
 
 

Базалық пәндер / Базовые дисциплины 



 

 

№ 

академиялық 

кредиттерде/ в 

академических 

кредитах 

 

Пән тізімі/  

Перечень дисциплин 

1 2 3 

1 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:  Мамандыққа кіріспе/Введение в специальность 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Студенттерді педагогикалық қызметтің 

ерекшеліктерімен және бастапқы әскери дайындық негіздерінің мазмұнымен таныстыру.  Әскери саясаттың 

жалпы принциптері және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде Қарулы күштердің  ролі. Қазақстан 

Республикасы Қарулы Күштерінің даму кезеңдерінің негізгі міндеттері. /  Ознакомить  студентов  особенностям 

педагогической деятельности и  содержанием преподавания основ  начальной  военной подготовки.  Общие 

принципы военной политики и роль Вооруженных Сил в обеспечении национальной безопасности. Основные 

задачи этапа развития Вооруженных Сил Республики Казахстан.   

Білуі тиіс/Знать: 

        -         мамандыққа кіріспе пәнін оқытудың  ерекшеліктері;  

         -        бастапқы әскери дайындық негіздерінің теориялық курсын меңгеру; 

-  Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің Жалпы әскери жарғылары;   

-  білім беруде   оқытуды  ұйымдастыру. 

-  особенности предмета обучения введение в специальность; 

-  освоение териятические курсы начальной военной подготовки; 

-  Общевойнские уставы Вооруженных Сил Республики Казахстан; 

-  организация обучения  в образовании. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: 

         -        Бүгінгі таңдағы педагогикалық технологияларды меңгеру; 

         -        Дидактикалық материалдарды  қолдана білу; 

- Ойын түрлерін  және көрнекі құралдарды;  

- Освоение современные педагогические технологии; 

- Использовать дидактические  материалы; 

- Типы игр, наглядные пособия; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: 

         -        мамандық бойынша пәннің  мазмұнын құрастыра білу /    

- мамандық бойынша дайындықтарды сараптай білу/  

- бастапқы әскери дайындықты оқытуда  және жастарды әскери қызметке дайындауды ұйымдастыруда 

құқықтық-нормативтік  құжаттарды  білу/  

- уметь разрабатывать содержание   дисциплин по специальности;  

- знать анализ подготовки по  специальности;  

- знать нормативно-правовых документов в организации начального военного обучения и подготовки 

молодежи для прохождения военной службы. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Таңдаған мамандығының теориялық негіздерін пайдалану,  

кәсібіне дайын екенін бағалау,  келешекте бұл негіздердің тәжірибелік қызметте қолдануды  ұғындыру./ В 

использовании теоретических основ выбранной специальности, в оценке готовности к профессии, в применении в 

будущем этих основ в практической деятельности. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: "Мамандыққа кіріспе" пәні төрт негізгі 

бөлімнен тұрады:"Алғашқы әскери дайындық туралы" ҚР Үкіметінің 1996 жылғы 1 қарашадағы № 1340 қаулысы 

және оның мазмұны", "Алғашқы әскери дайындық туралы ереже" және оның мазмұны "ҚР Білім, мәдениет және 

денсаулық сақтау министрінің, ҚР Қорғаныс Министрінің, ҚР ТЖ жөніндегі комитеті Төрағасының 1998 жылғы 

14 қыркүйектегі № 490, 166, 198 Бұйрығы", оның мазмұны. "Оқу орнындағы АӘД бойынша құжаттаманы 

жоспарлау және әзірлеу"/ Дисциплина  «Введение в специальность» включает в себя четыре основных разделов:  

«Постановление Правительства РК от 1 ноября 1996 г. № 1340 «О начальной военной подготовке» и его 

содержание», «Положение о начальной военной подготовке» и его содержание, «Приказ Министра образования, 

культуры и здравоохранения РК, Министра обороны РК, Председателя Комитета РК по ЧС №№ 490, 166, 198 от 

14.09.1998 года», его содержание. «Планирование и разработка документации по НВП в учебном заведении» 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:  Бұл пән мамандыққа кіріспе пәнінің құрылымы мен мазмұнын 

зерттейді. Мамандыққа кіріспе  пәнін жүргізуді ұйымдастырудың педагогикалық негіздері:   жоспарлаудың 

жалпы ережелері, сабақ жүргізуде қолданылатын материалдардың  дидактикалық принциптері, әдістемелік және 

оқу базасын жетілдіру, теориялық және практикалық сабақтар жүргізу.   / Данная дисциплина изучает структуру и 

содержание вводной дисциплины.  Педагогические основы организации дисциплины  ведение в специальности: 

общие правила планирования, дидактические принципы используемые материалы в преподавании, совершенство  

методических и учебных баз,   проведение  теоретические и  практические занятии.  

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді/ не требуется. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі, Әскери құқық негіздері/ 

Методика преподавания начальной военной подготовки, Основы военного права.  

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Педагогикалық мамандыққа кіріспе / Введение в 

педагогическую специальность  

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:   Педагогикалық қызметте болашақ кәсіптің 

теориялық және практикалық негіздерін меңгеруге кәсіби-педагогикалық бағыттылықты қалыптастыру. 

Болашақтағы  мамандығының теориялық және практикалық негіздерін игеру,   оның жоғары әлеуметтік 

маңыздылығын түсіну. Сонымен қатар педагогтардың кәсіби мәдениетінің негізін қалау, студенттердің жеке 

тұлғалық және кәсіби тұрғыда өзін-өзі жетілдіруге деген қажеттіліктерін қалыптастыру./ Формирование 

профессионально-педагогической направленности на будущую педагогическую деятельность, освоение 

теоретических и практических основ будущей профессии, понимание ее высокой социальной значимости, а также 

заложить основы профессиональной культуры педагогов, обеспечение  потребности в личностном и 

профессиональном самосовершенствовании студентов. 

Білуі тиіс/Знать:  

 -    қазіргі қоғамдағы педагогтың әлеуметтік мәні  туралы;  

 -    болашақ мамандықтарының әлеуметтік мәні мен мазмұны туралы. 

 -     основы социальной значимости педагога в современном обществе;  

  -    основы педагогической специальности. 

 Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

-   оқытушының  кәсіби қызметі және оның әлеуметтік педагогикалық мәнін;  

-   оқытушының болашақ  іс-әрекетінің объектісі жайлы;  

 -  педагогтың табысты іс-әрекеті үшін үздіксіз білім алу қажеттілігі туралы. 
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 -  о профессиональной деятельности учителя и его социально-педагогической сущности;  

  -  об объекте деятельности будущего учителя;  

  -   о необходимости непрерывного образования для успешной деятельности педагога.  

 Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки:  

  - коммуникативті сауаттылық; 

  -   өздігінен іздену, зерттеу және өзекті мәселені шеше білу дағдысы; 

  -   Педагогикалық ғылыми болжам жасай білу дағдысы. 

   - кокмуникативная грамотность;  

    - навыки самостоятельного поиска, исследования и решения актуальных проблем;   

    - умения составлять педагогические научные прогнозы. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Педагогикалық үдерісте қарым-қатынасты қалыптастыру, 

мәдениетті сөйлеуді, өздігінен білім алуды және өзін-өзі тәрбиелеуді үйрену. Педагогикалық қызметтің 

ерекшелігіне және студенттің нақты мотивтенген  өмірлік таңдауына, сонымен қатар үздіксіз білім алу мен 

өздігінен білім алудың  қажеттілігін жете түсінуге  қабілетті болу. 

/  Устанавливать отношения в педагогическом процессе, владеть культурой речи и основами самообразования и 

самовоспитания. Быть способным в унификации педагогической деятельности и конкретному мотивированному 

жизненному выбору студента, а также в понимании необходимости непрерывного образования и 

самообразования. 

 Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: "Мамандыққа кіріспе" пәні төрт негізгі 

бөлімнен тұрады:"Алғашқы әскери дайындық туралы" ҚР Үкіметінің 1996 жылғы 1 қарашадағы № 1340 қаулысы 

және оның мазмұны", "Алғашқы әскери дайындық туралы ереже" және оның мазмұны "ҚР Білім, мәдениет және 

денсаулық сақтау министрінің, ҚР Қорғаныс Министрінің, ҚР ТЖ жөніндегі комитеті Төрағасының 1998 жылғы 

14 қыркүйектегі № 490, 166, 198 Бұйрығы", оның мазмұны. "Оқу орнындағы АӘД бойынша құжаттаманы 

жоспарлау және әзірлеу"/ Дисциплина  «Введение в специальность» включает в себя четыре основных разделов:  

«Постановление Правительства РК от 1 ноября 1996 г. № 1340 «О начальной военной подготовке» и его 

содержание», «Положение о начальной военной подготовке» и его содержание, «Приказ Министра образования, 

культуры и здравоохранения РК, Министра обороны РК, Председателя Комитета РК по ЧС №№ 490, 166, 198 от 

14.09.1998 года», его содержание. «Планирование и разработка документации по НВП в учебном заведении»  

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Бұл пәнде студенттің  болашақ мамандығының әлеуметтік мәні мен  

мазмұны;  мұғалім іс-әрекетінің объектісі, негізгі пәні жөнінде көзқарастарының болуы; педагогикалық іс-

әрекеттің негізгі бағыттары мен функциялары, құрылымы,мазмұны, маңыздылығы жөніндегі білімдерді 

меңгеру;  мектептің педагогикалық үрдісін диагностикалаудың практикалық іскерліктерін меңгеру;  өз бетімен 

оқу, ғылыми зерттеушілік, қоғамдық іс-әрекеттерге саналы және белсене қатысулар қарастырылады.    По 

данной дисциплине овладеть знаниями о социальном значении будущей профессии; иметь представления об 

объекте, предмете деятельности учителя; иметь знания об основных направлениях и функциях, структуре, 

содержании, значимости педагогической деятельности; владеть практическими умениями диагностики 

педагогического процесса школы; осознанно и активно участвовать в учебной, научно-исследовательской, 

общественной деятельности. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: талап етілмейді / не требуется 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі/ Методика преподавания 

начальной военной подготовки 

2 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Бастапқы әскери дайындық  негіздері /Основы начальной 

военной подготовки. 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Студенттерді Қазақстан Республикасының  Қарулы 

Күштерінде қызмет етуге жан-жақты дайындауға ерекше көңіл бөліп, олардың   бойында  әр сабақта болашақ 

отан қорғаушыға қажетті  моральдық-психологиялық, жауынгерлік  және іскерлік қасиеттерді қалыптастыру. 

Болашақ Бастапқы әскери дайындық пәні мұғалімдеріне қажетті  педагогикалық негіздермен таныстыру, әскери 

пәндерді  тереңдете  меңгертудің  мазмұны мен мақсат-міндеттерін үйрету, оқыту әдістерінің өзіндік 

ерекшеліктерінен хабардар ету.  /  Особое внимание следует уделить всестороннему обучению студентов 

основным структурам Вооруженных Сил Республики Казахстан, формировать у студентов на каждом уроке  

морально-психологические,  боевые и деловые качества характерные для будущего защитника отечества. 

Ознакомить будуших учителей   педагогическими особенностями начальной военной подготовки, содержаниями   

основ военного права,  целями и задачами методов обучения.   

Білуі тиіс/Знать:  
-  Бастапқы әскери дайындық пәнінің негіздері туралы жалпы мәлімет; 

-  ҚР  «Әскери қызмет және әскери қызметшілерінің мәртебесі туралы» заңы; 

-  әскери пәндердің ерекшеліктері мен әдістемесі. 

-  общая информация об основах дисциплины Начальной военной подготовки;  

-   Закон РК «О войнской службе и статусе военнослужащих»;  

-   основные особенности  и методологии военных дисциплин. 

Біліктілігі болуы тиіс/ Уметь: 

 -   пәнді орта білім беру деңгейінде білу; 

-  әскери қызметті өткеруді ұйымдастыру мен тәртібі мәселелері бойынша әскери заңдылықтың негізгі ережелерін 

білу. 

  -    знание дисциплину в обьеме среднего оброзования;                                                                                                                                                       

-     знания основных положении военного законадательства по вопросам организации и порядка прохождения 

войнской службы.                                                                                                                         

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: 

-   заңдық актілермен жұмыс жүргізу барысында  алғашқы дағдылар ; 

-    әскери дайындықтың базалық  негіздерінің мазмаұнын әзірлеуге  қабілеттігі;  

-   первоначальные навыки в работе с законодательными актами; 

  - Способность составлять содержание базовых основ военной подготовки;  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Әскери қызметшілердің құқықтары мен  жалпы міндеттерін, 

азаматтарды әскери қызметке дайындау мен әскери есепке тіркеудің  тәртібін білу. /  В знании прав 

военнослужащих, их общих обязанностей,  в порядке подготовки граждан к военной службе и военному учету. 

Пәннің қысқаша мазмұны/ Краткое содержание дисциплины: Бұл пәнді меңгеру барысында азаматтар 

Қазақстан Республикасын қорғау жөніндегі конституциялық құқықтарын ұғынуға, Қазақстан Республикасының 

Қарулы Күштеріндегі мерзімді әскери қызметті өткерудің жағдайларына қысқа мерзімде бейімделіп, өздеріне 

тапсырылған қару-жарақ пен жауынгерлік техниканы меңгеруі үшін жас сарбазды дайындау көлемінде қажетті 

білім, қалыптастырады.  
 /  В ходе изучения данной дисциплины рассмотрены вопросы адаптации граждан в кратчайшие сроки к условиям 

прохождения срочной воинской службы в Вооруженных Силах Республики Казахстан, формируют необходимые 
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знания в объеме подготовки молодого солдата для овладения переданным им вооружением и боевой техникой.  

Пререквизиттер/Пререквизиты Мамандыққа кіріспе./Введение в специальность 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Тактикалық дайындық. Техникалық дайындық. /  Тактическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қорғаныс негіздері  / Основы обороны 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:   Студенттерге мемлекет қорғанысы, әскери міндет 

және әскери қызмет, оның рөлі, қазіргі қоғамдағы мәні мен қызметтері, мәдениетпен, саясатпен, экономикамен 

және басқа да әлеуметтік құбылыстармен өзара байланысы саласында қажетті білім, білік және дағды беру./ Дать 

студентам необходимые знания, умения и навыки в области обороны государства, воинской обязанности и 

военной службы, ее роли, значении и функциях в современном обществе, взаимосвязях с культурой, политикой, 

экономикой и другими социальными явлениями. 

  Білуі тиіс/ Знать:  
-  ҚР қорғаныс негіздері  туралы жалпы мәлімет;  

-  Қорғаныс негіздерін  оқыту ерекшеліктері;  

 - Қорғаныс негіздерін  оқытудың  әдістемесін қолдана білу.  

  - Общая информация об  основе обороны РК ; 

 -  особенности  основы обороны РК ;  

   Біліктілігі болуы тиіс/ Уметь:    
-   негізгі жалпы білім беру бағдарламасына сәйкес оқу процесін жоспарлау және жүзеге асыру./ 

  -  уметь планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с основной общеобразовательной 

программой. 

 Дағдыларды меңгеруі тиіс/ Иметь навыки: 

 -  қорғаныс негіздері  пәнінің мазмұнын құрастыра білу; 

-  Қорғаныс негіздері  бойынша дайындықтарды сараптай білу; 

-  Қорғаныс негіздері  пәнінің дайындығын бағалай білу.  

-  составлять содержание  основы обороны РК;  

-  способность анализировать   основы обороны РК;  

-  уметь оценивать  основы обороны РК .  

Құзыретті болуы тиіс/ Быть компетентным:    Білім алушыларға  мемлекеттік  қорғаныс  пен   әскери  

қызметтің негіздерінен сабақ жүргізу үшін қажетті  оқу бағдарламалық және нормативтік-ұйымдастырушылық  

құжаттамасын әзірлеу; - оқыту мен бақылаудың әртүрлі формаларын және   әдістері мен құралдарын пайдалану./   

Разрабатывать необходимую программно учебную и нормативно-организационную документацию для 

преподавания обучаемым основ обороны государства и военной службы; - использовать различные формы, 

методы и средства обучения и контроля.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл  пән  арқылы республиканың егемендігін, 

аумақтық тұтастығын және шекараларының қол сұғылмауын қорғауға дайын болуын қамтамасыз ету мақсатында 

жүргізілетін саяси, әскери, экономикалық, экологиялық және әлеуметтік-құқықтық сипаттағы мемлекеттік 

шаралар жүйесін қарастырады./    Данной дисциплине изучаем  систему государственных мер политического, 

военного, экономического, экологического и социально-правового характера, осуществляемых в целях 

обеспечения готовности республики к защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности 

ее границ. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:   Мамандыққа кіріспе./Введение в специальность .   

Постреквизиттер/ Постреквизиты:   Тактикалық дайындық. Атыс дайындығы /  Тактическая подготовка, 

Огневая подготовка. 

3 ТК/КВ 3 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Саптық дайындық/ Строевая подготовка 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины: Саптық дайындық әскери дайындық жүйесіндегі 

ерекше пәндердің қатарында. Оның мақсаты жауынгерлердің бойында саптық қабілеттілікті жетілдіру, 

тартымдылық пен шыдамдылықты, команданы шұғыл арада бұлжытпай және дұрыс орындау ептілікті,  қарумен 

жүру  және қарусыз жүру саптық тәсілдерді  меңгеруді, сонымен қатар бөлімшелердің (бөлімдер) әртүрлі саптық 

жүрістерде қалыптасқан іс-қимылдар көрсетуін қалыптастыру.  Саптық дайындық ҚК Саптық жарғысына сәйкес 

ұйымдастырылады және орындалады. / Стоевая подготовка это особый предмет обучения в системе боевой 

подготовки, имеющий целью выработку у военнослужаших сторевой выправки, подтянутости и выносливости, 

умения правильно и быстро выполнять команды, строевые приемы с оружием и без него, а также сторевые 

подготовки подразделений  (частей) к слаженным действиям в различных стоях. Строевая подготовка 

организуется и проводится на основе Строевого устава Вооруженных СИЛ. 

Білуі тиіс/Знать: 

 - саптық дайындық туралы жалпы мәлімет; 

-  саптық дайындықты  оқытудың әдістемесі. 

