңгерген. 

1.4.7 Төтенше жағдайлар, авариялар, апаттар, зақымданудың 

қазіргі заманғы құралдары, табиғи ТЖ кезінде алған білімдерін, 

іскерліктерін қолданады. 

1.4.8 алынған білімді, іскерлікті олардың салдарын жою, халықты 
және өндірістік персоналды қорғауды ұйымдастыру кезінде 

сауатты бағдарлауды және шешімдер қабылдауды қолданады. 

1.4.9 еңбекті қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 

міндеттерді шешуде алған білімдерін, іскерліктерін қолданады; 

1.4.10 өнеркәсіптік кәсіпорындардың жұмыс аймағында 

санитарлық-гигиеналық параметрлерді есептеу әдістерімен; еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңдармен, 

заңнамалық актілермен және нормативтермен жұмыс істей алады. 

2. Түйін (ДБ 

блогы) 

2.1 Педагогикалық-

психологиялық 

ғылымдар 

2.1.1 педагогикалық ғылымның дамуының маңызды кезеңдері 

туралы білу; 

2.1.2 дене шынықтыру және спорт саласында қолданылатын оқу 

процесін ұйымдастырудың негізгі дидактикалық санаттарын, 
принциптерін, әдістері мен нысандарын талқылау; 

2.1.3 зерттеудің педагогикалық, статистикалық әдістерін қолдану, 

өз назарын, интонациясын , қимылдарын, эмоцияларын басқару; 

дене тәрбиесі құралдары мен әдістерінің ағзаның психологиялық - 

педагогикалық мүмкіндіктеріне әсерін талдау; 

2.1.4 АӘД сабақтарында педагогикалық қарым-қатынастың мәнін 

талқылау; 

2.1.5 кәсіби білімді, педагогикалық шеберлікті, сөйлеу мәдениетін, 

педагогикалық қарым-қатынас стилін, басшылықты, 

педагогикалық ұсыныстарды талқылау. 

2.1.6 оқу-бағдарламалық құжаттаманы әзірлеудің принциптері мен 

әдістерін білу 
2.1.7 Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып, тәрбие 

үдерісін құру 

2.1.8 ұлттық білім беру жүйесінің өзекті міндеттеріне сәйкес 

пәнаралық байланыстарды және оқытудың инновациялық 

технологияларын пайдалана отырып, оқу процесін құрастыру 



2.1.9 білім беру практикасына мониторингтік зерттеулерді 

жоспарлау және жүргізу 

2.1.10 табысты кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа білім алу кезінде 
дағдыларды меңгеру 

2.2 Атыс, 

тактикалық және 

саптық дайындық 

2.2.1 арнайы –әскери дайындық түрлерінің негізгі міндеттерін, 

шабуылдау және қорғаныс ұрысының негіздерін, әскери көлік 

автомобильдерінің пайдалану сипаттамасы мен жалпы 

құрылымын, Мина-жарылыс тууын, жергілікті жерге бағдарлауды 

білу, ҚР ҚК міндеттері мен міндеттерінің барлық түрлерін 

анықтау, 

2.2.2 Бастапқы әскери дайындық саласында қолданылатын оқу 

процесін ұйымдастырудың негізгі санаттарын, принциптерін, 

әдістері мен нысандарын талқылау; 

2.2.3 адамдарды басқару, кез келген жетпеушілікті табу, тәрбиенің 

тиісті шаралары мен әдістерін пайдалану, психологиялық-
педагогикалық қасиеттерді қолдану, есептерді, баяндамаларды 

құрастыру, алынған ақпаратты қорыту; 

2.2.4 тәрбие шаралары мен әдістерінің әсерін талдау, мәселелердің 

коммуникациялық актілеріндегі өзектілігін бағалау, бастапқы 

әскери дайындық саласындағы оқу материалын талдау; 

2.2.5 оқиғаларды, пәндерді, фактілерді талқылау, туындаған 

мәселеге әртүрлі көзқарастарды салыстыру, кәсіби білімді, 

педагогикалық шеберлікті және педагогикалық қарым-қатынас 

стилін талқылау. 

2.3 Кіріспе, БӘД 

негіздері және 

әдістемесі 

2.3.1 әскери қызметшіні әскери бөлімнің орналасқан жерінде және 

одан тыс жерде көру ережелерін, тәртіптік көтермелеулер мен 

жазаларды атауға, сарбаздың, бөлімшенің, танктің, взводтың, 

ротаның жауынгерлік және жауынгерлік тәртіптегі міндеттері мен 
міндеттерінің барлық түрлерін айқындауға, Бастапқы әскери 

даярлық саласында қолданылатын оқу процесін ұйымдастырудың 

негізгі санаттарын, қағидаттарын, әдістері мен нысанын 

талқылауға қабілетті; 

2.3.2 адамдарды басқару, кез келген жетіспеушіліктерді табу, 

тәрбиенің тиісті шаралары мен әдістерін қолдану, психологиялық-

педагогикалық қасиеттерді қолдану; 

2.3.3 есептер, баяндамалар жасау, алынған ақпаратты қорыту; 

2.3.4 тәрбие шаралары мен әдістерінің әсерін талдау, мәселелердің 

коммуникациялық актілеріндегі өзектілігін бағалау, бастапқы 

әскери дайындық саласындағы оқу материалын талдау; 

2.3.5 оқиғаларды, пәндерді, фактілерді талқылау, туындаған 

мәселеге әртүрлі көзқарастарды салыстыру, кәсіби білімді, 

педагогикалық шеберлікті және педагогикалық қарым-қатынас 

стилін талқылау. 

 2.4 Әскери құқық, 
қызмет негіздері 

2.4.1 құқықтық құбылыстардың табиғатын талдай білу; құқықтың 
категориялық құрылысын игеру; 

2.4.2 қазіргі әлемнің құқықтық жүйелерінің байланысын түсіну; 

2.4.3 "әскери қызмет және әскери міндеттер туралы"Қазақстан 

Республикасы Заңының талаптарын біле отырып, құқықтық 

нормаларды талдау дағдылары мен іскерліктерін меңгеру. 

Қазақстан Республикасының "Әскери қызмет және әскери 

міндеттер туралы" Заңдарын білуде, алғашқы әскери дайындық 

негіздерін білуде, ҚР Әскери доктринасының негізгі ережелерін 

білуде. 

2.4.4 әскери қызметшілердің құқықтарын, азаматтарды даярлау 

мен әскери есепке алудың, келісімшарт бойынша әскери қызметке 
шақырудың, әскери қызмет өткерудің жалпы міндеттерін, запаста 

болу тәртібін білу. Әскери қызмет және қорғаныс саласындағы 

теориялық білімді игеруде, әскери терминдерді зерделеуде. 

 2.5 Әскери тарих, 

әскери мұра 

2.5.1 ағымдағы міндеттерді дұрыс шеше білу, практикалық 

эксперименттер және теориялық зерттеулер жүргізу, 

2.5.2 бітімгершілік әскерлердің практикалық дағдыларына оқытуда 

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Әскери доктринасының 

мәні мен мазмұнын білу. 



2.5.3 Б. Момышұлының шығармаларын талдау сапалардың 

құрылымдық сызбасы жасалады, 

2.5.4 студенттердің бойында адамгершілікті, мейірімділікті, 
батырлықты және ерлікті қалыптастыруға құзыретті болу, білім 

бакалаврында педагогикалық дағдыларды қалыптастыруға және 

оны тактикалық, атыс дайындығы және дене шынықтыру 

сабақтарында жетілдіруге ықпал ететін негізгі лауазымдық 

міндеттерді сапалы орындау. 

 2.6 АҚТЖ, 

медициналық 

дайындық 

2.6.1 кәсіби дайындық түрлерінің негізгі міндеттерін атау, дүлей 

зілзалаларды, авариялар мен апаттарды талдау, әскери 

қызметшілердің денсаулығын сақтау, жеке және ұжымдық гигиена, 

оқу практикасы . 