-   общая информация о строевой  подготовке;    

-   методика  строевой подготовки;   

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

- әскери амандасуды орындаудың тәртібі; 

-  әртүрлі саптық қарауларды (смотр) жүргізуді  

-  Қарулы күштердің Саптық жарғысы  /   

-  порядок выполнения воинского приветствия,;  

-  порядок проведения строевого смотра различного рода; 

-  Строевой устав Вооруженных СИЛ. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: 

 -  Саптық дайындық  пәнінің мазмұнын құрастыра білу; 

-  саптық әдіс-тәсілдердің бұлжытпай орындалуын талап ету;  

 - способность разрабатывать  содержание дисциплины Строевой подготовки;  

-  требование четкого выполнение  строевых  приемов;  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің Саптық  

жарғысына сәйкес   саптық дайындықтың оқыту әдісін біле отырып, саптық жаттығуларды орындау барысында 

құзіретті болу/  В соответствии строевым Уставом Вооруженных Сил Республики Казахстан,  зная методы 

преподавания строевой подготовки, быть компетентным в выполнении строевых упражнений. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән әскери қызметшілерді саптық тәртіпке 

үйретеді, сап  бойынша  түзелуге, үлгілі әскери тәртіпке, саптык тәсілдерді қарумен және қарусыз жылдам және 

дәл орындай алуды қалыптастыратын ширақтыққа, ептілікке және шыдамдылыққа дағдыландыруға құзіретті . /  

Строевая подготовка определяет строевые приемы и движение без  оружия и с оружием; строи подразделений и 

воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения 

строевого смотра; положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его выноса и относа; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению,а также 

способы передвижения военнослужащих на поле боя и их действия при внезапном нападении противника.  



Пререквизиттер/Пререквизиты:   Мамандыққа кіріспе./Введение в специальность  

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Атыс дайындығы. Әскери патриоттық тәрбиенің негіздері/ Огневая 

подготовка. Военно-патриотическое воспитание. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Саптық дайындықты оқыту әдістемесі/ Методика 

преподавания строевой подготовки 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Бұл пәннің мақсаты  саптық жарғының негізгі 

ережелерін, сап және оны басқару, қарумен және қарусыз саптық тәсілдер мен қозғалыстар, орнында және 

қозғалыста, саптық дайындықтың тағайындалуын, сап және оның элементтері,  ашық және жорықтағы сап, сапты 

басқару. Саптағы жауынгердің  міндеттері. Жауынгердің саптық тәсілдерін орындауы  және қозғалыста  қарумен 

және қарусыз сапта жүруді орындауы,   жеке дайындығы. Саптық тәсілдерді бөлімше және взвод құрамында  

және қозғалыста орындауы, қарумен және қарусыз орындау. Бөлімше және взводтың сапқа тұруы: Ашық және 

жорықтағы бөлімше және взводтың саптары.  Саптық байқауларды ,  саптық дайындықты, қарумен және қарусыз 

орындау  тәсілдерді,   бір орында қозғалыссыз және қозғалыста   оқытудың  әдістемесін меңгерту. /  Данная  

дисциплина  определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских 

частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого 

смотра; положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его выноса и относа;  обязанности 

военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению, а также способы 

передвижения военнослужащих на поле боя и их действия при внезапном нападении противника. 

Білуі тиіс/Знать: 

 - саптық дайындық туралы жалпы мәлімет; 

-  саптық дайындықты  оқытудың әдістемесі. 

-   общая информация о строевой  подготовке;    

-   методика  строевой подготовки;   

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

- әскери амандасуды орындаудың тәртібі; 

-  әртүрлі саптық қарауларды (смотр) жүргізуді  

-  Қарулы күштердің Саптық жарғысы  /   

-  порядок выполнения воинского приветствия,;  

-  порядок проведения строевого смотра различного рода; 

-  Строевой устав Вооруженных СИЛ. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: 

 -  Саптық дайындық  пәнінің мазмұнын құрастыра білу; 

-  саптық әдіс-тәсілдердің бұлжытпай орындалуын талап ету;  

 - способность разрабатывать  содержание дисциплины Строевой подготовки;  

-  требование четкого выполнение  строевых  приемов;  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:     Әскери қызметшілерді үйрету мен тәрбиелеуде негізгі 

пәндердің  бірі – саптық дайындық пәнінен сабақ жүргізудің әдістемесін және   саптық жарғының негізінде 

саптық дайындықты ұйымдастыру мен өткізуді меңгерту.  Әскери қызметшілер арасында тәртіпті қатаң сақтауда, 

сыртқы келбетінің тартымды және үлгілі болуын қалыптастыруда, саптық әдістерді орындауда және 

шыдамдылық танытуда құзіретті болу.  /    В освоении одного из основных  предметов  в обучении и воспитании 

военнослужащих – методики преподавания строевой подготовки, в организации и проводения строевой 

подготовки на основе строевого устава. Быть компетентным в усиленном соблюдении порядка среди 

военнослужащих,  в формировании    стройных, образцового внешнего вида,  в выполнении строевых методов и  

выносливости. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән саптық жарғының негізгі ережелерін, 

сап және оны басқару, қарумен және қарусыз саптық тәсілдер мен қозғалыстар, орнында және қозғалыста, саптық 

дайындықтың тағайындалуын, сап және оның элементтері,  ашық және жорықтағы сап, сапты басқару. Саптағы 

жауынгердің  міндеттері. Жауынгердің саптық тәсілдерін орындауы  және қозғалыста  қарумен және қарусыз 

сапта жүруді орындауы,   жеке дайындығы. Саптық тәсілдерді бөлімше және взвод құрамында  және қозғалыста 

орындауы, қарумен және қарусыз орындау. Бөлімше және взводтың сапқа тұруы: Ашық және жорықтағы бөлімше 

және взводтың саптары.  Саптық байқауларды ,  саптық дайындықты, қарумен және қарусыз орындау  тәсілдерді, 

м   бір орында қозғалыссыз және қозғалыста   оқытудың  әдістемесі. /  Эта дисциплина  определяет строевые 

приемы и движение без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на 

машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; положение Боевого 

Знамени воинской части в строю, порядок его выноса и относа; обязанности военнослужащих перед построением 

и в строю и требования к их строевому обучению, а также способы передвижения военнослужащих на поле боя и 

их действия при внезапном нападении противника. 

Пререквизиттер/Пререквизиты Мамандыққа кіріспе./Введение в специальность  

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Атыс дайындығы. Әскери патриоттық тәрбие негіздері. / Огневая 

подготовка. Основы военно-патриотического воспитания. 

4 ТК/КВ 

 

5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери құқық негіздері/ Основы военного права 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Бұл курстың негізгі мақсаты студенттің бойында 

алдағы уақыттарда өзіне  және кәсіби қызметіне қажетті құқықтық негіздерді қалыптастыру. Әскери 

қызметкерлердің күнделікті тіршілігі,  өмірлері мен тұрмыстары, әскери қызметті өткеруі,  жарғыға сәйкес 

регламенттенетін жауынгерлік және жалпы әскерлік     лауазымдық міндеттерін атқаруға дайындығын білу /  

Целью данного курса является формиирование основ прававых знаний  у студента, необходимых для дальнейшей 

жизни и в профессиональной деятельности. Знания  повседневную деятельность военнослужащих, их жизнь , 

быть, несение службы, подготовка к выполнению должностных обязанностей регламентируюется уставами,  

которые подразделяются на боевые и общевоинские. 16  

Білуі тиіс/Знать:  

-   Әскери құқық негіздері туралы жалпы мәлімет; 

-   Әскери құқық негіздері пәнінің оқыту ерекшеліктерін.  

-   общая информация об основах военного права;  

-   особенности преподавания основ военного права. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  
-  ҚР ҚК Әскери Доктринасының негізгі ережелері; 

-  халықаралық құқық негізінде әскери аспектілерді білу. 

-  знания основные положении военной Доктрины ВС РК. / 

-  знания военные аспекты на основе международного права . 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:  

-  әскери құқық негіздері пәнінің мазмұнын құрастыра білу; 

-  әскери құқық негіздері пәнінің дайындығын бағалай білу; 

-  жастарды әскери қызметке дайындауды ұйымдастыруда нормативтік-құқықтық құажтатармен жұмыс жүргізу.  

- разрабатывать  содержание основ военного права;  

- способность анализировать основы военного права;  



- уметь оценивать основы военного права;  

 - ведение работы  нормативно-правовыми  документами  в организации  подготовке молодежи для прохождения            

военной службы. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының 

түрлерін, қорғалу жолдарын, қарама-қайшылықтар мен кемшіліктерді байқап, салыстырмалы  түрде қорытынды 

тұжырымдар жасай алуды; нормативті-құқықтық актілерді оқып-үйреніп, талқылай алуды; Құқықтық 

жағдаяттардан шығудың жолдарын игеру.  / В усвоении категориального строя права;  уметь анализировать 

природу правовых явлений; понимать связь правовые системы современного мира; приобрести навыки и умения 

анализировать правовые нормы, зная требования закона Республики Казахстан «О воинской службе и воинских 

обязанностях». 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән құқық саласын зерттейді, ол әскери 

іспен байланысты барлық құқықтық мәселелерді, Қарулы Күштерді құру принциптері мен нысандарын бекітетін, 

олардың құрылысы, өмірі, тұрмыс және қызметі саласындағы қатынастарды реттейтін және әскери 

қызметшілердің, әскери міндеттілер мен қоғамның басқа да қатысушыларының міндеттерін, құқықтары мен 

жауапкершілігін, мемлекеттің әскери ісі саласындағы қатынастарын айқындайтын мемлекет белгілеген құқықтық 

нормалар жүйесін қамтиды. /  Данная дисциплина изучает отрасль права, которая в широком понимании 

охватывает все правовые вопросы, связанные с военным делом, система установленных государством правовых 

норм, закрепляющих принципы и формы устройства вооружённых сил, регулирующих отношения в области 

их строительства, жизни, быта и деятельности и определяющих обязанности, права и 

ответственность военнослужащих, военнообязанных и других участников обществ, отношений в области 

военного дела государства. 

 Пререквизиттер/Пререквизиты: Құқық негіздері/ Основы право   

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Әскери кәсіптік дайындық, ҚР ҚК жалпы әскери жарғылары/ 

Общевойсковые уставы ВС РК, Военно-профессинальная подготовка  

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери заңдылық/ Военное законодательство. 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Азаматтарды әскери қызметке, бастапқы әскери 

дайындықты ұйымдастыру және өткізу, материалдық базасын қалыптастыру бойынша ережелермен таныстыру / 

Познакомить с правилами подготовки граждан к воинской службе, организации и проведения, а также 

формирования учебно-материальной базы начальной военной подготовки. 

Білуі тиіс/Знать: 

 -  педагогикалық нармативтік-құқықтық актілерді білу./ 

 -  занания педагогические нормативно-правовые акты. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

-  әскери заңдылықтарды білу – АӘД пәні мұғалімдерін дайындаудың алғашқы әрі маңызды сатысы.  

- знания  военного права является первым и самым важным шагом в подготовке учителей НВП.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:  

- әскери қызмет өткеру  кезінде Әскери анттың және Әскери жарғылардың талабын қатаң түрде орындау;  

-  әскери тәртіпті сақтауды  білу;  

-  әскери және мемлекеттік мүдделерді қорғау. / 

-  во время прохождения военной службы строго соблюдать требования военной  присяги и военных уставов;  

-  знания соблюдение военных правил; 

-  защита военные и государственные интересы. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: «Жалпыға бірдей әскери міндеттілік және әскери қызмет 

туралы» Қазақстан Республикасы заңының талаптарын, бастапқы әскери дайындық негіздері туралы мәліметті  

білуі, Қазақстан Республикасының Әскери доктринасының негізгі ережелерін білуі /  В знании законов  

Республики Казахстан «О воинской службе и воинских обязанностях»,  в знании  основ   начальной военной 

подготовки,  в знании основных положении  военной доктрины РК.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән Қарулы Күштері құрылысының 

принциптері мен нысандарын бекітетін, олардың құрылысы, өмірі, тұрмыс және қызметі саласындағы 

қатынастарды реттейтін, сондай-ақ  әскери қызметшілердің және әскери құрылым саласындағы қоғамдық 

қатынастардың басқа да қатысушыларының міндеттерін, құқықтары мен жауапкершілігін айқындайтын мемлекет 

белгілеген құқықтық нормалар жүйесін оқытады./ Данная дисциплина изучает систему установленных 

государством правовых норм, принципы и формы устройства вооружённых сил, регулирующих отношения в 

области и жизни, быта и деятельности и определяющих обязанности, права и ответственность военнослужащих и 

других участников общественных отношений в области военной структуры.  

Пререквизиттер/Пререквизиты:    ҚР ҚК Жалпы әскери жарғылары/ Общевойсковые уставы ВС РК  

Постреквизиттер/ Постреквизиты Негізгі әскери қызмет/ Основы воинской службы. 

 

5ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Білім берудегі ІТ/ІТ в образовании 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  Болашақ бастақы әскери дайындық мұғалімдеріне  

сандық білім беру ресурстарын әзірлеу және оқу процесінде қолдану, оқытудың геймификациясын, оқытудың 

бұлтты және мобильді технологияларды, білім берудің STEM технологиялары бойынша білімдерді 

қалыптастыру./ Будущие учителя НВП смогут разрабатывать и использовать цифровые образовательные ресурсы 

в учебном процессе, обучении геймификации, облачным вычислениям и мобильным технологиям, а также 

технологическому образованию STEM. 

 Міндеттері/ задачи 

-  білім берудегі ІТ теориялық негіздерін ашу; 

-  білім берудегі ІТ оқу-тәрбие үрдісінде  пайдаланудың жолдарын көрсету; 

-  білім берудегі ІТ түрлері, міндеттері мен мақсаттарымен таныстыру; 

-  білім берудегі ІТ сапалық ерекшеліктерін айқындау;/ 

- теоретические основы информационных технологий в образовании; 

- продемонстрировать, как использовать ІТ в образовании; 

- знакомство с типами, целями и задачами ІТ в образовании; 

- определить качественные характеристики ІТ в образовании 
Білуі тиіс/Знать: 

-  білім берудегі ІТ тәжірибеде өз бетімен қолдануды; 

 -  білім берудегі ІТ оқу-тәрбие үрдісінде  пайдаланудың жолдарын көрсету; 

 - оқушыларды тәрбиелеу және оқыту мақсаттары мен міндеттерін анықтауды;/ 

- самостоятельное использование информационных технологий в образовании; 

 - продемонстрировать, как использовать ІТ в образовании; 

 - определение целей и задач воспитания и обучения учащихся  

 Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: 

-  білім берудегі ІТ тәжірибеде өз бетімен қолдануды; 

    -  білім берудегі ІТ оқу-тәрбие үрдісінде  пайдаланудың жолдарын көрсету; 

    - оқушыларды тәрбиелеу және оқыту мақсаттары мен міндеттерін анықтауды;/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9


- самостоятельно применять на практике современные педагогические технологии;; 

    -  продемонстрировать, как использовать ІТ в образовании; 

    - определять цели и задачи воспитания и обучения учащихся;  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: 

-Сандық білім беру ресурстарын әзірлеу және оқу процесінде қолдану,  

-оқытудың геймификациясын, оқытудың бұлтты және мобильді технологияларды,  

-білім берудің STEM технологиялары бойынша меңгеру/  
-Разработка и использование цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе,  

- игрофикация обучения, облачные и мобильные технологии обучения, 

- изучение технологии STEM 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: 

- сандық білім беру ресурстарын әзірлеу және оқу процесінде қолдану, оқытудың геймификациясын, оқытудың 

бұлтты және мобильді технологиялары, білім берудің STEM технологиялары бойынша/ В разработке  и 

использовании цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе, игрофикация обучения, 

облачные и мобильные технологии обучения, изучение технологии STEM. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән арқылы  бастапқы әскери дайындық 

мамандығының студенттері сандық білім беру ресурстарын әзірлеу және оқу процесінде қолдану, оқытудың 

геймификациясын, оқытудың бұлтты және мобильді технологияларды, білім берудің STEM технологиялары 

бойынша білімдерін қалыптастырады./ По данной дисциплине студенты начальной военной подготовки 

формируют цифровые учебные ресурсы и используют их в учебном процессе, обучении геймификации, облачным 

вычислениям и мобильным технологиям, а также знаниям технологии STEM. 

 Пререквизиттер/Пререквизиты: Ақпараттық- комуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде)/Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Әскери патриоттық тәрбиенің негіздері/ Основы военно-патриотического 

воспитания. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Жаңа технологиямен оқыту/ Современные технологии 

обучения 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  Болашақ бастапқы әскери дайындық мұғалімдеріне 

қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар туралы білім беру./ Образование о современных педагогических 

технологиях для будущих учителей НВП. 

Міндеттері/ задачи 

- қазіргі педагогикалық технологиялардың теориялық негіздерін ашу; 

- қазіргі педагогикалық технологияларды оқу-тәрбие үрдісінде  пайдаланудың жолдарын көрсету; 

- қазіргі педагогикалық технологиялардың түрлері, міндеттері мен мақсаттарымен таныстыру;  

- қазіргі педагогикалық технологиялардың сапалық ерекшеліктерін айқындау;/  

- раскрыть теоретические основы современных педагогических технологий; 

- использование современных педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- ознакомление с видами, задачами и целями современных педагогических технологий; 

- определение качественных особенностей современных педагогических технологий; 

Білуі тиіс/Знать: 

- қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды тәжірибеде өз бетімен қолдануды;  

 - мектептегі педагогикалық үрдісті жобалауды және жүзеге асыруды;  

 - оқушыларды тәрбиелеу және оқыту мақсаттары мен міндеттерін анықтауды;/ 

- раскрыть теоретические основы современных педагогических технологий; 

- использование современных педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- ознакомление с видами, задачами и целями современных педагогических технологий; 

- определение качественных особенностей современных педагогических технологий; 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: 

- қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды тәжірибеде өз бетімен қолдануды;  

    - мектептегі педагогикалық үрдісті жобалауды және жүзеге асыруды; 

    - оқушыларды тәрбиелеу және оқыту мақсаттары мен міндеттерін анықтауды;/ 

- самостоятельно применять на практике современные педагогические технологии;;  

    - проектирование и реализация педагогического процесса в школе;  

    - определять цели и задачи воспитания и обучения учащихся;  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: 

- қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды тәжірибеде өз бетімен қолдануды;  

    - мектептегі педагогикалық үрдісті жобалауды және жүзеге асыруды; 

    - оқушыларды тәрбиелеу және оқыту мақсаттары мен міндеттерін анықтауды;/ 

- самостоятельно применять на практике современные педагогические технологии;;  

    - проектирование и реализация педагогического процесса в школе;  

    - определять цели и задачи воспитания и обучения учащихся;  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: 

-Теориялық білімнің негізін біле отырып авторлық, ғылыми шығармашылық идеяларды құра білуге;  

-сыни ойлау  тұрғысынан ойлай білуді; 

-диваргентті ойлайды,  жағдаяттарды жаңаша шеше білуді, 

-болашақ кәсіби іс-әрекетте жоғары ойлауды сезіну; 

-таңдаған мамандығының негізгі формалары мен  әдістемелерін үйрену; 

-таңдаған мамандығының болашақта жауапкершілігін сезіне білу. / 

- к способности  критического мышления; 

- в умение по-новому решать ситуации, 

- в осознании высокого мышления в будущей профессиональной деятельности; 

В использовании  основных методик выбранной специальности; 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән арқылы болашақ бастапқы әскери 

дайындық мамандығының мұғалімдеріне қазіргі заманғы педагогикалық технологиялар туралы білім  беруді, 

қазіргі педагогикалық технологиялардың теориялық негіздерін, қазіргі педагогикалық технологияларды оқу-

тәрбие үрдісінде  пайдаланудың жолдарын көрсетуді, қазіргі педагогикалық технологиялардың түрлері, 

міндеттері мен мақсаттарымен таныстыру,қазіргі педагогикалық технологиялардың сапалық ерекшеліктерін 

айқындауды;/ Данной дисциплина изучает образование о современных педагогических технологиях для будущих 

учителей НВП, раскрыть теоретические основы современных педагогических технологий, использование 

современных педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе, 

ознакомление с видами, задачами и целями современных педагогических технологий, определение качественных 

особенностей современных педагогических технологий. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Ақпараттық- комуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде)/Информационно-коммуникационные технологии (на англ. языке) 



Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Әскери патриоттық тәрбиенің негіздері/ Основы военно-патриотического 

воспитания 

 

6ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Негізгі әскери қызмет/ Основы воинской службы 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  Студенттерді Қазақстан Республикасының «Әскери 

міндеттілік және әскери қызиетшілері туралы» , «Ұлттық қауіпсіздік туралы», «Азаматтық қорғаныс туралы»,   

Заңдарының ережелерімен және Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарымен  таныстыру; Бастапқы 

әскери дайындық бағдарламасының мазмұнын түсіндіру; Бастапқы әскери дайындық сабақтарында студенттердің 

жүрс-тұрыс ережелерін түсіндіру. / Ознакомить студентов  с положениями Закона Республики Казахстан «О 

воинской обязанности и статусе военнослужащих»; «О национальной безопасности»; «О гражданской обороне»; 

Указов Президента Республики Казахстан; Разъяснить содержание программы  начальной военной подготовки. 