2.6.2 ҚР ҚК міндеттері мен міндеттерінің барлық түрлерін 

анықтау, Бастапқы әскери дайындық саласында қолданылатын оқу 

процесін ұйымдастырудың негізгі санаттарын, принциптерін, 
әдістері мен нысандарын талқылау; 

 2.7 Әскери 

музыкалық, кәсіби, 

әскери-далалық 

жиындарды 

ұйымдастыру 

2.7.1 әскери-патриоттық сезімдерді дамытуға, әскери марштар мен 

әскери-спорттық жұмыстарды өткізу әдістеріне оқытуға, 

педагогикалық дағдыларды жетілдіруге қабілетті, 

2.7.2 бастауыш әскери білім беру ұйымдарында және әскери 

қызмет өткеру үшін жастарды даярлауда, Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштерінің қатарына студенттерді тарту процесін сапалы 

ұйымдастыру үшін құқықтық және нормативтік құжаттарды білу 

2.7.3 электрондық және баспа оқулықтарын және әдістемелік 

деректерді білу, әскери-далалық жиындарды ұйымдастыру және 

өткізу кезінде оңтайлы және білікті әдістерді пайдалану. 

2.7.4 әскери-далалық жиындарды ұйымдастыру және өткізу кезінде 

оңтайлы және білікті әдістерді қолдануды білу; 

3. Арнайы (ПД 
блогы) 

3.1 Жалпыәскери 
жарғылар 

3.1.1 әскери қызметшінің әскери бөлімнің орналасқан жерінде 
және одан тыс жерде көру ережелерін, тәртіптік көтермелеулер 

мен жазаларды білу. 

3.1.2 сарбаздың, бөлімшенің, танктің, взводтың, ротаның 
жауынгерлік және жауынгерлік тәртіптегі міндеттері мен 

міндеттерінің барлық түрлерін анықтау, Бастапқы әскери даярлық 

саласында қолданылатын оқу процесін ұйымдастырудың негізгі 

санаттарын, принциптерін, әдістері мен нысандарын талқылау; 

3.1.3 оқушыларды Бастапқы әскери даярлау және әскери-

патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтарды сапалы өткізуге, 

пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға; оқу процесіне 

оқытудың заманауи құралдары мен әдістерін енгізуге қабілетті; 

3.1.4 пәндік, психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білім 

жүйесін, нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды ескере 

отырып, кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану дағдысы мен 

іскерлігін меңгереді; педагогтың кәсіби парызын түсіну, 

педагогикалық қызмет нәтижелері үшін жауапкершілік; 

3.1.5 оқушылармен жеке жұмыс жүргізеді, олардың іскерлік, 

моральдық және физикалық қасиеттерін зерделейді, 

жасөспірімдерді ҚР Қарулы күштеріне қызметке дайындайды, 

сабақ барысында қауіпсіздік шараларын бұзудың алдын алу 

бойынша шаралар қабылдайды; 

3.1.6 өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыру, әлеуметтік-маңызды 

мәселелер мен үдерістерді талдау мәдениеті мен ойлау қабілетіне 

ие; 

3.1.7 ұйымдастырушылық-бұқаралық жұмысты қолданады, 

оқушыларда бірлік, еңбексүйгіштік сезімін тәрбиелеу, 

оқушылардың жарыстары кезінде және оқу-жаттығу сабақтарында 

қиындықтарды еңсеруге қабілетті; 

3.1.8 Бастапқы әскери дайындық саласында мемлекеттік және 

қоғамдық басқару органдарының құжаттарын іс жүзінде қолдана 



алады; 

3.2 Спорттық дене 

дайындығы 

3.2.1 дәріс тақырыптары бойынша ақпаратты анықтауға және 

түсіндіруге қабілетті. 

3.2.2 спорттық ойындардың техникасы мен тактикасын жіктеу; 
түрлі педагогикалық бағыттағы спорттық ойындар бойынша 

жаттығу сабағының жоспар-конспектілерін құру, қойылған 

міндеттерге байланысты жүктеме көлемін реттеу және ойын іс-

әрекеттерін оқытудың әдістемесі мен дәйектілігін көрсете білу; 

3.2.3 спорттық жарыстарды жоспарлау және ұйымдастыру 

бойынша білімдерін қолдану; 

3.2.4 өткізілген жаттығу сабағының тиімділігін талдау, 

жарыстарды ұйымдастыру және өткізу бойынша құжаттарды 

құрастыру, өткізілген жаттығу сабағын әріптестерімен бағалау 

және ұсыныстар ұсыну. 

3.3 Әскери-

инженерлік 
дайындық және 

әскери тарих 

3.3.1 арнайы – әскери дайындық түрлерінің негізгі міндеттерін, 

шабуылдау және қорғаныс ұрысының негіздерін, әскери көлік 
автомобильдерінің пайдалану сипаттамасы мен жалпы 

құрылымын, Мина-жарылыс тууын, жергілікті жерге бағдарлауды 

атау. 

3.3.2 ҚР ҚК міндеттері мен міндеттерінің барлық түрлерін 
анықтау, Бастапқы әскери дайындық саласында қолданылатын оқу 

процесін ұйымдастырудың негізгі санаттарын, принциптерін, 

әдістері мен нысандарын талқылау; 

3.3.3 адамдарды басқару, кез келген жетпеушілікті табу, тәрбиенің 
тиісті шаралары мен әдістерін пайдалану, психологиялық-

педагогикалық қасиеттерді қолдану, есептерді, баяндамаларды 

құрастыру, алынған ақпаратты қорыту; 

3.3.4 тәрбие шаралары мен әдістерінің әсерін талдау, мәселелердің 
коммуникациялық актілеріндегі өзектілігін бағалау, бастапқы 

әскери дайындық саласындағы оқу материалын талдау; 

3.3.5 оқиғаларды, пәндерді, фактілерді талқылау, туындаған 
мәселеге әртүрлі көзқарастарды салыстыру, кәсіби білімді, 

педагогикалық шеберлікті және педагогикалық қарым-қатынас 

стилін талқылау. 

3.4 ҚР ҚК қару-

жарағы мен әскери 

техникасы, Әуе 

қорғаныс күштері, 

техникалық 

дайындық 

3.4.1 патриотизмді, азаматтық ұстанымды, жеке адамның 

құқықтары мен бостандықтарын түсінуді қалыптастыруға 

қабілетті; 

3.4.2 тұлғаның адамгершілік негіздерін қалыптастыру, рухани 

мәдениет деңгейін арттыру; 

3.4.3 қоршаған әлемге және адамдарға гуманистік қатынасты 

қалыптастыру; тұлғаның үнемі өзін-өзі жетілдіруге деген ішкі 

қажеттілігін қалыптастыру; білім алушыларды әлеуметтендіру 

бойынша тұрақты жұмыс жүргізу, оларды қазіргі шындықтағы 

өмірге дайындау; 
3.4.4 тарихи құндылықтар мен әлем тағдырындағы ҚР рөлі 

негізінде оқушылардың патриоттық сезімдері мен саналарын 

қалыптастыруға қабілетті; мемлекеттік мүдделерді қорғауға 

қабілетті Отан патриоты - азаматтың жеке басын тәрбиелеу. 

3.5 дипломдық 

жұмысты (жобаны) 

жазу және қорғау 

немесе кешенді 

емтиханды 

дайындау және 

тапсыру 

3.5.1 Бастапқы әскери даярлық мұғалімі ретінде тәрбиелік, білім 

беру, спорттық, ғылыми-зерттеу, әскери-Педагогикалық қызметті 

жүргізуге қабілетті. 