Объяснить правила поведения учащегося на занятиях  начальной военной подготовки. 

Білуі тиіс/Знать: 

 - негізгі әскери қызмет туралы жалпы мәлімет; 

- негізгі әскери қызмет пәнін  оқытудың  ерекшеліктері; 

- негізгі әскери қызмет пәнін оқытуды ұйымдастырудың  әдістемесі. /  

- общая информация об основы воинской службы ;  

- особенности основы воинской службы;  

-  обучение методам организации дисциплины началной военной подготовки.  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

-  сабақ беру барысында  болашақ бастапқы әскери дйындық оқытушысына қажетті адамгершілік-психологиялық 

және  ерік-жігерлік қабілеттерді  дамытуға жағдай жасау. /  

  - умение создавать на занятиях морально-психологические и волевые  качества, что характерно для  будущего 

преподователя НВП.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  

-  педагогикалық қызметтің құрылымын зерттеу; 

-   бастапқы әскери білім беруді ұйымдастыруда  нормативтік құқықтық құжаттарды зерттеу./   

-  изучение структуру   педагогических деятельности;   

-  изучение нормативно-правовых документов в организации начального военного образования.  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Әскери қызметшілердің құқықтарын,  азаматтарды әскери 

есепке алу мен  дайындаудың жалпы мәселелерін,   келісімшарт бойынша әскери қызметке  шақыруды әскери 

қызмет өткерудің және    запасқа шығудың  тәртібін білу./ В знании прав военнослужащих, общих задач  

подготовки и воинского учета граждан, призыва на воинскую службу по контракту, прохождения воинской 

службы, порядка пребывания в запасе. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән студенттердің бойында Қазақстан 

Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет ету туралы түсінікті  және әскери іс негіздері бойынша  білімдерді,  

мемлекеттің Қарулы Күштері жүйесінде атқарылатын қызмет туралы, азаматтардың қарулы күштер қатарында өз 

еркімен мемлекеттің жүктеген міндеттерін атқаруы немесе өз еркімен мерзімнен тыс қызмет етуі туралы 

білімдерді қалыптастыруға ықпал етеді. / Данный предмет способствует формирования у студентов 

представление о службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан и знании основ военного дела, о 

деятельности осуществляемой в системе Вооруженных Сил государства, о добровольном исполнении гражданами 

обязанностей возложенных на него государством и добровольном исполнении ими своих обязанностей. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Мамандыққа кіріспе./ Введение в специальность 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Әскери кәсіптік дайындық/ Военно профессиональная подготовка  

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:  ҚР әскери қызметті ұйымдастыру/ Организация воинской 

службы в РК   

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Әскери қызметті  ұйымдастыру мен өткеру 

бойынша әскери заңдылықтардың негізгі  ережелерін білу; білім алушы студенттердің азаматтық дүниетанымын 

дамыту арқылы егеменді Қазақстан Республикасының қорғаны болуы қажеттігін түсіндіру, әскери қызмет 

өткеруге саналы  түрде дайын болуын қалыптастыру; Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінде, өзге де 

әскерлері мен әскери құрылымдарында әскери қызметті өткеру тәртібін регламенттейтін  нормалар мен 

ережелерді түсіндіру және заң актілерімен жұмыс жүргізу барысында алғашқы қажетті дағдыларды 

қалыптастыру. / Знания основных положений военного законодательства по вопросам организации и порядка 

прохождения воинской службы; формирование мировоззрения гражданственности у обучаемой студентов, 

убежденности в необходимости защиты суверенитета Республики Казахстан, сознательной готовности к 

ответственному отношению военной службе;  сформировать первоначальные навыки в работе с 

законодательными актами и разъяснении норм и правил, регламентирующих порядок прохождения воинской 

службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан;  

Білуі тиіс/Знать:  

- ҚР әскери қызметті ұйымдастыру  туралы жалпы мәлімет; 

-  әрбір сабақта білім алушы жастарға Әскери анттың маңызы мен ролін түсіндіруге қол жеткізу.  

  - общая информация об организация воинской службы в РК;  

 -  на каждом занятий необходимо добиваться осмысления обучаемой молодежью роли и значения военной 

присяги; 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: - сабақта қолданылатын дидактикалық материалдарды; 

-  тәрбие және әскери-патриоттық жұмыстарды ұйымдастыру; 

-   жастарды әсери білім алуға құштарлыққа ынталандыру.  

-   организация воспитательной и военно-патриотические работы;  

-   стимулировать стремление молодежи к получению военных знаний. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: 

 -   ҚР әскери қызметті бағалау және талдауды білу  дағдылары; 

-   өз бетінше білім алу қажеттігін дамыту,  әртүрлі жағдайларда   жауынгерлік ахуалды өз бетінше талдау және 

бағалау қабілеттігі. /  

-   уметь оценивать и анализировать   организация воинской службы в РК; 

 -  развивать потребность к самообразованию, способность самостоятельного анализа и оценки ситуации в 

различных условиях боевой обстановки; 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Әскери қызмет және қорғаныс саласындағы теориялық 

білімдерді игереді; Әскери терминдерді меңгереді.  / В освоении  теоретических знаний в области  воинской 

службы и обороны, в изучении военных терминов. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән Қазақстан Республикасы Қарулы 

Күштерінде қызмет ету туралы түсінікті  қалыптастыруға және әскери іс негіздері бойынша студенттердің 

білімдерін жетілдіреді. ҚР әскери қызметті ұйымдастыруды, штаттық іс-шараларды – Қарулы Күштердің 

құрылымдық бөлімшелерін құру, тарату, қайта ұйымдастыру, орнын ауыстыру, қарамағындағыларын  өзгерту, 

штаттарын өзгерту, сондай-ақ Қарулы Күштердің құрамы мен штат санын өзгерту бойынша өткізілетін іс-

шараларды қарастырады./ Данный предмет способствует формированию представления о службе в Вооруженных 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D2%AF%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82


Силах Республики Казахстан и основы  военного дела. Предусматривает организацию военной службы в РК, 

проведение штатных мероприятии, мероприятий по созданию ликвидации, реорганизации, перемещение, 

изменение подчиненности, изменение Штатов государственных учреждений и их структурных подразделений в 

Вооруженных Силах, а также по изменению состава и штатной численности Вооруженных Сил.  
Пререквизиттер/Пререквизиты:  Мамандыққа кіріспе/Введение в специальность 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі/ Методика пероподавания 

НВП 

7ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Бауыржанның әскери мұралары/ Военное наследие 

Бауыржана.   Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Студенттердің бойында  ешқашан 

ұмытылмайтын мәңгілік құндылықтарымыз жөнінде ойланту, мойындау, танып-білу және (1941-1945ж.ж.) соғыс 

жылдарының ащщы шындығын талдау және таразылу скілді ұғымдық қабілеттерін жетілдіру.  Әскери азамат, 

ғалым және жазушы  Бауыржан  Момышұлының шығармашылығын зерттеу қазіргі уақытта өзекті мәселе 

екендігінің мәні жойылмақ емес.   Пробудить у студентов стремление к совершенству, желание задуматься о 

вечных, непроходящих ценностях, осознать, осмыслить суровую правду военных лет (1941-1945г.г.).  Изучение 

творчества военного, ученого и писателя Бауыржана Момышулы приводит к мысли, что оно актуально на 

современном этапе.  

Білуі тиіс/Знать:  

 -  бастапқы әскери дайындығы оқытушы-ұйымдастырушысы міндеттерін орындауға студенттерді арнайы 

дайындайтын негізгі пәндердің бірі ретінде бастапқы әскери дайындығын оқыту әдістемесін;  

 -  Аталған пән бойынша студенттер курстық жұмыс жазады, оқу жоспарында көрсетілген мерзім бойынша 

емтихан, сынақ тапсырады. /  

- основная военная подготовка является одной из основных тем, которые обучают студентов выполнению    

обязанностей учителя-организатора  –  методику дисциплины начальной  военной подготовки; 

 - по данной дисциплине студенты пишут курсовую работу, сдают экзамен, проверяют на срок, указанный в 

учебном плане. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

-  Бауыржан Момышұлының соғыс тактикасын меңгеруге, жауынгерлік жолдарын, ерлігін жастардың арасында 

кеңінен насихаттау; 

 - жалпы әскери міндетін өтеуге жастардың бастапқы әскери дайындғы  туралы;  

- соғыс және тыл  ардагерлерімен  кездесу ұйымдастырулар. 

-   пропаганда среди молодежи  о  военной тактике Бауыржана Момышулы, популяризация боевых путей и  

героизма;  

-  о начальной военной подготовки  молодежи об общем воинском ом долге. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:  
- Бауыржанды тану  сабағын жаңа  әдістермен өткізу. 

- проведение по новой методике дисциплину Бауыржановедение.  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Б. Момышұлы шығармаларына талдау жасай отырып,  

студенттердің бойында адамгершілік, ізгілік, батырлық және  ерлік қасиеттерді қалыптастырудың құрылымдық 

үлгісі жасалады./  Анализируя  произведений Б. Момышулы   составляется структурная схема  качеств, быть 

компетентным в формировании  у студентов  человечности, доброты, героизм и мужество.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән - Бауыржан Момышұлының өмірі мен 

әскери қызметін, соғыс тактикасын, әскери мұраларын, жауынгерлік жолын оқып үйрену, меңгеру болып 

табылады. /   Данный  предмет  рассмотривает  - изучение  жизни,  воинской службы  и боевого пути  Бауыржана 

Момышулы,  освоение боевой тактики и военного наследия,  

Пререквизиттер/Пререквизиты: Мамандыққа кіріспе/ Введение в специальност 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Қазақстанның әскери тарихы/ Военная история Казахстана 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР ҚК  әскери қызметшілерінің тәрбие жұмыс әдістемесі/ 

Методика воспитательной работы военнослужащих ВС РК 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Оқу орындарындағы Бастапқы әскери дайындық 

пәнінің әдістемесі жалпы тәрбиелу процесінің құрамдас бөлігі. Оның мақсаты барлық педагогикалық ұжымның  

қызметін   жүйелі, жоспарлы, мақсатқа негізделген және үйлестірілген бағытта    студенттердің бойында жоғары 

патриоттық сананы, Отанына деген адалдық сезімді, өзінің азаматтық және педагогикалық-кәсіби қызметін, Отан 

мүддесін қорғау бойынша маңызды конституциялық міндеттерін орындауға дайын болуды қалыптастыруға 

негізделеді. / Начальная военная подготовка учебного заведения  является составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую, многоплановую,  целенаправленную и 

скоординированную деятельность всего педагогического коллектива  по формированию у студентов  высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского и 

профессионально-педагогического долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины.   

Білуі тиіс/Знать: 

 - әскери қызметшілерге патриоттық тәрбие беру; 

  - оқу-жауынгерлік және тәрбиелік міндеттерді сапалы орындау; 

 -  өскелең ұрпақты  жоғары моральдық рухта тәрбиелеу. /  

-  патриотическое воспитание военнослужащих; 

 - качественное выполнение воспитательных и боевых задач; 

 -  воспитание подрастающего поколения высоко-нравственном духе, 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

-   бүгінгі таңда  тәрбие құрылымдары офицерлерінің кәсіби қабілеттеріне  жоғары талап қойылады;  

-   тәрбие және идеологиялық жұмыс жүйесін жетілдіру бойынша жаңа тапсырмалар беріледі; 

 -  жеке құрамның жоғары моральдық-психологиялық қасиеттерін  қалыптастырады. / 

-   сегодня предъявляются высокие требования к профессиональным качествам офицерам воспитательного 

направленности; 

-   новые задачи по совершенствованию системы образования и идеологии; 

-   формирования  высокие моральные и психологические качества личного состава.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:  

-  командирлермен бірлесіп бөлімшелерде моральдық-адамгершілік жағдайды қалпына келтіру. /  

 вместе с командирами в подразделениях  восстанавливают  морально- психологическую  позицию. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Бастапқы әскери дайындық негізінде  жастарды ҚР ҚК қатарына  

қызмет етуге практикалық  дайындау. Негізгі лауазымдық міндеттерді сапалы орындау  білім бакалаврының 

бойында педагогикалық дағдыларды қалыптастыруға және оны  тактикалық дайындық, атыс дайындығы  және 

дене шынықтыру сабақтарында жетілдіруге ықпал етеді. Осындай игерілген  құзіреттіліктер оқу тәрбие процесіне 

оң әсерін тигізеді.   /  На основе начальной военной подготовки практическая подготовка  молодежи  на службу в 

рядах ВС РК.   Качественное выполнение основных должностных обязанностей    способствует формированию  у   

бакалавра Образования педагогических навыков и его совершенствования на уроках  тактической, огневой 

подготовки и физической культуры. Данные полученные компетенции  положительно влияют  учебно -



воспитательный  процесс. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  “Жалпыға ортақ әскери міндеттер мен әскери 

қызмет туралы”, “Азаматтық қорғаныс” туралы заңдарды, “Алғашқы әскери дайындық” туралы қаулыларды және 

ҚР Президентінің Жарлықтарын,  сондай-ақ ҚР Қорғаныс Министрлігінің, Білім және Ғылым Министрлігінің, ҚР 

ҚК Бас штабы бастығының және ҚР Төтенше  жағдайлар жөніндегі комитеті Төрағасының бұйрықтарын және 

директиваларын таныстыруға көңіл бөлінеді./  Уделяется  внимание на ознокомление: Законы "Общего воинской 

обязанности и воинской службы", "О гражданской обороны", постановление "О начальнай военной  подготовки,  

указы Президента  РК, а также  приказы и директивы начальника генерального штаба Министерства Обороны, 

Председателя Комитета по чрезвычайным ситуациям и министра РК образовании и науки.  

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Мамандыққа кіріспе/ Введение в специальность 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Қазақстанның әскери тарихы/ Военная история Казахстана 

 

8ТК/ КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:  Қазақстанның әскери тарихы/ Военная история Казахстана 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Пәннің аталуының өзі айтып тұрғандай, зерттеу 

нысаны  Қазақстан әскерлерінің құрылуы мен жасақталуы, өткен уақыттардағы дайындығы мен жүргізілуі. Мұнда 

әскери  тарих әскерлердің тарихи заңдылықтарын, шығу тегін, әскери соғыстардың басталуы мен аяқталуын; 

әскери қызметтің барлық қыр-сырын (экономикалық, саяси, әскери меншіктік), яғни мемлекеттерді, халықтарды, 

жіктелуді, патрияларға бөлінуді, қозғалыстарды бейбітшілік және соғыс уақыттарындағы әртүрлі тарихи 

кезеңдерге бөліп зерттейді.    /   Само название данной дисциплины свидетельствует о том, что её объектом 

исследования является процесс создания и функционирования  Казахстанской армии, подготовки и ведения войн 

прошлого. В нём военная история исследует исторические закономерности армии, возникновения, хода и исхода 

войн; военную деятельность в единстве всех её сторон (экономической, политической, духовной и собственно 

военной) государств, народных масс, классов, партий, движение  как в мирное, так и в военное время в различные 

исторические эпохи. 

Білуі тиіс/Знать:  

 -   тарихты және Қазақстанның әскери тарихын, соғыстар мен әскерлердің тарихын білу.    
-  знания истории и  военной истории Казахстана, истории войны и армии. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: 

 -  соғыс тарихы мен  әскери тарихқа  зерттеу жүргізуді білу;  

 -  студенттің бойында  әскери тарих сабағын жүргізуге  қажетті бастапқы дағдыларды  қалыптастыру. /  

 -  ведения исследования   истории  войны и военную историю; 
-     формировать у студента  первоначальные навыки  необходимые ведение дисциплины по военной истории. 
 Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:     

- әскери істе болып жатқан процестерді , қарулы күштерді құрудағы теориялық-практикалық өзгерістерді, соғыс 

жүргізудің тәсілдерін  тиісті деңгейде  білу қабілеті / 

 - более углубленное знания  процессов происходящих в военных действиях, теоретических и практических 

изменений в создании вооруженных сил и методов ведения войны. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Қазіргі заманғы мәселелерді дұрыс шешуге, практикалық 

тәжірибе мен теориялық зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді./  Позволяет правильно решать текущие задачи, 

проводить практические эксперименты и теоретические исследования. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән өткен кезеңіміз бен бүгінгі уақытқа 

дейінгі әскери істің даму процестерін және өткен соғыстарды зерделейтін ғылымды, әскери өнердің дамуын, 

сонымен қатар бұрынғы әскери техниканы зерттейді. / Данная дисциплина исследует  процессов развития 

военного дела с древнейших времен  до настоящего времени и наукой, изучающей минувшие войны, развитие 

военного искусства, а также  вооруженные силы и военную технику прошлого.  