3.5.2 Бастапқы әскери дайындық бойынша оқу процесінің мазмұны 

мен ұйымдастырылуына қойылатын қазіргі заманғы талаптар 

тұрғысынан кәсіби іс-әрекеттерді жоспарлауға, бақылау жүргізуге 

және басқаруға қабілетті. - 3.5.3 Бастапқы әскери дайындық 

оқытушысы ретінде тәрбие, білім беру, педагогикалық қызметті 
жүргізуге қабілетті 3.5.4 организмнің физиологиялық 

мүмкіндіктерін, жасын, гигиеналық факторларын ескере отырып, 

білім берудің оқу құрылымдарында психологиялық - 

педагогикалық қызметті ұйымдастыруға және жүргізуге қабілетті. 

3.5.5 кәсіби қызметті жүзеге асыруда әскери-арнайы 

дайындықтардың білімін, іскерлігін және дағдыларын қолдануға 

қабілетті (Бастапқы әскери даярлықты оқыту саласында) 



3.5.6 жалпы және кәсіби сипаттағы диалог, әңгіме жүргізуге, 

Бастапқы әскери даярлық саласында қазақ, орыс, шетел 

әдебиеттерін аударуға қабілетті, 
3.5.7 әскерге шақыру жасына дейінгі жастардың дене даярлығын 

жетілдіруде дене шынықтыру құралдары мен әдістерін 

пайдалануға қабілеттілік. 

3.5.8 азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар, авариялық-

құтқару эвакуациялық жұмыстары, халықты жаппай қырып-жою 

қаруынан және дүлей зілзаладан қорғау бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыруға және жүргізуге және алғашқы медициналық көмек 

көрсетуге қабілеттілік. 

3.5.9 әскери - патриоттық тәрбие бойынша іс - шараларды, әскери-

техникалық үйірмелер мен секциялардың жұмысын 

ұйымдастыруға және өткізуге қабілеттілік. 

 

Құзыреттер жұмыс берушілердің талаптары мен қоғамның әлеуметтік сұратуын 

ескере отырып, кәсіптік стандарттар негізінде жоғары білімнің әрбір мамандығы бойынша 

әзірленеді. 

 

6.2 Оқыту нәтижелерінің деңгейлері бойынша құзыреттерді бөлу 

Құзыреттердің 

мақсаттары 

мен 

міндеттерінің 

шифры 

Білім деңгейіне (оқыту нәтижелеріне) сәйкес құзыреттіліктерді ( + ) 

меңгеруі 

ОД1 ОД2 ОД3 ОД4 ОД5 

1.1.1 + +    

1.1.2 + +    

1.1.3 + +    

1.1.4 + +    

1.2.1 + +    

1.2.2 + +    

1.2.3 + +    

1.2.4 + +    

1.2.5 + +    

1.2.6 + +    

1.2.7 + +    

1.2.8 + +    

1.3.1 + +    

1.3.2 + +    

1.4.1 + +    

1.4.2 + +    

1.4.3 + +    

1.4.4 + +    

1.4.5 + +    

1.4.6 + +    

1.4.7 + +    

1.4.8 + +    

1.4.9 + +    

1.4.10 + +    

2.1.1 + +    

2.1.2 + +    

2.1.3 + +    

2.1.4 + +    

2.1.5 + +    

2.1.6 + +    

2.1.7 + +    

2.1.8 + +    



2.1.9 + +    

2.1.10 + +    

2.2.1 + +    

2.2.2 + +    

2.2.3 + +    

2.2.4 + +    

2.2.5 + +    

2.3.1 + +    

2.3.2 + +    

2.3.3 + +    

2.3.4 + +    

2.3.5 + +    

2.4.1 + +    

2.4.2 + +    

2.4.3 + +    

2.4.4 + +    

2.5.1 + +    

2.5.2 + +    

2.5.3 + +    

2.5.4 + +    

2.6.1 + +    

2.6.2 + +    

2.7.1 + +    

2.7.2 + +    

2.7.3 + +    

2.7.4 + +    

3.1.1 + + +   

3.1.2 + + +   

3.1.3 + + +   

3.1.4 + + +   

3.1.5 + + + +  

3.1.6 + + + +  

3.1.7 + + + +  

3.1.8 + + + +  

3.2.1 + + + +  

3.2.2 + + + +  

3.2.3 + + + + + 

3.2.4 + + + + + 

3.3.1 + + + + + 

3.3.2 + + + + + 

3.3.3 + + + + + 

3.3.4 + + + + + 

3.3.5 + + + + + 

3.4.1 + + + + + 

3.4.2 + + + + + 

3.4.3 + + + + + 

3.4.4 + + + + + 

3.5.1  + + + + 

3.5.2 + + + + + 

3.5.3 + + + + + 

3.5.4 + + + + + 

3.5.5 + + + + + 

3.5.6 + + + + + 

3.5.7 + + + + + 



3.5.8 + + + + + 

3.5.9 + + + + + 

 

 

 

7. Білім беру бағдарламасының оқу жұмыс жоспарының құрылымы (Оқу мерзімі 4 

жыл) 

№  

Циклдер мен пәндердің атауы 

Жалпы еңбек сыйымдылығы 

академиялық 

сағаттарда 

академиялық 

кредиттерде 

1 Жалпы білім беретін пәндер циклі (ЖБП) 1680 56 

1) Міндетті компонент 1530 51 

Қазақстанның қазіргі тарихы 150 5 

Философия 150 5 

Шет тілі 300 10 

Қазақ (орыс) тілі 300 10 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде) 

150 5 

Әлеуметтік-саяси білім модулі 

(Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, 

психология) 

240 8 

Дене шынықтыру 240 8 

2) ЖОО компоненті және (немесе) таңдау 

компоненті 

150 5 

2 Базалық пәндер циклі (ДҚ) 3360 112 

1) ЖОО компоненті 180-1680 6-56 

2) Таңдау бойынша Компонент не менее 1680  не менее 56 

3 Бейіндеуші пәндер циклі (ПД 1800 60 

1) ЖОО компоненті және (немесе) таңдау 

компоненті 

1800  60 

4 Оқытудың қосымша түрлері (БЖТ)   

1) Таңдау бойынша Компонент   

5 Қорытынды аттестаттау 360 12 

1) Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау немесе кешенді емтиханды 

дайындау және тапсыру 

360 12 

 Жиыны 7200 240 

 

 

8. Модуль түрлері шеңберіндегі білім беру бағдарламасының мазмұны 
Модульге 

кіретін 

пәндер коды 

Модульге кіретін пәндердің атауы Кредит 

саны ECTS 

Семестр Құзыреттердің 

мақсаттары мен 

міндеттерінің 
шифры 

 1. ЖБП Жалпы білім беру пәндері (56 кредит) 

 Міндетті компонент (51 кредит) 

 Модуль 1.1 Жаратылыстану-гуманитарлық 

SIK 1101 Қазақстанның қазіргі тарихы 5 2 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.4 Fil 2102 Философия 5 4 

 Модуль 1.2  Тілдік дайындық/Языковая подготовка 

IKT 1105 Ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар (ағылш.тілінде) 

5 4 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 



IYa 1104 Шет тілі 10 1-2 1.2.5, 1.2.6, 

1.2.7, 1.2.8 K(R)Ya 1103  Қазақ (орыс) тілі 10 1-2 

 Модуль 1.3 Физикалық және эстетикалық тәрбие/Физические и эстетические 

воспитание 

DSh 1108 
FK 1108 

Дене шынықтыру / Физическая культура/ 
Physical training  

8 1-4 1.3.1, 1.3.2 

 Әлеуметтік-саяси білім модулі (8 кредит) 

 Модуль 1.4 Іргелі ғылым 

Kul 1107 Мәдениеттану 2 2 1.4.1, 1.4.2,  

PsiM 1107 Психология 2  1.4.3, 1.4.4,   

S 1102 Әлеуметтану 2  1.4.5,  1.4.6 

Pol102 Саясаттану 2 1  

КВ Жоғары оқу орны компоненті және(немесе) таңдау компоненті - 5 кредит (тер) 

ОТБЖ 1109 
OPAK 1109 

1. Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі 
2. Құқық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениет негіздері/Основы права и 