Пререквизиттер/Пререквизиты:   Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная история Казахстана 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Әскери өнер тарихы/  История военного искусства. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:  Әлемдік әскери тарихы/ Мировая военная история  

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Жалпы әскери тарихтың тақырыбы мен объетісі 

шектен тыс мәселелерді зерттейтіні анық, өйткені ол  мейлінше ауқымды мәселелерге зерттеу жүргізеді. Бұл 

мәселелердің шешімі барысында әскери-тарихи ғылым басқа да ғылымдармен байланыстыра қарастырылып, 

жалпы тарихтың бір тармағы ретінде әскери ғылым негізінде қабылданады. Өзінің зеттеулерінде аталған ғылым 

қарулы күресті жүргізу және қамтамасыз ету мәселелері бойынша  әскери  ғылымның теориялық ережелеріне 

сүйенеді, сонымен қатар әскери ғылымның тарихи базасы болып табылады. / Объект и предмет всеобщей военной 

истории свидетельствуют, что она изучает чрезвычайно широкий спектр проблем. В решении этих проблем 

военно-историческая наука функционирует как определённая сторона всеобщей истории и в качестве таковой 

взаимодействует с другими науками, в том числе с военной наукой. В своих исследованиях она использует 

теоретические  положения военной науки по вопросам подготовки, ведения и обеспечения вооружённой борьбы и 

в то же время является исторической базой военной науки. 

Білуі тиіс/Знать:   
 -  әлем әскерлерінің  тарихы жөніндегі жалпы мағлұматтар;  

 -  Шет мемлекеттері  ҚК әлеуеті мен  құрылымының  жалпы сипаттамасын және  арналуын. / 

 -  общая информация  о военной  истории мира; 

 -  структуру, общую характеристику,  назначение и потенциал  Вооруженных Сил иностранных государств. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: 

-  соғыс тарихы мен  әскери тарихқа  зерттеу жүргізуді білу;  

 -  студенттің бойында  әскери тарих сабағын жүргізуге  қажетті бастапқы дағдыларды  қалыптастыру. /  

 -  ведения исследования   истории  войны и военную историю; 
-     формировать у студента  первоначальные навыки  необходимые ведение дисциплины по военной истории.  
 Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:     
- әскери істе болып жатқан процестерді , қарулы күштерді құрудағы теориялық-практикалық өзгерістерді, соғыс 

жүргізудің тәсілдерін  тиісті деңгейде  білу қабілеті. / 

 - более углубленное знания  процессов происходящих в военных действиях, теоретических и практических 

изменений в создании вооруженных сил и методов ведения войны. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Әскери 

доктринасының  мәні мен мазмұнының түсінігі, бітімгер әскерлердің тәжірибелік дағдыларын  үйренуі. / В 

понятии  значения и содержания Военной доктрины Вооруженных Сил Республики Казахстан, в обучении  

практическим навыкам миротворческих войск.  

 Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пәнде шет мемлекеттері  әскерлерінің  

әскери тарихынан, олардың қазіргі заманға сай әскери жоғарғы оқу орындары  және  жалпы  әскерлері жөнінде  

мәлімет беріледі./ Данная дисциплина  информирует военную историю войск,  современное высшие  военное 

учебное заведения и общее вооружение   иностранных государств.  

 Пререквизиттер/Пререквизиты:   Қазақстанның қазіргі заман тарихы/ Современная история Казахстана . 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:    Әскери өнер тарихы/  История военного искусства 



 

9 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери психология және педагогика  негіздері/ Основы 

военной психологии и педагогики 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Білімгерлерді жүйелі түрде әскери-психологиялық 

және әскери педагогикалық ғылыми біліммен қамтамасыз ету, психологиялық ойлау негіздерін қалыптастыру / 

Вооружить студентов системой научных военно-психологических и военно-педагогических знаний, 

сформировать основы психологического мышления. 

Білуі тиіс/Знать : 

 - Әскери психология мен педагогиканың теориялық-әдіснамалық және практикалық мәселелері бойынша 

заманауи жетістіктер туралы; әскери бөлімдердің қызметкерлеріне тікелей әсер ететін қоғамның әлеуметтік 

параметрлері туралы;  

-  әскери қызметтің психологиялық ерекшеліктері;  

- әскери ұжымның әлеуметтік-психологиялық құрылымы; әскери қызметшілердің психологиялық 

сипаттамаларын зерттеу бағдарламасы мен әдістемесі;  

- тәрбиелік және жеке жұмыс; моральдық-психологиялық қолдаудың мәні мен мазмұны  /  

- о современных достижениях в теоретико-методологических и практических вопросах военной психологии и 

педагогики; о социальных параметрах общество, оказывающих непосредственное влияние на личный состав 

войнских подразделений;  

- психологические характеристики воинской деятельности; 

-  социально-психологическую структуру воинского коллектива; программу и методику изучения 

психологических особенностей военнослужащих;  

-  воспитательную и индивидуальную работу в подразделении;  

сущность и содержание морально-психологического обеспечения. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

- оқу іс-шаралары аясында оқушылар мен әскери тыңдаушылардың психикалық жай-күйін анықтау және басқару; 

алған білімдерін, дағдыларын және қабілеттерін қалыптастыру;  

 - устанавливать и интегрировать межпредметные связи на занатиях; определять и управлять психическим 

состоянием учащихсия и военносужащих в условиях учебной деятельности;  

- пременять усвоенные знания, умения и навыки в условиях учебных занятий и военно-полевых сборов; 

 - использовать методику оценки взоимоотношений учащихся в классе и военносужащих в подразделении.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  

- әскери психология мен педагогика негіздері пәнінің мазмұнын құрастыра білу;  

- әскери психология мен педагогика негіздері пәні бойынша дайындықтарды сараптай білу;  

- бастапқы әскери дайындық пәнін оқыту және студент жастарды әскери қызметке дайындаудың әдістерін.  

- способность составлять содержание военной психологии и основы педагогики;  

- способность анализировать основы военной психологии и педагогики;  

- уметь оценивать готовность дисциплины военной психологии и педагогики;  

-  знания нормативно-законодательные документов в организации начального военного образования и методы 

подготовки студентов  для прохождения военной службы. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Теориялық тұрғыдан Әскери психология мен педагогиканың 

негіздері мен олардың әдістемесін;  аудиторияларда  педагогикалық іс-әрекеттерді ұйымдастыруға, жаңа 

технологияларды, белсенді әдістерді пайдалануға қабілетті болуы. /  В знании теоретических основ психологии и 

педагогики, и их методики, способен организовать в аудитроиях педагогическую деятельность, использовать 

новые технологии, активные методы обучения.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пәнде  әскери  негіздер мен міндеттер; 

психологиялық үрдүстер; студенттің   жеке тұлғалық және ұжымның психологиясы, оларды оқып білу және 

қалыптастыру әдістемесі; қазіргі кездегі әскери тәрбиенің негізі, принциптері, формалары және әдістері; 

сарбаздың, жеке құрамының және әскери бөлімшенің әскери шеберліктерін қалыптастырудың психо-

педагогикалық негіздері; Әскери ұжымда жарғыға қайшы  қарым-қатынастардың алдын алу;  Әскери 

қызметкерлердің өз-өзіне қол жұмсау тәртібінің психологиялық ерекшеліктері және  оны алдын алу; Әскери 

ұжымды психологиялық зерттеудің  негізгі бағыттары қарастырылады. / Данная дисциплина изучает военной 

педагогикой и психологией; психологические процессы; психология личности воина и воинского коллектива; 

методика их изучения и формирования; сущность, принципы, формы и методы военного воспитания в 

современных условиях; психолого-педогогические основы формирования боевого мастерства воина, личного 

состава и боевой слаженности подразделений. Профилактика неуставных взоимоотношений в войнских 

коллективах. Психологические особенности суицидального поведания военнослужащих и его профилактика. 

Основные направления психологического исследования воинского коллектива.  

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Психология және және адам дамуы./ Психология и развитие человека. 

Психология и развитие человека. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Әскери этикалық тәрбие/Военно этическое образование.  

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Психологиялық-педагогикалық қолдаудың теориясы мен 

технологиясы/ Теория и технология психолого-педагогического сопровождения 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Білімгерлерді жүйелі түрде әскери-психологиялық 

және әскери педагогикалық ғылыми біліммен қамтамасыз ету, олрадың бойында психологиялық ойлау негіздерін 

қалыптастыру / Обеспечение  студентов системой научных военно-психологическими и военно-педагогическими 

знаниями, формирование у студентов основ психологических мышлений. 

Білуі тиіс/Знать: 

 - әскери психология мен педагогикалық қолдаудың теориялық-әдіснамалық және практикалық мәселелері 

бойынша заманауи жетістіктер туралы;  

- әскери бөлімдердің қызметкерлеріне тікелей әсер ететін қоғамның әлеуметтік параметрлері туралы; әскери 

қызметтің психологиялық ерекшеліктері;  

- әскери ұжымның әлеуметтік-психологиялық құрылымы; әскери қызметшілердің психологиялық 

сипаттамаларын зерттеу бағдарламасы мен әдістемесі;  

- тәрбиелік және жеке жұмыс; моральдық-психологиялық қолдаудың мәні мен мазмұны  /  

- о современных достижениях в теоретико-методологических и практических вопросах военной психологии и 

педагогики;  

- о социальных параметрах общество, оказывающих непосредственное влияние на личный состав войнских 

подразделений; психологические характеристики воинской деятельности; социально-психологическую структуру 

воинского коллектива;  

- программу и методику изучения психологических особенностей военнослужащих; воспитательную и 

индивидуальную работу в подразделении;  

- сущность и содержание морально-психологического обеспечения. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  
- оқу іс-шаралары аясында оқушылар мен әскери тыңдаушылардың психикалық жай-күйін анықтау және басқару; 



алған білімдерін, дағдыларын және қабілеттерін шарттарда алмас. / 

 - устанавливать и интегрировать межпредметные связи на занатиях;  

- определять и управлять психическим состоянием учащихсия и военносужащих в условиях учебной 

деятельности;  

- пременять усвоенные знания, умения и навыки в условиях учебных занятий и военно-полевых сборов; 

 - использовать методику оценки взоимоотношений учащихся в классе и военносужащих в подразделении.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: 

 - әскери психология теориясы мен технологиясы пәнінің мазмұнын құрастыра білу;  

- әскери психология мен педагогика  теориясы мен технологиясы пәні бойынша дайындықтарды сараптай білу; 

- Әскери психология мен педагогика қолдаудың теориясы мен технологиясы пәнінің дайындығын бағалай білу;  

- Бастапқы әскери білім беруде және жастарды әскери қызметке дайындауды ұйымдастыруда нормативтік және 

заңдық құжаттарды білу. /  

-  Способность составлять содержание военной психологии и основы педагогики;  

- способность анализировать основы военной психологии и педагогики;  

- уметь оценивать готовность дисциплины военной психологии и педагогики;  

-  знания  нормативно- законодательных документов в организации начального военного образования и 

подготовки молодежи для прохождения военной службы. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Қазіргі кездегі әскери тәрбиенің негізі, принциптері, формалары 

және әдістері; сарбаздың,  психологиялық-педагогикалық негізде  жауынгердің және жеке құрамның жауынгерлік 

шеберліктерін қалыптастыру,  бөлімшелердегі жауынгерлік қалыптасқан дәстүрлер;  / В сущности, принципах, 

формах и методы военного воспитания в современных условиях;  в психолого-педогогических основах 

формирования боевого мастерства воина, личного состава и боевой слаженности подразделений.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән оқу процесінің субъектілерінің жеке 

және кәсіби дамуына қолайлы жағдай туғызатын пәнаралық өзара әрекеттестігіне негізделген. Студенттің жеке 

дамуын психологиялық  қолдау - педагогикалық үдерістің субъектілері мен әлеуметтік-мәдени кеңістіктің 

жағдайын, «моральдық қажеттіліктің» үйлесімділігін қамтамасыз ететін күрделі процессті қарастырады./  Данная 

дисциплина изучает  междисциплинарное взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

обеспечивающее благоприятные условия для их личностного и профессионального развития. Педагогическое 

сопровождение личностного развития ребенка является комплексным процессом, обеспечивающим гармонию 

«нравственной необходимости» субъектов педагогического процесса и условий социокультурного пространства. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:   Психология және және адам дамуы. / Психология и развитие человека. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:    Әскери этикалық тәрбие/Военно этическое образование 
10 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:  Әскери-музыкалық тәрбие / Военно-музыкальное 

воспитание. 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Әскери музыкалық тәрбие  азаматтық-патриоттық 

құзіреттерді қалыптастыру және әскери қызметшілерді адамгершілік рухта  тәрбиелеу бағытында тиімді 

әдістердің бірі ретінде қарастырылады. Әскери музакалық тәрбие мәдениеттің басқа да құбылыстары секілді 

дамудың ұазақ сатыларынан өтті. Қоғамның дамуына сәйкес жанрлары  көбейіп,    формалары түрленді, сонымен 

қатар  мақсаттары мен міндеттері жаңаланды. Музыкалық тәрбиенің мақсаттары мен міндеттері дұрыс қойылған 

жағдайда  ғана парасатты тұлғаны қалыптастыруға болады. /Военно-музыкальное воспитание  рассматривается 

как эффективный способ формирования гражданско-патриотических компетенций, воспитания духовности и 

нравственных качеств  военнослужащих.  Военно-музыкальное искусство, как и любое явление культуры, прошло 

длительный путь развития, в процессе которого происходило его жанровое обогащение, менялись и 

варьировались формы деятельности, обновлялись цели и задачи, которые соответствовали  развитию общества.   

Если правильно поставить цели и задачи, то музыкальное воспитание поможет при формировании духовно зрелой 

личности. 

Білуі тиіс/Знать:  

-  Әскери-музыкалық тәрбие туралы жалпы мәлімет;  

- Әскери-музыкалық тәрбиеге оқыту ерекшеліктерін; 

- Әскери-музыкалық тәрбиенің оқыту әдістемесін қолдана білу; /   

- Общая информация о военно-музыкальном образовании; 

- особенности военно-музыкального образования; 

- Возможность использования  методы обучения военно-музыкального образования . 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

- сабақта қолданылатын дидактикалық материалдарды; 

- Ойын түрлерін құрастыру, көрнекі құралдар; 

- кестелерді, сызбаларды, буклеттер  

- слайдтар, плакаттар, үлестірмелі перфокарталар./  

- дидактические материалы, используемые в уроках; 

- Типы игр, наглядные пособия; 

- столы, чертежи, буклеты 

- слайды, плакаты, раздаточные перфокарты. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: 

- музыкаға қызығушылығын  арттыру; 

- ырғақтардың түсінігімен және ноталармен таныстыру; қабылдауы мен сезімдерін дамыту және 

дауысын қоя білуі; шығармашылық белсенділігін дамыту. /   

- Воспитание интереса к музыке; 

- Знакомить с понятиями ритма, изучать ноты; развитие слуха и эмоциональной отзывчивости; 

формирование голоса; развитие творческой активности. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Әскери-музыкалық тәрбие  пәнін игеру барысында жалпы оқу 

орындарында студенттердің әскери-патриоттық сезімдерін   дамытады, әскери шерулер мен  әскери спорттық 

жұмыстарды ұйымдастырып өткізу әдістерін үйренеді, өзіндік педагогикалық қабілеті шыңдалады. /  При  

овладения дисциплину Военно-музыкальное воспитание студенты будут развивать  военно-патриотические 

чувства, обучение  методам проведение  военные маршы  и военно-спортивные  работы, совершенствие 

педогогические навыки. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән арқылы әскери марштың шығу 

тарихын, әскери-музыкалық марштар  негіздері туралы білімдерін қалыптастырады./ Данная дисциплина 

формирует  знания истории военного марша и основ   военно-музыкальных маршов. 

  Пререквизиттер/Пререквизиты: Мамандыққа кіріспе, Бастапқы әскери дайындықтың негіздері/Введение в 

специальность, Основы начальной военной подготовки.   

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Әскери этикалық тәрбие/ Военно-этическое образование. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:  Әскери патриоттық тәрбие үйірмесі жұмысының 

ұйымдастырылуы / Организация работы  кружков военно-патриотического воспитания. 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Әскери патриоттық тәрбие үйірмесі жұмысының  



ұйымдастырылуы» Қазақстан Республикасының азаматтарының ҚР ҚК, басқа да әскерлері мен әскери 

құрамаларында әскери қызмет етуге даярлау жүйесінің құрамдас бөлігі, иелігі мен меншік нысандарында 

қарамастан жалпы білім беретін міндетті мемлекеттік пән болып табылады. / «Организация военно-

патриотических кружков неотъемлемой частью системы подготовки граждан Республики Казахстан к военной 

службе в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войск и воинских формирований является 

обязательная государственная дисциплина общего образования, независимо от форм собственности и 

собственности. 

Білуі тиіс/Знать:  

- Қазақстан Республикасының Жалпыға міндетті әскери кызметі туралы Заңын, жастарды БӘД туралы ереже 

жиынтығы; 

- әскери-патриоттық тәрбиелеу мәселелері бойынша және оларды ҚР ҚК қатарына дайындау талаптарын; БӘД 

бойынша оқу процесін жоспарлау принциптері; 

-  оқу орындарында, қорғаныс- спорттық сауықтыру лагерлерінің оқу- далалық жиындарында жастарға БӘД және 

дене шынықтыру дайындығы бағдарламасының барлық  бөлімдері бойынша сабақ өткізу мен ұйымдастырудың 

алғы, белсенді формалары мен әдістерін;  

- БӘД және дене шынықтыру дайындығы оқытушы- ұйымдастырушысы міндеттері мен құқығы; БӘД және дене 

шынықтыру дайындығы бағдарламасын оқушылардың игере алу бағамы, талаптары мен оқу орындарындағы  

БӘД және дене шынықтыру дайындығы формаларын білуі керек./ 

-  Законов Республики Казахстан «О военной службе»,  директивы и распоряжении Министра образования и 

науки Республики Казахстан по вопросам организации и проведения студентов ФДТ, военно-патриотического 

воспитания;  

- методы и методы обучения и организации занятий по всем разделам НВП  и программам физической 

подготовки для студентов в образовательных и полевых лагери; Обязанности и права преподавателя и 

организатора физической культуры и начальной военной подготовки.                    

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  
  - бастапқы әскери білім беруде  және жастарды әскери қызметке дайындауды ұйымдастыруда    нормативтік 

және заңдық  құжаттармен жұмыс жүргізу;  Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қатарына  студенттерді  

баулу процесін сапалы ұйымдастыру үшін электрондық және баспа түріндегі оқулықтармен, методикалық 

мәліметтерді білу./   

- знания  правовые и нормативные документы в организации начального военного образования и подготовки 

молодежи для прохождения военной службы;    для качественной организации процесса привлечение студентов в 

ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан знания электронные и печатные учебники и методологические 

данные. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  

-  әскери патриоттық тәрбие үйірмесі жұмысының  ұйымдастырылуы пәнінің мазмұнын құрастыра білу;   

-  әскери патриоттық тәрбие үйірмесі жұмысының  ұйымдастырылуы пәні бойынша дайындықтарды сараптай 

білу.  

-   әскери патриоттық тәрбие үйірмесі жұмысының  ұйымдастырылуы пәнінің дайындығын бағалай білу;  

-   способность составлять содержание дисциплины военно-патриотического воспитания; 

-   способность анализировать основы военно-патриотического воспитания; 

 -  Уметь оценивать готовность военно-патриотического воспитания; 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Әскери патриоттық тәрбиенің іс-әрекетін ұйымдастыру мен 

жүзеге асыру технологиясын, патриоттық тәрбиенің үдерісі негіздерін танып білуде болашақ мұғалімдердің 

кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады./ В формировании профессионально-

педагогической компетентности будущих учителей в осознании технологии организации и реализации военно-

патриотического воспитания, в основах процесса патриотического воспитания.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән арқылы жастарды өз отанының адал 

патриоты болуға тәрбиелеу. Бүгінгі жастар отанымыздың келешегі, сондықтан олармен санасу, пікірін тыңдау 

қоғамға белсене араласуына көмектесуіміз қажет болып саналады. Әскери патриоттық тәрбиенің негізгі алатын 

қоғамдағы ролі ерекше болып саналады. Жастарды өзінің еліне деген сүйініспеншілікке тәрбиелеу, патриоттық 

тұрғыда ерекше болып саналуы мүмкін. Патриоттық тәрбиенің негізгі мақсаты мен міндеттері  қоғамымыздағы 

өзгерістердің барлығына жастардың араласуына бірдей ықпал жасау, оған негізінде мектеп жасынан бастап 

отанға деген сүйінспеншіліктерін артыруы қажет, бұл  дегеніңіз патриоттық тәрбие негізін түсіндіру болып 

табылыды. /Данная дисциплина изучает воспитанием молодежи,  необходимо помогать им участвовать в жизни 

общества и привлекать их к общественному мнению. Роль военного патриотизма в обществе является 

фундаментальной. Воспитание молодежи в их стране счастья можно считать патриотичным. Основные цели и 

задачи патриотического воспитания состоят в том, чтобы оказывать одинаковое влияние на все перемены в 

обществе, которые оказывают одинаковое влияние на молодежные вмешательства, которые должны повысить их 

восхищение своими детьми от школы до их родины, что должно объяснить основы патриотического воспитания.  

  Пререквизиттер/Пререквизиты: Мамандыққа кіріспе, Бастапқы әскери дайындықтың негіздері/Введение в 

специальность, Основы начальной военной подготовки.   

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Әскери этикалық тәрбие/ Военно- этическое образование. 

11 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Төтенше жағдайлар және азаматтық қорғаныс / 

Чрезвычайные ситуации и гражданская оборона.  

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Төтенше жағдайларда қорғану ережелерін білу / 

При чрезвычайных ситуациях знать правила поведения. 

Білуі тиіс/Знать:   
- халықты төтенше жағдайлардың келеңсіз әсерінен қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруға және 

жүргізуге; 

 - кәсіби қызмет пен тұрмыстағы әртүрлі қауіптілік деңгейін және олардың салдарларын азайту үшін алдын алу 

шараларын қолдануға; жаппай қырып-жою қаруынан жеке және ұжымдық қорғану құралдарын пайдалануға;  
- өрт сөндірудің бастапқы құралдарын қолдануға; әскери есепке алу мамандықтары тізбесінде бағдарлауға және 

олардың арасында алынған ұқсас мамандықтарды Өз бетінше айқындауға; 

 - алынған мамандыққа сәйкес әскери лауазымдарда әскери қызмет міндеттерін орындау барысында кәсіби білімін 

қолдану;/ 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  -  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  применять 

первичные средства пожаротушения;  

- ориентировать в перечне военноучетных специальностях и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности;  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
 Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  



- Ұйымдық және жеке медициналық қорғану құралдарын қолдану; оқу мекемелері оқушылары арасында сабақтар 

өткізу, сандружина жұмысын ұйымдастыру, алған білімін педагогикалық, оқу-тәрбие міндеттерін шешу үшін 

қолдану /  

-  использовать средства коллективной, индивидуальной и медицинской защиты; проводить занятия с учащимсия 

учебных заведений; организовать работу сандружины по защите от оружия массого поражения; применять 

полученные знания для решения педагогических, учебно-воспитательных задач с учетом возрастных, 

индивидуально-типологических различий обучающихсия в конкретных педагогических ситуациях.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  

- жалпы мәдениеттік құзіреттері: азаматтық, әлеуметтік, ақпараттық, басқарушылық, коммуникативтік, 

техналогиялық, кәсіби-ақпараттық, денсаулық сақтау, зерттеулік; /  
- общекультурные компетенции: гражданские, социальные, информационные, управленческие, 

коммуникативные, технологические, профессионально-информационные, здравоохранение, исследовательские; 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Жалпы мемлекеттік қорғау жүйесінде білім және тәжірибелік 

дағдыларды  білу,  сонымен қатар  құтқару, кезек күттірмейтін апаттық  және апаттық қалпына келтіру 

жұмыстарын орындауды білу; мектептерде оқу-тәрбие үрдісінде білімді іс-тәжірибеде қолдану, білімді меңгеру, 

кәсіби қызметте теориялық білімді және дағдыларды қолдану;  / Владеет знаниями и практическими умениями в 

системе общегосударственных оборонительных мероприятий, а также  выполнения спасательных и неотложных 

аварийно- аварийно-восстановительной работ, владеет умениями использования знаний на практике в школе в 

учебно-воспитательном процессе, владеет знаниями, умениями и навыками применения теоретических знаний в 

профессиональной деятельности. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән  арқылы білімгерлерді соғыс және 

бейбіт кезінде халықты және мемлекеттің шаруашылық кәсіпорындарын жаппай қыру қарулардан қорғау және 

сақтау негізінде, мемлекетті жалпы қорғау қағидаларының шараларымен таныстырады, құтқару және қалыпты 

жағдайға келтіретін жұмыстарды атқаруды қалыптастырады./ По данной дисциплине ознакомит студентов с 

мерами общих правил охраны государства, защиты населения и хозяйственных предприятий государства от 

оружия массового поражения в военное и мирное время, формирует работу по спасению и обеспечению 

нормального состояния. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Тіршілік қауіпсіздік негіздері. / Основы безопасности жизнедеятельности. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Жеке тұлғаны антитеррорлыққа қалыптастыру/ формирование 

антитеррористической личности 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Шұғыл жағдайда жедел көмек көрсету/Оказание экстренной 

помощи при неотложных ситуациях 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:    Шұғыл жағдайларда алғашқы көмек зардап 

шегушінің жағдайын уақытылы және дәл бағалауда, оған оңтайлы жағдай беруде және тыныс алу жолдарының, 

тыныс алудың және қан айналымының өтімділігін қамтамасыз ету бойынша қажетті бірінші кезектегі іс-

қимылдарды орындау./ Первая помощь в этих случаях заключается в своевременной и точной оценке состояния 

пострадавшего, придании ему оптимального положения и выполнении необходимых первоочередных действий 

по обеспечению проходимости дыхательных путей, дыхания и циркуляции крови.  

Білуі тиіс/Знать:    
- кез-келген шұғыл жағдайда жедел көмек көрсете отырып, , зардап ошағынан алып шығу,  зардап шегушінің 

жағдайын бағалай білу./  
- умение оказывать экстренную помощь в любой экстренной ситуации, извлечь из очага, оценивать состояние 

пострадавшего. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: 

 -  алғашқы дәрігерлік көмек көрсету бліктілігі болуы тиіс/  
- квалификация  оказания первой медицинской помощи. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: 

 - қан тоқтату, сынған жағдайда шина салу, бас жарақаты кезінде, кеуде қуысы зақымданған кезде, естен тану, 

күю, үсік алу жағдайында /  
 - остановление  крови, нанесении шин в случае перелома, травме головы, поражении грудной клетки, обмороке, 

ожогах, обморожениях 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: 

  - кез - келген шұғыл жағдайда жедел көмек көрсету, өмірді және денсаулықты сақтау үшін жарақат алғандарға, 

қайғылы оқиғаларда және күтпеген жерден аурларда қарапайым жедел көмек көрсете алады./ 

-  в оказании экстренной помощи в любых экстренных ситуациях,  применять меры необходимые для спасения 

жизни и здоровья пострадавших при повреждениях, несчастных случаях и внезапных заболеваниях.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән зардап шегушінің жағдайын уақытында 

және дәл бағалауды, оған оңтайлы жағдай беруді және тыныс алу жолдарының өтімділігін, тыныс алуды және қан 

айналымын қамтамасыз ету бойынша қажетті бірінші кезектегі іс-қимылдарды орындауды үйретеді./ Данная 

дисциплина изучает своевременной и точной оценке состояния пострадавшего, придании ему оптимального 

положения и выполнении необходимых первоочередных действий по обеспечению проходимости дыхательных 

путей, дыхания и циркуляции крови. 

Пререк визиттер/Пререквизиты:.   Тіршілік қауіпсіздік негіздері. / Основы безопасности жизнедеятельности 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Әскери медициналық дайындық / Военно-медицинская подготовка 

 

12 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери-кәсіптік дайындық/Военно-профессиональная 

подготовка 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Әскери-кәсіптік дайындық пәні негізінен  

азаматтарға (әскери қызметшілерге)    өз еріктерімен әскери- кәсіптік қызметті, әскери лауазымды және әскери 

мамандықты таңдауы үшін аталған қызмет түріне қызығушылқтары мен талпыныстарын артыру мақсатында  

олардың  бойында  әртүрлі әскери қызмет, әскери лауазымдар мен мамандықтар жөнінде  жағымды әсерлер 

қалыптастыруға қажетті ақпараттар беуді зерттейді. /  Дисциплина Военно-профессиональная подготовка   

изучает  доведение до граждан (военнослужащих) сведений о военных профессиях, воинских должностях и 

специальностях в целях формирования у них знаний о различных видах военно-профессиональной деятельности, 

военно-профессиональных интересов и стремления к осознанному, самостоятельному выбору военной 

профессии, воинской должности, специальности. 

Білуі тиіс/Знать:  
- Әскери кәсіптік дайындық пәні туралы жалпы мәлімет; 

- Әскери кәсіптік дайындық пәнін оқытудың  ерекшеліктерін; 

- Жалпы әскери пәндерді оқыту әдістемесін қолдана білу; / 

- общая информация о дисциплине военно-профессиональной  подготовки; 

- особенности обучения в военно-профессиональном образовании; 

- способность использовать методы   обучения  общевоинские дисциплины; 



Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: 

- сабақта қолданылатын дидактикалық материалдарды; 

- Ойын түрлерін құрастыру, көрнекі құралдар; 

- кестелерді, сызбаларды, буклеттер  

- слайдтар, плакаттар, үлестірмелі перфокарталар. /  

- дидактические материалы, используемые в уроках; 

- Типы игр, наглядные пособия; 

- столы, чертежи, буклеты; 

- слайды, плакаты, раздаточные перфокарты. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: 

 - әскери-кәсіптік дайындық пәнінің мазмұнын құрастыра білу; 

- әскери-кәсіптік дайындық пәнінің бойынша дайындықтарды сараптай білу; 

- әскери-кәсіптік дайындық пәнін жүргізуге  дайындығын бағалай білу.  /  

-  способность составлять содержание военно-профессиональной подготовки; 

-  иметь возможность анализировать подготовку военно-профессионального образования; 

-  умение оценить готовностьведение дисциплину  военно-профессиональной подготовки.  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Әскери-кәсіптік дайындық пәні  негізінде өзінің  кәсiби 

қызметіне дайындығына, кәсіби маңызды қабілеттерді дамытуына офицерлердің бойында  маңызды қасиеттердi 

қалыптастыру және дамыту, кәсiптiк қызметке ресми түрде дайындалуға бағытталған, тұрақты, мақсатты, 

салыстырмалы түрде тәуелсiз, педагогикалық кадрларды даярлау, бiлiм беру, дамыту, өзін -өзі жетiлдiру процесi 

қарастырылады . 

 / В основах  военно-профессиональной подготовки как 

непрерывного, целенаправленного, педагогического процесса обучения, воспитания, развития, самосовершенство

-вания офицеров, направленного на формирование и развитие 

профессионально важных качеств, готовности к профессиональной деятельности. 

 Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән жеке құрамның  бейбітшілік пен соғыс 

уақытында өздерінің кәсіби міндеттерін мінсіз және нақты орындауын оқытуды зерттейді. Ол  кәсіби және кәсіби 

білімдер мен дағдыларды, әскери техникаға және қару-жараққа ие болуды, техниканы және кез келген жағдайда 

барлық әлеуетті мүмкіндіктерді пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Өздерінің  таңдаған мамандығы ретінде 

әскери  офицерлік кадрларды даярлау негізінде және әскери қызметшілерді келісім-шарт бойынша әскери 

қызметке белгіленген мерзімде, ережеде көрсетілгендей  қорғаныс туралы заңға сәйкес белсенді қызмет ету 

уақытын қамтиды. / Данная  дисциплина изучает 

подготовку личного состава к безупречному и точному выполнению своих профессиональных обязанностей и 

задач в мирное и военное время. Предусматривает выработку твердых военно-профессиональных и 

специальных знаний и навыков, приемов владения военной техникой и оружием, умения использовать все 

потенциальные возможности в любых условиях обстановки. Лежит в основе подготовки офицерских кадров, 

 избравших военное дело своей профессией, и военнослужащих, несущих воинскую службу по контракту в  

течение установленного срока, как правило, превышающего 

время действительной службы в соответствии с законом об обороне.  
Пререквизиттер/Пререквизиты:    Мамандыққа кіріспе, Негізгі әскери қызмет/Введение в специальность, 

Основы войнской службы  

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Әскери-далалық жиындарын өткізу/ Методика организации и проведения 

военно-полевых сборов. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери-техникалық үйірме жұмыстарын ұйымдастыру/ 

Организация военно-технических кружков.  

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  Мемлекеттің қазіргі заманғы әскери-техникалық 

саясатының басты мақсаты ХХІ ғасырда Қарулы күштердің міндетін орындауын қаматамасыз еуге лайықты ҚР 

ҚК жаңартылған қарудың түрлерімен жабдықтау және оларды жауынгерлік дайындық деңгейінде сақтау. Главная 

цель современной военно-технической политики государства заключается в оснащении ВС РК  приоритетными 

средствами  оружии и поддержание их  в боеготовном состоянии,  которые  обеспечат  XXI века выполнения 

Вооруженными Силами поставленных задач.  

Білуі тиіс/Знать:  

 - Әскери-техникалық үйірме жұмыстарын ұйымдастыру туралы жалпы мәлімет; 

- Әскери-техникалық үйірме жұмыстарын ұйымдастыруды  оқытудың  ерекшеліктерін; 

- Жалпы әскери пәндерді оқыту әдістемесін қолдана білу. /  

-  общая информация об организация  военно-технических кружков; 

-  особенности обучения  дисциплины военно-технических кружков; 

-  способность применять технику по данной  дисциплине.  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  сабақта қолданылатын дидактикалық материалдарды; 

- Ойын түрлерін құрастыру, көрнекі құралдар; 

- кестелерді, сызбаларды, буклеттер  

- слайдтар, плакаттар, үлестірмелі перфокарталар. /   

- дидактические материалы, используемые в уроках; 

- Типы игр, наглядные пособия; 

- столы, чертежи, буклеты 

- слайды, плакаты, раздаточные перфокарты.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:   

- Техникалық дайындық мазмұнын құрастыра білу; 

- Әскери-техникалық үйірме жұмыстарын ұйымдастыру сараптай білу; 

- Әскери-техникалық үйірме жұмыстарын ұйымдастыру пәнінің дайындығын бағалай білу; 

- Бастапқы әскери оқу және жастарды әскери қызметке дайындауды 

ұйымдастыруда нормативтік және заңшығару құжаттарын талап ету./  

 - Возможность составлять содержание технической подготовки; 

- способность анализировать техническую подготовку; 

- быть готовым к техническому обучению; 

- Подготовка начального военного образования и молодежи для прохождения военной службы  

Требовать юридические и нормативные документы в организации. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   Әскери-техникалық үйірме жұмыстарын жүргізуге, құжаттарын  

дайындауға ,  ұйымдастыруға құзіретті болуы тиіс, әскери-патриоттық клубта әскерленген үйірмелерді, 

шараларды ұйымдастыруды біледі../ Должен быть компетентен в ведении военно-технических кружков,  

организации  и  подготовке документов, знает технологию организации военизированных кружков, мероприятий 

в военнопатриотическом клубе. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән әскери білім берудің, әскери-

техникалық білімдердің маңызды үлгісі, жас ұрпақты патриоттық тәрбиелеу, оларды әскери қызметке 

http://millitary_psychology.academic.ru/789/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5


дайындауға, әскери-қолданбалы және техникалық спортты насихаттауға және оқушыларды жетілдіруге 

бағытталған жұмыстардың сапасын арттырады./  Данная дисциплина являются важной формой распространения 

военных, военно-технических знаний, повышения качества работы по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, подготовке их к военной службе, популяризации военно-прикладных и технических 

видов спорта и оздоровления учащихся.  

Пререквизиттер/Пререквизиты:   Мамандыққа кіріспе, Негізгі әскери қызмет/ Введение в специальность, 

Основы войнской службы. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Әскери дала жиындарын өткізу/ Методика организации и проведения 

военно-полевых сборов. 

13 ТК/КВ 

 

5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери-медициналық дайындық /Военно-медицинская 

подготовка 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Пәннің мақсаты әскерилердің күн тәртібін орындау, 

дұрыс даму үшін денені шынықтырумен әрдайым шұғылдану, әскери қызметшілердің  денсаулығын сақтау және 

жақсарту. Білімгерлерді жүйелі түрде ғылыми біліммен соғыс және бейбітшілік кезінде алғашқы медициналық 

көмек көрсетуді қамтамасыз ету, әскери-медициналық дайындықтың негіздерін қалыптастыру / Цель дисциплины 

выполнение режима дня, систематических занятий физической подготовкой для правильного развития, 

сохранения и укрепления здоровья военнослужащих. Вооружить студентов системой научных знаний о первой 

медицинской помощи в мирное и военное время, сформировать основы военно-медицинской подготовки.  

Білуі тиіс/Знать:   
- әскери - медициналық дайындық туралы жалпы мәлімет; 

- әскери - медициналық дайындық пәнінің оқыту ерекшеліктерін; 

- жалпы әскери пәндерді оқыту әдістемесін қолдана білу; / 

- общая информация о военно-медицинской подготовке; 

  -  особенности предмета военно-медицинского образования; 

 -  способность использовать  методику  общую военную дисциплину. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  
- әскери - медициналық дайындық пәнінің мазмұнын құрастыра білу; 

әскери - медициналық дайындық пәні бойынша дайындықтарды сараптай білу.  

- способность составлять содержание дисциплины военно-медицинской подготовки; 

- способность анализировать подготовку по дисциплине  военно-медицинской подготовки.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:   

- әскери - медициналық дайындық пәнін жүргізуге  дайындығын бағалай білу; 

-  бастапқы әскери білім беруде  және жастарды әскери қызметке дайындауды ұйымдастыруда 

нормативтік және заңдық құжаттармен жұмыс жүргізу; Қазақстан Республикасы  Қарулы Күштерінде 

қызмет өткеруге  студенттерді  баулу. 