антикоррупционной культуры 

5 1 1.4.7, 1.4.8,   
1.4.9, 1.4.10 

 ДБ базалық пәндері (112 кредит) 

 ЖОО компоненті - 36 кредит (тер) 

 Тәжірибе 9 кредит 

 Педагогика-психологиялық ғылымдар Модуль 2.3 

Ped 2204       Педагогика  5 3 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5 
PAD 2201 Психология және адамның дамуы 5 3 

TKO 2203 Критериалды бағалау технологиялары 5 4 

MO 2206 Білім берудегі Менеджмент 5 4 

 Педагогика-психологиялық ғылымдар Модуль 2.3 

UP 1201 Оқу практикасы 1 2 2.1.6, 2.1.7, 
2.1.8, 2.1.9,  

2.1.10 
PP 1202 Педагогикалық практика 1 2 

PPP 2203 Психологиялық-педагогикалық 2 4 

UVPP 3204 Оқу-тәрбие (педагогикалық) 2 6 

PP 3205 Педагогикалық практика 3 6 

 Атыс, тактикалық және саптық дайындық 2.2 Модуль 

AD 2205 Атыс дайындығы 6 4 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3, 2.2.4,  

2.2.5 
TD 2202 Тактикалық дайындық 5 3 

 АӘД енгізу, негіздері және әдістемесі 2.1 Модуль 

MPNVP 2207 Бастапқы әскери даярлықты оқыту 

әдістемесі 

5 5 2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3, 2.3.4,  

2.3.5 

 Таңдау компоненті (67 кредит) 

 АӘД енгізу, негіздері және әдістемесі 2.1 Модуль 

VvS 1201 

 

1. Мамандыққа кіріспе 

2. Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

5 1 2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3, 2.3.4,  
2.3.5 

ONVP 1202 

 

1.Бастапқы әскери дайындық негіздері 

2. Қорғаныс негіздері 

5 2 2.3.1, 2.3.2, 

2.3.3, 2.3.4,  

2.3.5 

 Атыс, тактикалық және саптық дайындық 2.2 Модуль 

SP 1203 

 

1. Саптық дайындық 

2. Қорғаныс негіздері 

3 2 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3, 2.2.4,  

2.2.5 

 Педагогика-психологиялық ғылымдар Модуль 2.3 

ІТО 3212 1. ІТ в образовании  

2. Современные технологии обучения 

5 5 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.1.4, 

2.1.5 

 Әскери құқық, қызмет негіздері 2.4 Модуль 

OVP 2205 1.Әскери құқық негіздері 

2. Әскери заңнама 

5 3 2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3, 2.4.4  

OVS 2207  1. Әскери қызмет негіздері 
2. ҚР әскери қызметін ұйымдастыру. 

5 5 



OVPP 3209 1. Әскери психология және педагогика 

негіздері 

2. Психологиялық-педагогикалық қолдау 

теориясы мен технологиясы 

5 6 

 Әскери тарих, әскери мұра модулі 2.5. 

VNB 2206 1. Бауыржан әскери мұрасы 

2. ҚР ҚК әскери қызметшілерінің тәрбие 

жұмысының әдістемесі 

5 5 2.5.1, 2.5.2,  

VIK 3208 1. Қазақстанның әскери тарихы 

2. Әлемдік әскери тарих 

5 5 

 АҚТЖ, медициналық дайындық 2.6 Модуль 

ChSGO  

3213 

1.Төтенше жағдайлар және азаматтық 
қорғаныс 

2.Шұғыл жағдайларда шұғыл көмек көрсету 

5 6 1.4.4,1.5.3, 2.1.1, 
2.1.2, 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.4 