- уметь оценивать готовность ведение дисциплину военно-медицинской подготовки;  

- способность ведение  нормативно- правовым  документами  в организации начального военного 

образования и в подготовке студентов  для прохождения военной службы; привлечение студентов в 

ряды    Вооруженных Сил Республики Казахстан. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Әскери медициналық дайындық саласын біледі, алған білімдерін 

тәжірибеде қолданады, әскери медициналық көмек көрсету  жағдайында стандартты емес және альтернативті 

шешім таба біледі / Знает военно-медицинскую систему, используя полученные знания, способен использовать их 

в практической деятельности, способен принимать в военно-медицинских условиях нестандартные 

альтернативные решения. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән жарақаттар, жауынгерлік зақымданулар 

мен жазатайым оқиғалар кезінде жеке табельдік және қол астындағы құралдарды пайдалана отырып, алғашқы 

медициналық көмек көрсетуді, кең таралған жұқпалы аурулардың алдын алуды және жеке және қоғамдық гигиена 

негіздерін үйренеді./ Данная дисциплина изучает оказанию первой медицинской помощи с использованием 

индивидуальных табельных и подручных средств при ранениях, боевых поражениях и несчастных случаях, атакж

е профилактике наиболее распространённых инфекционных заболеваний и основам личной и 

общественной гигиены. 

Пререквизиттер/Пререквизиты Мамандыққа кіріспе, Негізгі әскери қызмет/ Введение в специальность, Основы 

войнской службы. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:   Педагогикалық практика/ Педагогическая практика   

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери-медициналық білім негіздері/ Основы Военно-

медицинских знаний 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины Пәннің мақсаты әскерилердің күн тәртібін орындау, 

дұрыс даму үшін денені шынықтырумен әрдайым шұғылдану, әскери қызметшілердің  денсаулығын сақтау және 

жақсарту. Білімгерлерді жүйелі түрде ғылыми біліммен соғыс және бейбітшілік кезінде алғашқы медициналық 

көмек көрсетуді қамтамасыз ету, әскери-медициналық дайындықтың негіздерін қалыптастыру / Цель дисциплины 

выполнение режима дня, систематических занятий физической подготовкой для правильного развития, 

сохранения и укрепления здоровья военнослужащих. Вооружить студентов системой научных знаний о первой 

медицинской помощи в мирное и военное время, сформировать основы военно-медицинской подготовки.  

Білуі тиіс/Знать:   
- әскери - медициналық дайындық туралы жалпы мәлімет; 

- әскери - медициналық дайындық пәнінің оқыту ерекшеліктерін; 

- жалпы әскери пәндерді оқыту әдістемесін қолдана білу; / 

- общая информация о военно-медицинской подготовке; 

  -  особенности предмета военно-медицинского образования; 

 -  способность использовать  методику  общую военную дисциплину. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

- әскери - медициналық дайындық пәнінің мазмұнын құрастыра білу; 

әскери - медициналық дайындық пәні бойынша дайындықтарды сараптай білу.  

- способность составлять содержание дисциплины военно-медицинской подготовки; 

- способность анализировать подготовку по дисциплине  военно-медицинской подготовки.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:   

- әскери - медициналық дайындық пәнін жүргізуге  дайындығын бағалай білу; 

-  бастапқы әскери білім беруде  және жастарды әскери қызметке дайындауды ұйымдастыруда 

нормативтік және заңдық құжаттармен жұмыс жүргізу; Қазақстан Республикасы  Қарулы Күштерінде 

қызмет өткеруге  студенттерді  баулу. 

- уметь оценивать готовность ведение дисциплину военно-медицинской подготовки;  

- способность ведение  нормативно- правовым  документами  в организации начального военного 

образования и в подготовке студентов  для прохождения военной службы; привлечение студентов в 

ряды    Вооруженных Сил Республики Казахстан. 



Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Әскери медициналық дайындық саласын біледі, алған білімдерін 

тәжірибеде қолданады, әскери медициналық көмек көрсету  жағдайында стандартты емес және альтернативті 

шешім таба біледі / Знает военно-медицинскую систему, используя полученные знания, способен использовать их 

в практической деятельности, способен принимать в военно-медицинских условиях нестандартные 

альтернативные решения. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Бұл пән ғылыми білім және практикалық 

шаралар жүйесін зерттейді, медицина саласы және әскери істің құрамдас бөлігі болып табылады, ол адамның 

әскери қызметті өткеруіне байланысты, тиісінше оның әскери (жауынгерлік) іс-қимылдарға қатысуына немесе 

әскери (жауынгерлік) іс-қимылдар жүргізіліп жатқан аумақта тұруына байланысты пайда болатын аурулар мен 

зақымдануларды зерттеумен, алдын алумен және емдеумен айналысады./  Данная дисциплина изучает 

систему научных знаний и практических мер, является областью медицины и составной частью военного дела, 

занимающаяся укреплением здоровья, изучением, предупреждением и  лечением заболеваний и повреждений 

возникающих у человека в связи с прохождением им военной службы, соответственно с его участием 

в военных (боевых) действиях или проживанием на территории, где ведутся военные (боевые) действия.  

Пререквизиттер/Пререквизиты Саптық дайындық, Атыс дайындығы, Тактикалық дайындық/ Строевая 

подготовка, Огневая подготовка, Тактическая подготовка. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:   Педагогикалық практика/ Педагогичсекая практика   
14 ТК/ КВ 4 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери-далалық  жиындарын ұйымдастыру мен өткізу әдістемесі/Методика 

организации и проведения военно-полевых сборов 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  Әскери-далалық жиындарын ұйымдастыру мен өткізу әдістері, 

құжаттарды дайындау, түсіндірме жұмыстарын жүргізу/ Методы организации и проведения военно-полевых сборов, подготовка 

документов, проведение разъяснительной работы. 

Білуі тиіс/Знать:  

- оқыту процесінде игерілген  білімді  қолдану. 

 /-    использовать приобретенные знания в процессе обучения. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: 
- әскери жиындарды ұйымдастыру және өткізу бойынша АӘД оқытушы-ұйымдастырушысының оқу– тәрбие 

міндеттерін, денсаулық сақтау технологияларын орындау бойынша қазіргі заманғы талаптарды ескере отырып, 

тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі шараларын сақтай отырып, жұмысының мазмұны./ 

- содержание работы преподавателя – организатора НВП по организации и проведению военных сборов с учетом 

современных требований по выполнению учебно– воспитательных задач, здоровье сберегающих технологий, с 

соблюдением мер безопасности жизнедеятельности.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  

- теориялық білімді практикада қолдану; өз ойын ауызша және жазбаша баяндай білу; сабақ өткізу әдістемесін 

меңгеру./  

- применять теоретические знания на практике; умение излагать свои мысли устно и письменно; владеть методикой 

проведения занятий. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Әскери-далалық жиындарды  ұйымдастыру мен өткізудің тиімді және білікті 

тәсілдерін қолдана білу /  Знание  использование оптимальные и квалифицированные методы при  организации и проведени 

военно-полевых сборов. 

  Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:    
Жалпы орта білім беру мекемелерінде әскери және оқу-дала жиындарын өткізу  құжаттамасын дайындау. Оқу-дала жиындарына 

қатысатын оқушыларға жеке қауіпсіздік пен жауапкершілікті қамтамасыз ету бойынша нұсқаулық. Оқушыларды оқу-дала 

жиындарына дайындау. Жиындарда сабақ өткізуді материалдық қамтамасыз ету. Жиындарға келу, тіркеу, тексеру және жеке 

құрамды орналастыру. Жиындардың жеке құрамы үшін мақсаттар мен міндеттерді қою. Сабаққа ажырату. Оқу-дала жиындарында 

сабақ жүргізу әдістемесі. Оқу-дала жиындарын өткізу кезеңінде бұқаралық – спорттық жұмыстарды жүргізу әдістемесі. Әскери-

патриоттық тәрбие іс-шараларын өткізу әдістемесі. Оқу-дала жиындарының аяқталуы. Қорытындылау./Проведение военные и 

учебно-полевые сборы с учащимися  средних общеобразовательных заведений. Подготовка документации. Инструктаж учащихся, 

принимающих участие в учебно-полевых сборах, по обеспечению личной безопасности и ответственности. Подготовка учащихся 

к учебно-полевым сборам. Материальное обеспечение проведения занятий на сборах. Прибытие на сборы, регистрация, проверка 

и размещение личного состава. Постановка целей и задач для личного состава сборов. Развод на занятия. Методика проведения 

занятий на учебно–полевых сборах. Методика проведения спортивно – массовой работы в период проведения учебно– полевых 

сборов. Методика проведения мероприятий военно–патриотического воспитания. Окончание учебно–полевых сборов. Подведение 

итогов. 

Пререквизиттер/Пререквизиты Саптық дайындық, Атыс дайындығы, Тактикалық дайындық/ Строевая подготовка, Огневая 

подготовка, Тактичсекая подготовка. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:   Педагогикалық практика/ Педагогичсекая практика.   

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери далалы жиындар/ Военно-полевых сборы 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  Әскери далалы жиындарын ұйымдастыру мен өткізу әдістері, 

құжаттарды дайындау, түсіндірме жұмыстарын жүргізу/ Методы организации и проведения военно-полевых сборов, подготовка 

документов, проведение разъяснительной работы. 

Білуі тиіс/Знать:   

 -  оқыту процесінде игерілген  білімді  қолдану. /  

- использовать приобретенные знания в процессе обучения.  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  
-  әскери жиындарды ұйымдастыру және өткізу бойынша АӘД оқытушы-ұйымдастырушысының оқу– тәрбие міндеттерін, 

денсаулық сақтау технологияларын орындау бойынша қазіргі заманғы талаптарды ескере отырып, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі 

шараларын сақтай отырып, жұмысының мазмұны./ 

 - содержание работы преподавателя – организатора НВП по организации и проведению военных сборов с учетом современных 

требований по выполнению учебно– воспитательных задач, здоровье сберегающих технологий, с соблюдением мер безопасности 

жизнедеятельности.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: 

 - теориялық білімді практикада қолдану;  

-  өз ойын ауызша және жазбаша баяндай білу;  

-  сабақ өткізу әдістемесін меңгеру./  

- применять теоретические знания на практике;  

- умение излагать свои мысли устно и письменно; -  

владеть методикой проведения занятий. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Әскери-далалық жиындарды  ұйымдастыру мен өткізудің тиімді және білікті 

тәсілдерін қолдана білу /  занать использование оптимальные и квалифицированные методы при  организации и проведени 

военно-полевых сборов; 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:    
Жалпы орта білім беру мекемелерінде  оқушыларымен әскери және оқу-дала жиындарының  құжаттамасын  дайындау. Оқу-дала 

жиындарына қатысатын оқушыларға жеке қауіпсіздік пен жауапкершілікті қамтамасыз ету бойынша нұсқаулық. Оқушыларды 

оқу-дала жиындарына дайындау. Жиындарда сабақ өткізуді материалдық қамтамасыз ету. Жиындарға келу, тіркеу, тексеру және 

жеке құрамды орналастыру. Жиындардың жеке құрамы үшін мақсаттар мен міндеттерді қою. Сабаққа ажырасу. Оқу-дала 

жиындарында сабақ жүргізу әдістемесі. Оқу-дала жиындарын өткізу кезеңінде бұқаралық – спорттық жұмыстарды жүргізу 

әдістемесі. Әскери-патриоттық тәрбие іс-шараларын өткізу әдістемесі. Оқу-дала жиындарының аяқталуы. 

Қорытындылау./Военные и учебно-полевые сборы с учащимися средних общеобразовательных заведений. Подготовка 

документации. Инструктаж учащихся, принимающих участие в учебно-полевых сборах, по обеспечению личной безопасности и 

ответственности. Подготовка учащихся к учебно-полевым сборам. Материальное обеспечение проведения занятий на сборах. 

Прибытие на сборы, регистрация, проверка и размещение личного состава. Постановка целей и задач для личного состава сборов. 

Развод на занятия. Методика проведения занятий на учебно–полевых сборах. Методика проведения спортивно – массовой работы 

в период проведения учебно– полевых сборов. Методика проведения мероприятий военно–патриотического воспитания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F


 

 

 

Окончание учебно–полевых сборов. Подведение итогов. 

Пререквизиттер/Пререквизиты Саптық дайындық, Атыс дайындығы, Тактикалық дайындық/ Строевая подготовка, Огневая 

подготовка, Тактичсекая подготовка. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:   Педагогикалық практика/ Педагогичсекая практика   

Жиынтығы\ 

Итого 

67  

 

Кәсіби пәндер/Профилирующие дисциплины 

№ академиялық 

кредиттерде/ в 

академических кредитах 

 

Пән тізімі/  

Перечень дисциплин 

1 2 3 

1ТК/КВ 3 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери-спорттық ойындар/ Военно-спортивные игры 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Студенттерді патриотизмге, Отанға, ҚР 

Қарулы күштеріне деген сүйіспеншілікке, Отанды қорғау бойынша конституциялық борышын орындауға 

дайын болуға тәрбиелеу./ Воспитание у студентов патриотизма, любви к Родине, Вооруженным силам РК, 

готовности к выполнению конституционного долга по защите Родины. 

Міндеттері/ Задачи: 

1. АӘД сабақтарында және әскери-патриоттық тәрбие бағдарламасы бойынша практикалық дайындық 

барысында алған белгілі бір дағдыларды көрсету, білім мен іскерлікті көрсету, дене шынықтыру 

сабақтарында және спортпен шұғылдану кезінде алған дене шынықтыру жаттығуларын көрсету.  

2. Салауатты өмір салтын насихаттау және дамыту, әскери-қолданбалы спорт түрлерімен айналысу. 

3. Студенттердің  бойында ұжымшылдық, серіктестік, достық, жауапкершілік пен өзара көмек сезімдерін 

тәрбиелеу. / 1. Проявить, обогатить знания и умения, показать определенные навыки, приобретенные 

на уроках НВП и в процессе практической подготовки по программе военно-патриотического воспитания, 

продемонстрировать физическую закалку, полученную на уроках физической культуры и во время 

занятий спортом. 2. Пропаганда и развитие здорового образа жизни, занятие военно-прикладными видами 

спорта. 3. Воспитание у студентов чувства коллективизма, товарищества, дружбы, ответственности 

и взаимовыручки. 

Білуі тиіс/Знать: 

 -  әскери спорттық ойындарды ұйымдастыру;  

- педагогикалық кәсіби негізде үйренуге дағдылану;  

 - сабақты ұйымдастыру және жүргізу./  
-  организация военно-спортивных игр;  

- педагогические профессиональные навыки обучения; 

 - организация и проведение занятий. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:   
- әскери спорттық ойындардың іс-шаралары мен сабақ жүргізу әдістемесін білу. 

- знание военно-спортивных игр и методик обучения; 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: 

 - команданы бөліп, сап ұйымдастырып спорттық ойындардың жаттығуларын жасату;  

-  ойын ережелерін түсіндіріп көрсету. 

 - разделение команд, организация и организация спорта и упражнений;  

  -  объяснение правил игры. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Жоспар құрып, ойынның бағдарламасын құру,  Әскери-

спорттық клубта әскери-қолданбалы спорт түрлерінен секцияларды, шараларды ұйымдастыруға 

қабілетті./ Состовление  плана  и игровых программ,  В военно-патриотическом клубе способен 

организовать по военноприкладным видам спорта секционные занятия, мероприятия.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бастапқы әскери дайындық курсында 

алған білімдері мен дағдылары негізінде студенттердің дене шынықтыру дайындығын, әскери -спорттық 

ойындардың әдістері мен тәсілдерін меңгеруді дамыту, семинар және практикалық сабақтар процесінде 

берілген әскери-спортттық ойындарды ұйымдастыра алу және жоспарлау. Әскери-ойындар ережелерін 

білу/ На основе знаний и навыков, приобретенных при начальной военной подготовке, освоения 

физической подготовки учащихся, методов и приемов боевой игры, планирования организации военных и 

спортивных игр в ходе семинаров и практических занятий. Знать правила военных игр . 

Пререквизиттер/Пререквизиты:   Мамандыққа кіріспе/ Введение в специальность 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Армиялық қоян-қолтық айқасы, Әскери патриоттық тәрбиенің 

негіздері/ Армейский рукопашный бой, Основы военно-патриотического воспитания. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери-спорттық ойындар мен кешендер/ Военно-

спортивные игры и комплексы 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  Студенттердің жауынгерлік қызметке 

физикалық дайындығын қамтамасыз ету, сондай-ақ оларды оқыту мен білім берудің басқа да міндеттерін 

шешуге үлес қосу.Төзімділікті, жылдамдығын, жылдамдығын және ептілігін үздіксіз жетілдіру және 

үздіксіз жетілдіру, жаяу және шаңғымен жаяу жүретін жерлерге саяхаттау дағдыларын игеру, кедергілерді 

жеңу, қолмен күресу, әскери-қолданбалы жүзу; - физикалық дамуы, денсаулықты нығайту және әскери-

қолданбалы қызметтің қолайсыз факторларының әсеріне органның қарсылығын арттыру. / Обеспечить 

физическую готовность студентов к боевой деятельности, а так же способствовать решению других задач 

их обучения и воспитания. Развитие и постоянное совершенствование выносливости, силы, быстроты и 

ловкости;-овладение навыками в передвижении по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах, 

преодолении препятствий, рукопашном бою, военно-прикладном плавании; -улучшение физического 

развития, укрепление здоровья и повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 

факторов военно-прикладной деятельности. 

Білуі тиіс/Знать:    
- әскери спорт объектілеріне арналған негізгі талаптар, шыдамдылықты, жылдамдықты, жылдамдықты 

және ептілікті тұрақты дамыту және жетілдіру;  

- жаяу және шаңғымен жүріп-тұру, кедергілерді жеңу, қолмен күресу, әскери-қолданбалы жүзу секілді 

шаңғылықпен жүру дағдыларын игеру./  

- основные требования к сооружениям по военно-спортивным сооружениям, развитие и постоянное 



совершенствование выносливости, силы, быстроты и ловкости;  

-  овладение навыками в передвижении по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах, 

преодолении препятствий, рукопашном бою, военно-прикладном плавании. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  
- әскери спорт объектілеріне арналған негізгі талаптар, шыдамдылықты, жылдамдықты, жылдамдықты 

және ептілікті тұрақты дамыту және жетілдіру; жаяу және шаңғымен жүріп-тұру, кедергілерді жеңу, 

қолмен күресу, әскери-қолданбалы жүзу секілді шаңғылықпен жүру дағдыларын игеру;  

-  физикалық дамуды жақсарту, денсаулықты нығайту және әскери-қолданбалы қызметтің қолайсыз 

факторларының әсеріне органның қарсылығын күшейту, жеделдікті, көңіл бөлуді, өзін ұстап тұруды, 

тәртіпті сақтауды, тамаша қару-жарақты дамытуды, әртүрлі жауынгерлік жағдайларда әрекет етуге 

қабілетті./ 

-  основные требования к сооружениям по военно-спортивным сооружениям, развитие и постоянное 

совершенствование выносливости, силы, быстроты и ловкости; овладение навыками в передвижении по 

пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах, преодолении препятствий, рукопашном бою, 

военно-прикладном плавании;  

-   улучшение физического развития, укрепление здоровья и повышение устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных факторов военно-прикладной деятельности, развитие  расторопности, 

внимания, умения держать себя в строю, соблюдать дисциплину, в совершенстве владеть оружием, уметь 

действовать в различных условиях боя. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:   

- әскери-спорттық ойындар мен әскери-спорт кешенінің рөлі мен маңызы, әскери-спорттық ойындарын 

ұйымдастыру және өткізу, әскери-спорт кешенінің негізгі ережелері мен стандарттары./ 

- роль и значение военно-спортивных игр и военно-спортивного комплекса;организацию и проведение 

военно-спортивных игр;основные положения и нормативы военно-спортивного комплекса. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Әскери-спорттық ойындардың түрлері мен оны 

ұйымдастыруды  білу. / Знание виды и организации  военно-спортивных игр. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән әскери-спорттық кешеннің 

ұйымдастырылуында    - жауынгерлік дайындықтың басты пәндерінің  бірі.  Әскери оқу мен тәрбиенің  

маңызды және ажырамасбөлігі .     /Данный предмет в организации военно-спортивного  комплекса  

является одним из основных предметов боевой подготовки. Важной и неотъемлемой чаcть воинского 

обучения и воспитания. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:   Мамандыққа кіріспе/ Введение в специальность 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Армиялық қоян-қолтық айқасы, Әскери патриоттық тәрбиенің 

негіздері/ Армейский рукопашный бой, Основы военно-патриотического воспитания. 

2 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Техникалық дайындық/ Техническая подготовка 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: ҚР ҚК әскери қамтудағы көлік және 

бронетехникасының құрылу тарихын, оның орны мен рөлін білу. / Знать историю становления и развития 

автомобильной и бронетехники, их роль и место в боевом оснащении ВСРК.  

Білуі тиіс/Знать: 

 - техникалық дайындық сабағын жүргізген кезде ҚР ҚК техникаларының маркаларын, тактика -техника 

мінездемелерін біліп меңгерулері; бөлімдердің жеке құрамының техникалық құрамы бойынша шешілетін 

әскери құрылымдардың мәні және міндеттері;  

-  бастапқы әскер дайындығы бакалаврының өз міндеттерін табысты орындау үшін осы пәннің қажетті 

мазмұны,  ҚР Қарулы Күштерінде әскери қызмет етуге дайындық және оны өтеу кезінде. / 

 - сущность и задачи воинских формирований, решаемые по технической подготовке личным составом 

подразделений, неоходимое содержание данной дисциплины для успешного выполнения должностных 

обязанностей бакалавра начальной военной подготовки, особенно как при подготовке  к военной службе в 

Вооружённых Силах РК и во время её прохождения 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  
- бөлімдердің жеке құрамының техникалық дайындығы бойынша шешілетін әскери құрылымдардың мәні 

және міндеттері; /  

-  квалифицированно эксплуатировать вверенную боевую колёсную и гусиничную технику, 

целенаправленно применять и использовать автобронетанковую технику согласно своего предназначения: 

-  умело проводить техническое обслуживание, качественно проводить занатия по начальной военной 

подготовке в объёме изучаемой дисциплины. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: 

 - сеніп тапсырылған ұрыстық дөңгелекті және шынжырлы техниканы тәжіребелі мініп-күту; автобронды 

техниканы өз мақсатында дұрыс пайдалану және қолдану;  

- оқылатын пән көлемінде бастапқы әскери дайындық бойынша сабақты сапалы өткізуді игеру, / 

 - умело проводить техническое обслуживание, качественно проводить занятия по начальной военной 

подготовке в объеме изучаемой дисциплины;  

- владеть  теорией, практикой и методикой преподавания дисциплины Общекультурные компентенции: 

Гражданская, Социальная, Информационная, Управленческая, Коммуникативная 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Әскери техниканы жете меңгеру. Әскери техниканы 

қолдана білу./ В освоение  военной  техники, в знании  использования военной техники. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән ҚР ҚК жабдықталған авто-

бронетанкілік және автокөлік техникасының дамуы және пайда болу тарихын, әскери көліктердің жалпы 

құрылымын, жұмыс жасау сипатын, бронетранспортерлар, пехотаның әскери машиналары БМП-1, БМП-

2, БМП-3 жалпы құрылымы, қаруы, тактикалық, техникалық мәліметтері туралы Т-62, Т-70, Т-72, Т-80, Т-

90 танкілерінің қарулары және тактикалық-техникалық сипаттамасы, жалпы құрылымы, техникалық 

әзірлік бойынша әдістемелерді қарастырады. /  Данная дисциплина рассматривает  историю 

возникновения и развития оборудованной авто-бронетанковой и автотранспортной техники ВС РК, 

общую конструкцию, характер работы, оружие и тактико-технические характеристики танков Т-62, Т-70, 

Т-72, Т-80, Т-90 о бронетранспортерах, военных машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, о оружии, 

тактических, технических данных танков Т-62, Т-70, Т-72, Т-80, Т-90, общие конструкции, методики по 

технической подготовке 

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Бастапқы әскери дайындықтың негіздері/ Основы начальной военной 

подготовки. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: ҚР ҚК әскери техникасы мен қару жарағы. /  Военная техника и 

вооружение ВС  РК. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Техникалық дайындықты оқыту әдістемесі/ Методика 

преподавания технической подготовки 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  ҚР ҚК әскери қамтудағы көлік және 

бронетехникасының құрылу тарихын, оның орны мен рөлін білу. / Знать историю становления и развития 



автомобильной и бронетехники, их роль и место в боевом оснащении ВСРК. 

Білуі тиіс/Знать: 

- техникалық дайындық сабағын жүргізген кезде ҚР ҚК техникаларының маркаларын, тактика -техника 

мінездемелерін біліп меңгерулері; 

  - бөлімдердің жеке құрамының техникалық құрамы бойынша шешілетін әскери құрылымдардың мәні 

және міндеттері; 

 - бастапқы әскер дайындығы бакалаврының өз міндеттерін табысты орындау үшін осы пәннің қажетті 

мазмұны,  ҚР Қарулы Күштерінде әскери қызмет етуге дайындық және оны өтеу кезінде.  /  

- сущность и задачи воинских формирований, решаемые по технической подготовке личным составом 

подразделений, неоходимое содержание данной дисциплины для успешного выполнения должностных 

обязанностей бакалавра начальной военной подготовки, особенно как при подготовке юношей к военной 

службе в Вооружённых Силах РК  так и во время её прохождения.  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

- бөлімдердің жеке құрамыныңтехникалық дайындығы бойынша шешілетін әскери құрылымдардың мәні 

және міндеттері; /  

- квалифицированно эксплуатировать вверенную боевую колёсную и гусиничную технику;    

-  целенаправленно применять и использовать автобронетанковую технику согласно своего 

предназначения: умело проводить техническое обслуживание, качественно проводить занятия по 

начальной военной подготовке в объёме изучаемой дисциплины. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  

-  сеніп тапсырылған ұрыстық дөңгелекті және шынжырлы техниканы тәжіребелі мініп-күту; автобронды 

техниканы өз мақсатында дұрыс пайдалану және қолдану; Оқылатын пән көлемінде бастапқы әскери 

дайындық бойынша сабақты сапалы өткізуді игеру. / 

-  умело проводить техническое обслуживание, качественное проводить занятия по начальной военной 

подготовке в объ(ме изучаемой дисциплины. Владеть: теорией, практикой и методикой преподавания 

дисциплины Общекультурные компентенции: Гражданская, Социальная, Информационная, 

Управленческая, Коммуникативная. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Бастапқы әскери дайындық бойынша сабақтың сапалы 

жүргізілуі мүмкіндігі үшін әскери техниканы білікті қолдана білу  және әскери жаңа техниканы меңгеру./ 

Быть компетентным в умелом использовании боевой техники и в освоении новой  военной  техники для 

возможности качественного проведения занятий по начальной военной подготовке.  

 Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән  ҚР ҚК жабдықталған авто-

бронетанкілік және автокөлік техникасының дамуы және пайда болуы тарихы,  әскери көліктердің жалпы 

құрылымы, жұмыс жасау сипаты, бронетранспортерлер, жаяу әскер машиналары БМП-1, БМП-2, БМП-3 

жалпы құрылымы, қаруы, тактикалық, техникалық мәліметтері, Т-62, Т-70, Т-72, Т-80, Т-90 танкілерінің 

қарулары және тактикалық-техникалық сипаттамасы, жалпы құрылымы,техникалық әзірлігі бойынша 

білімдерді  қарастырады. /Данная дисциплина изучает историю создания и развития авто-бронетанковой и 

автомобильной техники в боевым оснощении ВСРК. Эксплуатационная характеристика и общее 

устройство и вооружение бронетранспортеров, боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3. Тактико-

технические характеристики, общее устройство и вооружение танков Т-62, Т-70, Т-72, Т-80, Т-90. 

Методика проведения занятий по технической подготовке. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Бастапқы әскери дайындықтың негіздері/ Основы начальной военной 

подготовки. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: ҚР ҚК әскери техникасы мен қару жарағы./ Военная техника и 

вооружение ВС  РК. 

3 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери-инженерлік дайындық, әскери топография, 

басқару мен байланыс/ Военно-инженерная подготовка, военная топография, управление и связь. 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Әскери  инженерлік дайындықтың, әскери 

топографияның, басқару мен байланысудың негізгі міндеттерін білу. / Изучение основных вопросов 

военно-технического прогресса, а так же вопросов военно-инженерной подготовки, военной топографии, 

управлению и связи. 

Білуі тиіс/Знать:  

-  осы циклдің ережелері ұлдарды Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери қызметіне 

дайындау кезінде бастапқы әскери дайындық бакалавры өз міндеттерін табысты орындауы үшін қажет / 

цели и задачи инженерного обеспечения боя, военную топаграфию  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: 

 - әскери-инженерлік дайындық, әскери топаграфия, басқру және байланыс, инженерлік құрылымдардың 

атқаратын қызметінің техникалық-тактикалық сипаттары; әскери топографияда қолданылатын 

топаграфиялық карта және құралдармен жұмыс істеу тәртібі, фортификациялық құрылымдарды құру, 

инженерлік бөгеттерді дұрыс қолдана білу;  

- топаграфиялық картамен білікті жұмыс істеу, жергілікті жерде картасыз бағдар алу; байланыс 

құралдарымен сапалы келіссөздер жүргізу; оқылатын пән көлемінде бастапқы әскери дайындық бойынша 

сапалы сабақ өткізу. /  

- применять все средства поражения, боевую и специальную технику, практические навыки, умения и 

качества необходимые для успешного ведения современного боя, качественно проводить занятия по 

начальной военной подготовке в объёме изучаемой дисциплины.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: 
 - сабақты өту барысында сіз әскери-дайындық ережесін, техникасын, тактикасын, әдістемесін, теориясын 

ҚРҚК қатарында Бастапқы әскери дайындық сабағында қолдануды үйрену.  / 

 - теорией, практикой и методикой преподавания дисциплины. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Әскери  инженерлік дайындықтың, әскери 

топографияның, басқару мен байланысудың негізгі міндеттерін білу / В изучении основных вопросов 

военно-технического прогресса, а так же вопросов военно-инженерной подготовки, военной топографии, 

управления и связи. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән- әскери-техникалық прогрессті, 

әскери инженерлік дайындық, әскери топография, басқару, байланысуды зерттейді / Данная дисциплина 

изучает военно-технический прогресс, военно-инженерную  подготовку, военную топографию, 

управление, связь. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Бастапқы әскери дайындықтың негіздері/ Основы начальной военной 

подготовки. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: ҚР ҚК әскери техникасы мен қару жарағы./ Военная техника и 

вооружение ВС  РК. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери-инженерлік дайындық, әскери топография, 

басқару мен байланысты оқыту әдістемесі/ Методика преподавания военно-инженерной 

подготовки, военная топография, управление и связь.  



Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  Әскери  инженерлік дайындықтың, әскери 

топографияның, басқару мен байланысудың негізгі міндеттерін білу. / Изучение основных вопросов 

военно-технического прогресса, а так же вопросов военно-инженерной подготовки, военной топографии, 

управлению и связи 

Білуі тиіс/Знать:  

- осы циклдің ережелері ұлдарды Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери қызметіне 

дайындау кезінде бастапқы әскери дайындық бакалавры өз міндеттерін табысты орындауы үшін қажетті. / 

цели и задачи инженерного обеспечения боя, военную топаграфию.  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  
- әскери-инженерлік дайындық, әскери топаграфия, басқару және байланыс, инженерлік құрылымдардың 

атқаратын қызметінің техникалық-тактикалық сипаттары; әскери топографияда қолданылатын 

топаграфиялық карта және құралдармен жұмыс істеу тәртібі, фортификациялық құрылымдарды құру, 

инженерлік бөгеттерді дұрыс қолдана білу; топаграфиялық картамен білікті жұмыс істеу, жергілікті жерде 

картасыз бағдар алу; байланыс құралдарымен сапалы келіссөздер жүргізу; оқылатын пән көлемінде 

бастапқы әскери дайындық бойынша сапалы сабақ өткізу. / 

 - применять все средства поражения, боевую и специальную технику, практические навыки, умения и 

качества необходимые для успешного ведения современного боя, качественно проводить занятия по 

начальной военной подготовке в объёме изучаемой дисциплины.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: Сабақты өту барысында сіз әскери-дайындық ережесін, 

техникасын, тактикасын, әдістемесін, теориясын ҚРҚК қатарында Бастапқы әскери дайындық сабағында 

қолдануды үйрену / 

-  теория, практикаи методикой преподавания дисциплины. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  Бастапқы әскери дайындық сабағында игерілген білімді 

алдағы уақыттарда қолдану үшін әскери-техникалық прогресстің негізгі мәселелерін, сонымен қатар   

әскери -инженерлік дайындықтың, әскери топографияның, басқару мен байланысудың негізгі міндеттерін 

білу. /В изучении основных вопросов военно-технического прогресса, а так же вопросов военно-

инженерной подготовки, военной топографии, управления и связи для дальнейшего использования 

полученных знаний на занятиях начальной военной подготовки. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән - әскери-техникалық прогрессті, 

әскери инженерлік дайындықты, әскери топография, басқару, байланысуды қарастырады. / Данная 

дисциплина изучает военно-технический прогресс, военно-инженерная подготовка, военная топография, 

управление, связь. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Бастапқы әскери дайындықтың негіздері/ Основы начальной военной 

подготовки. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: ҚР ҚК әскери техникасы мен қару жарағы./ Военная техника и 

вооружение ВС  РК. 

4 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери өнер тарихы/История военного искусства 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины Пәннің аталуының өзі айтып тұрғандай, 

зерттеу нысаны  Қазақстан әскерлерінің құрылуы мен жасақталуы, өткен уақыттардағы дайындығы мен 

жүргізілуі. Мұнда әскери  тарих әскерлердің тарихи заңдылықтарын, шығу тегін, әскери соғыстардың 

басталуы мен аяқталуын; әскери қызметтің барлық қыр-сырын (экономикалық, саяси, әскери меншіктік), 

яғни мемлекеттерді, халықтарды, жіктелуді, патрияларға бөлінуді, қозғалыстарды бейбітшілік және соғыс 

уақыттарындағы әртүрлі тарихи кезеңдерге бөліп зерттейді.    /   Само название данной дисциплины 

свидетельствует о том, что её объектом исследования является процесс создания и функционирования  

Казахстанской армии, подготовки и ведения войн прошлого. В нём военная история исследует 

исторические закономерности армии, возникновения, хода и исхода войн; военную деятельность в 

единстве всех её сторон (экономической, политической, духовной и собственно военной) государств, 

народных масс, классов, партий, движение  как в мирное, так и в военное время в различные исторические 

эпохи. 

Білуі тиіс/Знать:  

- әскери өнер тарихының зерттеу әдістерін. 

-  методику изучения историю  военного искуства. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

- Әскери соғыс өнері мен  соғыс тәсілдерін тәжірибеде салыстыра білу./ 

 - сравнение боевых искусств и военных способов  на практике. 
 Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:    

- Әскери соғыс өнері мен  соғыс тәсілдерін тәжірибеде салыстыра білу. /  
-  совершенствовать сравнение боевых искусств и военных способов  на практике. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Әскери соғыс өнері тарихын білу және оны меңгеру,   

өзінің кәсіби қызметінде қолдануға қажетті    теориялық білім мен дағдыларды жетілдіру. / В знании 

истории военного искусства и его  освоения, в   совершенствовании теоретических знаний и умений для 

применения навыков в профессиональной деятельности; 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Бұл пән арқылы қазақ хандығының 

әскери соғыс өнерінің тәсілдерін зерттеу./ Цель дисциплины является исследование  методов боевых 

исскуств казахского ханства.  

 Пререквизиттер/Пререквизиты:   ҚР ҚК әскери техникасы мен қару жарағы./ Военная техника и 

вооружение ВС  РК.  