VMP 4216 1.Әскери-медициналық дайындық 

2. Әскери-медициналық білім негіздері 

5 7 

 Әскери музыканы, кәсіби, әскери-далалық жиындарды ұйымдастыру 2.7 Модуль 

MOPVPS 4214 1. Әскери-далалық      жиындарын 

ұйымдастыу және өткізу әдістемесі 

2. Әскери-далалық жиындар 

4 7 1.4.4,1.5.3, 

2.1.1, 2.1.1, 

2.1.2, 2.2.2, 
3.1.1, 3.1.3 VMV 3213 1. Әскери-музыкалық тәрбие 

2. Әскери-патриоттық үйірмелер 

ұйымдастыру/ 

5 6 

VPP 3215 1. Әскери-кәсіби дайындық 
2. Әскери-техникалық үйірмелер 

ұйымдастыру 

5 7 

Бейіндеуші пәндер (ПД) (60 кредит) 

ЖОО компоненті - 8 кредит (тер) 

Тәжірибе 14 

Жалпы әскери Жарғылар Модуль 3.1 

OUVSRK 1301 ҚР ҚК жалпы әскери жарғылары 3 1 3.1.1, 3.1.2 

OVPV3302 

 

Әскери-патриоттық тәрбие негіздері 5 6 3.1.1, 3.1.2 

PPP 4301 Өндірістік педагогикалық практика 
10 8 

3.1.3, 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6, 

3.1.7, 3.1.8  

PP 4302 Диплом алдындағы практика 4 8 3.1.3, 3.1.4, 

3.1.5, 3.1.6, 
3.1.7, 3.1.8  

 Таңдау компоненті (38 кредит) 

 Спорттық-дене дайындығы 3.2 Модуль 

VSI 2301 1. Әскери-спорттық ойындар 
2. Әскери-спорттық ойындар мен кешендер 

3 3 3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4 

ARB 3305 
1. Армиялық қоян-қолтық ұрыс 

2. Қоян-қолтық ұрыс 

5 7 

OFPVSRK 
4308 

1. ҚР ҚК дене дайындығын ұйымдастыру 
2. Әскери туризм 

5 7 

 Әскери-инженерлік дайындық және әскери тарих 3.3 Модуль 

IVI 3304 
1. Әскери өнер тарихы 

2. Қару-жарақтың даму тарихы 

5 6 3.3.1, 3.3.2, 

3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5  VIPVTUS 

3303 

1. Әскери-инженерлік дайындық, әскери 

топография, басқару және байланыс 

2. Әскери-инженерлік даярлықты оқыту 

әдістемесі, әскери топография, басқару 
және байланыс 

5 5 

 ҚР ҚК қару-жарағы мен әскери техникасы, Әуе күштері, 

техникалық дайындық модулі 3.4 

VVTVSRK 
4307 

1. ҚР ҚК қару-жарағы мен әскери техникасы 
2. Ресей Федерациясы Қарулы Күштерінің 

5 7 3.4.1, 
3.4.2,.3.4.3, 



қару-жарағы мен әскери техникасы 3.4.4 

VSPVO 4306 1. ӘҚК әскери күштері 

2. Әскери этикалық білім 

5 7 

TP 2302 1. Техникалық дайындық 
2. Техникалық дайындықты оқыту әдістемесі 

5 3 

 Қорытынды аттестаттау 12 

Дипломдық жұмысты, дипломдық жобаны жазу және қорғау 

немесе кешенді емтиханды дайындау және тапсыру 

12 8 3.5.1, 3.5.2, 

3.5.3, 3.5.4, 
3.5.5, 3.5.6, 

3.5.7, 3.5.8, 

3.5.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Жиынтық кесте игерілген кредиттердің көлемін көрсететін білім беру 

бағдарламасының модульдері бөлінісінде 
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KZ кредиттерінің саны 
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ф
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1 
1 7 5 1 1 29 

   
29 870 6 1 

2 7 4 1 2 29 2 
  

31 930 6 1 

2 
3 6 1 2 3 30 

   
30 900 5 1 

4 5 1 3 1 28 
 

2 
 

30 900 4 1 

3 
5 6 

 
2 4 30 

   
30 900 6 

 
6 5 

  
5 25 

 
5 

 
30 900 5 

 

4 
7 7 

  
7 34 

   
34 1020 7 

 
8 

      
14 12 26 780 

  
Жиыны 31 11 12 22 205 2 21 12 240 7200 27 4 
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