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  Қазақстанның әскери тарихы/ Военная история Казахстана. 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қару-жарақ даму тарихы/ История развития  

вооружения.  Пәннің аталуының өзі айтып тұрғандай, зерттеу нысаны  Қазақстан әскерлерінің құрылуы 

мен жасақталуы, өткен уақыттардағы дайындығы мен жүргізілуі. Мұнда әскери  тарих әскерлердің тарихи 

заңдылықтарын, шығу тегін, әскери соғыстардың басталуы мен аяқталуын; әскери қызметтің барлық қыр-

сырын (экономикалық, саяси, әскери меншіктік), яғни мемлекеттерді, халықтарды, жіктелуді, патрияларға 

бөлінуді, қозғалыстарды бейбітшілік және соғыс уақыттарындағы әртүрлі тарихи кезеңдерге бөліп 

зерттейді.    /   Само название данной дисциплины свидетельствует о том, что её объектом исследования 

является процесс создания и функционирования  Казахстанской армии, подготовки и ведения войн 

прошлого. В нём военная история исследует исторические закономерности армии, возникновения, хода и 

исхода войн; военную деятельность в единстве всех её сторон (экономической, политической, духовной и 

собственно военной) государств, народных масс, классов, партий, движение  как в мирное, так и в военное 

время в различные исторические эпохи. 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  

Білуі тиіс/Знать:  
- Қазақ халқының өзіне тән ХV-XVI  ғасырлардағы әскери өнері; 

-   әскери дәстүрі, қару-жарақ түрлерінің жетілуі. / 

-  Военное искусство, военные традиции и вооружения ХV-XVI веков, характерные для казахского 



народа.  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

- Қазақ хандары мен батырларының соғыс тәсілін жетік меңгеруі. / 

-  Отличное знание казахских ханов и героев войны. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:    

- алғашқы қазақ әскерінің қару-жарақтары мен киімдерінің тарихын студенттерге ұғындыру; 

- Қазақ мемлекетінің  аумағы  үлкен жерді игеруін және оны сақтап қалуынының себептері;  

 -  Объяснение истории оружия и одежды первой казахской армии ; 

-  Причины  казахстанского государства  освоение и сохранение большой территории .  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Қазақтың  дәстүрлі мәдениетіндегі қару-жарақтың 

алатын орны мен мәнін ,  қару жарақтың қалай қолданылатындығын білу және бұл білімді бастапқы 

әскери сабақтарында пайдаланану / В знании оружия и его значении в казахской традиционной культуре,  

назначение оружия и   в применении данных знаний в преподавании начальной военной подготовки.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән арқылы қазақтың дәстүрлі қару-

жарақтарының түрлері мен типтеріне сипаттама беріліп, олардың сақталуын, насихатталуын, қару-жарақ  

жиынтығының  зерттелу мәселелері қарастырылады.  Әскери тарих ғылымында қару-жарақ әскери істің 

бір бөлігі ретінде  қарастырылады. / Данная дисциплина характеризует   типы и виды традиционного 

казахского оружия, их сохранение, пропаганда и изучение  коллекций оружие. В истории военной науки  

оружие рассматривается  как часть военного дело. 

Пререквизиттер/Пререквизиты: Қазақстанның әскери тарихы/ Военная история Казахстана  

Постреквизиттер/ Постреквизиты:  ҚР ҚК әскери техникасы мен қару жарақтары/ Вооружение и 

военная техника ВС РК 

5 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Армиялық қоян-қолтық айқасы/ Армейский 

рукопашный бой. 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Қоян-қолтық ұрыс техникасы мен 

әдістемесін мегеру ./  Овладение техников и методикой обучения рукапашному бою. 

Білуі тиіс/Знать 

- қоян-қолтық ұрыстың базалық тәсілдеріне үйрету әдістемесі және теория негіздері;  

-  шұғылданушылардың қозғалыс техникасында қателіктердің пайда болу себебі және оларды  жою 

амалдары;  

- қоян-қолтық ұрыс сабақтарында қауіпсіздік техникасы негіздері; жарақаттанудың пайда болуы жағдайы 

және алдын алу тәсілдері.  / 

- основы теории и методики обучения базовым приемам рукапашного боя;  

- причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений и средства для их устранения; 

основы техники безопасности при занятиях рукапашным боем; 

 - условия возникновения травматизма и средства профилактики.  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  
- қоян-қолтық ұрыстың бастапқы оқытуында қажетті әдістер мен тәсілдерді таңдау;  

- жаттығу үрдістеріне техникалық қателіктерді түзету; қоян-қолтық ұрыс сабақтарында техникалық 

қауіпсіздікті қолдану;  

- жаттығу кезінде жарақат алған спротшыларға алғашқы көмек көрсету.  

/ - подбирать адекватные средства и методы для начального обучения технике рукапашного боя;  

-  исправлять у занимающихся технические ошибки, возникающие в ходе тренировочного процесса; 

использовать правила техники безопасности во время занятий рукапашным боем;  

- оказывать первую медицинскую помощь спортсменам, получившим травмы во время тренировочного 

процесса. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  

- қоян-қолтық ұрыс техникасына алғашқы үйрету әдістемесі;  

- қоян-қолтық ұрыс сабақтарында қауіпсіздік техникасы ережелері; 

- жаттығу және жарыс жүктемесін бақылау және нормалау. / 

 -  методикой начального обучения техники рукапашного боя;  

- техникой рукапашного боя; правилами техники безопасности во время занятий рукапашным боем; 

нормы  и контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  / Қоян қолтық ұрыстың  теориясы мен әдістемесін білу 

және бұл білімді бастапқы әскер дайындық сабақтарында пайдалану.  /В знании профессиональную  

теории и методики рукопашного боя, и в применении данных знаний в преподавании начальной военной 

подготовки. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән арқылы қауіпсіз жығылудың 

техникасы мен әдістемесі. Қоян-қолтық ұрыста базалық қозғалыстарды үйретудің техникасы мен 

әдістемесі. Қолмен, аяқпен, заттармен әртүрлі жағдайда шабуыл жасау әрекетіне үйрету техникасы мен 

әдістемесі. Ұстап алудан қорғануды үйрету техникасы мен әдістемесі. Соққыдан қолмен қорғануды 

үйрету техникасы мен әдістемесі. Соққыдан аяқпен қорғануды үйрету техникасы мен әдістемесі. Таяқпен 

соққыдан қорғануды үйрету техникасы мен әдістемесі. Пышақ соққысынан қорғануды үйрету техникасы 

мен әдістемесі. Арттан шабуыл жасаудан қорғануды үйрету техникасы мен әдістемесі. Бірнеше 

шабуылшыдан қорғануды үйрету техникасы мен әдістемесі. / Данная дисциплина изучает технику и 

методику обучения безопасному падению. Техника и методика обучения базовым движениям в 

рукапашном бое. Техника и методика обучения атакующим действиям руками, ногами, предметами и 

различных положений. Техника и методика обучения защите от захватов. Техника и методика обучения 

защите от ударов ногами. Техника и методика обучения защите от ударов ножом. Техника и методика 

обучения защите от нападения сзади. Техника и методика обучения защите от нескольких атакующих.  

Пререквизиттер/Пререквизиты:   Бастапқы әскери дайындықтың негіздері./ Основы начальной военной 

подготовки 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:   ҚР ҚК физикалық дайындығын ұйымдастыру/ Организация 

физической подготовки ВС РК  

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қоян-қолтық айкас/Рукопашный бой. 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  Қоян-қолтық ұрыс техникасы мен 

әдістемесін мегеру ./  Овладение техников и методикой обучения рукапашному бою. 

Білуі тиіс/Знать 

- қоян-қолтық ұрыстың базалық тәсілдеріне үйрету әдістемесі және теория негіздері;  

-  шұғылданушылардың қозғалыс техникасында қателіктердің пайда болу себебі және оларды жою 

амалдары;  

- қоян-қолтық ұрыс сабақтарында қауіпсіздік техникасы негіздері; жарақаттанудың пайда болуы жағдайы 

және алдын алу тәсілдері.  / 

- основы теории и методики обучения базовым приемам рукапашного боя;  

- причины возникновения у занимающихся ошибок в технике движений и средства для их устранения; 



основы техники безопасности при занятиях рукапашным боем; 

 - условия возникновения травматизма и средства профилактики.  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  
- қоян-қолтық ұрыстың бастапқы оқытуында қажетті әдістер мен тәсілдерді таңдау;  

- жаттығу үрдістеріне техникалық қателіктерді түзету; қоян-қолтық ұрыс сабақтарында техникалық 

қауіпсіздікті қолдану;  

- жаттығу кезінде жарақат алған спротшыларға алғашқы көмек көрсету.  

/ - подбирать адекватные средства и методы для начального обучения технике рукапашного боя;  

-  исправлять у занимающихся технические ошибки, возникающие в ходе тренировочного процесса; 

использовать правила техники безопасности во время занятий рукапашным боем;  

- оказывать первую медицинскую помощь спортсменам, получившим травмы во время тренировочного 

процесса. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  
- қоян-қолтық ұрыс техникасына алғашқы үйрету әдістемесі;  

- қоян-қолтық ұрыс сабақтарында қауіпсіздік техникасы ережелері; 

- жаттығу және жарыс жүктемесін бақылау және нормалау. / 

 -  методикой начального обучения техники рукапашного боя;  

- техникой рукапашного боя; правилами техники безопасности во время занятий рукапашным боем; 

нормы  и контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  / Қоян қолтық ұрыстың  теориясы мен әдістемесін білу 

және бұл білімді бастапқы әскер дайындық сабақтарында пайдалану.  /В знании профессиональную  

теории и методики рукопашного боя, и в применении данных знаний в преподавании начальной военной 

подготовки. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән арқылы қауіпсіз жығылудың 

техникасы мен әдістемесі. Қоян-қолтық ұрыста базалық қозғалыстарды үйретудің техникасы мен 

әдістемесі. Қолмен, аяқпен, заттармен әртүрлі жағдайда шабуыл жасау әрекетіне үйрету техникасы мен 

әдістемесі. Ұстап алудан қорғануды үйрету техникасы мен әдістемесі. Соққыдан қолмен қорғануды 

үйрету техникасы мен әдістемесі. Соққыдан аяқпен қорғануды үйрету техникасы мен әдістемесі. Таяқпен 

соққыдан қорғануды үйрету техникасы мен әдістемесі. Пышақ соққысынан қорғануды үйрету техникасы 

мен әдістемесі. Арттан шабуыл жасаудан қорғануды үйрету техникасы мен әдістемесі. Бірнеше 

шабуылшыдан қорғануды үйрету техникасы мен әдістемесі. / Данная дисциплина изучает технику и 

методику обучения безопасному падению. Техника и методика обучения базовым движениям в 

рукапашном бое. Техника и методика обучения атакующим действиям руками, ногами, предметами и 

различных положений. Техника и методика обучения защите от захватов. Техника и методика обучения 

защите от ударов ногами. Техника и методика обучения защите от ударов ножом. Техника и методика 

обучения защите от нападения сзади. Техника и методика обучения защите от нескольких атакующих.  

Пререквизиттер/Пререквизиты:   Бастапқы әскери дайындықтың негіздері./ Основы начальной военной 

подготовки 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:   ҚР ҚК физикалық дайындығын ұйымдастыру/ Организация 

физической подготовки ВС РК  

6 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери әуе қорғаныс күштері/ Военное силы ПВО 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Студенттерге Қазақстан Республикасы әуе 

шебінің қорғанысын,  мемлекеттік, әскери және әкімшілік нысандарды әуе шабуылынан қорғауды, ҚР ҚК 

басқа да түрлері мен тектерін авиациялық қолдау жөніндегі әскери міндеттері туралы білімдерді 

қалыптастыру./ Формирование знаний о военных целях Республики Казахстан, противовоздушной 

обороне, защите государственных, военных и административных объектов от воздушного нападения, 

авиационной поддержке других типов и типов воздушных судов Республики Казахстан.  

 Білуі тиіс/Знать: 

 - әуе қорғаныс күштерінің құрамын:әскери әуе күштерін (авиация), әуе шабуылына қарсы қорғаныс 

әскерлерін, әуе қозғалысын басқару органдарын білуі тиіс./ 

 - состав сил противовоздушной обороны: авиация (авиация), воиска  противовоздушной обороны, органы 

управления воздушным движением. 

 Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

- әскери әуе күштерін, радиотехникалық әскерлерді; зениттік зымырандық әскерлерді, олардың 

міндеттерін, әуе қозғалысын басқару. /  
- военно-воздушные силы, радиотехнические войска; зенитно-ракетные войска, их обязанности, органы 

управления воздушным движением. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  

- әскери әуе күштерін, радиотехникалық әскерлерді; зениттік зымырандық әскерлерді, олардың 

міндеттерін, әуе қозғалысын басқару  меңгеру. /  
- военно-воздушные силы, радиотехнические войска; зенитно-ракетные войска, их обязанности, органы 

управления воздушным движением.  

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін  қорғауды 

қамтамасыз ету; мемлекеттік, әкімшілік және әскери объектілерді әуе шабуылынан қорғау; ҚР ҚК басқа 

да түрлері мен тектерін авиациялық қолдау жөніндегі жауынгерлік міндеттер/ В обеспечении защиты 

воздушного пространства Республики Казахстан; защиты государственных, административных и военных 

объектов  воздушного нападения; в выполнении боевой задачи  об авиационной поддержке других видов 

и типов вооружении ВС РК. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:  Қазақстан Республикасының әуе 

кеістігін  қорғауды қамтамасыз ету; мемлекеттік, әкімшілік және әскери объектілерді әуе шабуылынан 

қорғау; ҚР ҚК басқа да түрлері мен тектерін авиациялық қолдау жөніндегі жауынгерлік міндеттер/ 

Обеспечение защиты воздушного пространства Республики Казахстан; защита государственных, 

административных и военных объектов  воздушного нападения; Боевая задача  об авиационной 

поддержке других видов и типов вооружении ВС РК. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:   Бастапқы әскери дайындықтың негіздері./ Основы начальной военной 

подготовки 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:   ҚР ҚК физикалық дайындығын ұйымдастыру/ Организация 

физической подготовки ВС РК 

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери этикалық тәрбие/Военное этическое 

образование 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Әскери этикалық тәрбие әскери мораль 

нормалары мен принциптерін этикаға және теориялық негіздеуге, оның әскери қызметшілердің 

моральдық, психологиялық және жауынгерлік қасиеттерін қалыптастыруға әсерін зерттейді ./Военное 

этическое образование изучает этику и теоретическое обосновывающая нормы и принципы воинской 



морали, её влияние на формирование морально-психологических и боевых качеств военнослужащих.  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  

- студенттерді  жоғары саяси саналылыққа, өз Отанына шексіз берілгендік рухына баулу, сондай-ақ қазақ 

жерін қорғауға дайын болуға, жүктелген міндетті тыңғылықты орындауға, адалдықа, қырағылыққа, соғыс 

қимылдарына әзір тұруға, батыл да табанды, әскери қызметтің ауыртпалығына төзімді болуға даярлау;  

- өзара жолдастық көмек көрсетуге тәрбиелеу./  
- воспитывает воинов  в духе высокого политического сознательности, безграничной преданности своей 

Родине, а также готовность к защите казахской земли, добросовестно выполнять возложенные 

обязанности, быть готовыми к честным, бдительным, военным действиям, быть смелыми и 

настойчивыми, стойкими к бременям военной службы; 

- оказывать взаимную товарищескую помощь. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  

- жауынгерлердің әскери қызметін отеуге қажетті қасиеттерін қалыптастыру және соғыс 

қиыншылықтарына төзіп, дұшпанды жеңіп шығуға дайындығын, қабілеттілігін арттыру мақсатында 

олардың рухани және тұлға жағынан дамып, жетілуіне жүйелі әрі нысаналы түрде ықпал ету дағдыларын 

меңгеруі тиіс./  

- должен обладать навыками систематического и целенаправленного воздействия на духовное и 

личностное развитие и развитие воинов с целью формирования необходимых качеств для прохождения 

военной службы и повышения готовности к преодолению военных трудностей и преодолению врагов, их 

способности. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Бастапқы әскери дайындық мамандығы студенттерінің 

бойында  әдептілікті, мінез-құлық және қарым-қатынастық мәдениетті қалыптастыруды ұйымдастырады/ 
быть компетентным в формировании культуры, поведения и общения у студентов специальности 

Начальной военной подготовки 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пәнде  әскери мораль нормалары 

мен принциптерін этикаға және теориялық негіздеуге, оның әскери қызметшілерге моральдық, 

психологиялық және жауынгерлік қасиеттерін қалыптастыруға әсері туралы білімдер қарастырылады./ 
Данная дисциплина  изучает  знания об этике и теоретическом обосновании норм и принципов военной 

морали, его влияние при  формирование моральных, психологических и боевых качеств военнослужащих.  
 Пререквизиттер/Пререквизиты: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі/ Теория и методика 

воспитательной работы. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Педагогикалық практика/ Педагогическая практика 

7 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР ҚК әскери техникасы мен қару жарақтары/ 

Вооружение и военная техника ВС РК 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Пәннің мақстаты жауынгерлік даярлық 

және әскери тәртіппен қатар қару-жарақ пен  әскери техниканың жай күйі айқындағыш көрсеткіштерін 

зерттейді бірі / Это один из показателей боевой готовности и военной дисциплины, а также состояния  

оружия и военной техники. 

Білуі тиіс/Знать:  

 - күрделі техника күтім жасауды, тиісті түрде баптау мен қызмет көрсетуді қажет етеді. /  

-  сложное оборудование требует надлежащего ухода, правильной настройки и обслуживания.  

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: 

  - барлық техникалық  қозғалтқыштарды іске қосу, барлық жүйелердің, тораптардың, агрегаттардың 

жұмыс қабілеттілігін тексеру арқылы жүзеге асыру. Сонымен қатар, орындарда қару-жарақ пен әскери 

техниканың қызмет көрсетілу сапасына, техникалық жай-күйі мен ұсталуына айрықша назар аударады. / 

 - знания путем тестирования производительности двигателей, проверка производительности всех систем, 

узлов и агрегатов. Уделения особое внимание  качеству, техническому состоянию и обслуживанию 

вооружения и военной техники. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  

- жалпы алғанда  қолда бар техниканың жауынгерлік әзірлігінің жай-күйін, сондай-ақ, сеніп тапсырылған 

техника мен қару-жарақты бүтін жай-күйінде ұстауда әрбір командирдің,  әр механик-жүргізушінің 

үлесіне баға беруге мүмкіндіктері.  / 

 - в целом  оценить состояние боевой готовности существующего оборудования, а также оценить вклад 

каждого командира, каждого механика-водителя в целостность доверенного оборудования и оружия. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   ҚР ҚК әскери техникасы мен қару жарақтарының 

түрлерін,   қару-жарақ пен әскери техникаға   көрсетілетін  қызмет түрінің  сапасын, әскери техниканың  

жай-күйін білу және бұл білімді бастапқы әскери дайындық пәнінің оқытушысы ретіндегі кәсіби 

қызметінде қолдану. /  В знании  видов вооружении  и военной техники, качества обслуживания военной 

техники и вооружении и технического состояния военной техники ВС РК и применении данных знаний в 

профессиональной деятельности педагога начальной военной подготовки. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:   Әскерлерге қосалқы бөліктерді, 

тораптар мен агрегаттарды ұйымдасқан түрде жеткізу, отандық қорғаныс-өнеркәсібі кешенінің 

(«Қазақстан инжиниринг» АҚ) қолда бар ұрыс машиналарын жаңғыртуға атсалысуы, сондай-ақ, 

техникалық жай-күйге жауапты жеке құрамның кәсіпқойлығы мен техникалық сауаттылығының артуы. /   

Организованная  доставка  запасных частей и агрегатов   войскам, участие в модернизации существующих 

боевых машин отечественного оборонно-промышленного комплекса (АО «Казахстан Инжиниринг»), а 

также повышение профессионализма и технической грамотности персонала, отвечающего за техническое 

состояние. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:   Бастапқы әскери дайындықтың негіздері./ Основы начальной военной 

подготовки Постреквизиттер/ Постреквизиты:   Педагогикалық практика/ Педагогическая практика  

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: РФ ҚК әскери техникасы мен қару жарақтары  

/Вооружение и военная техника  Вооруженных Сил Российской Федерации  

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  Бұл пән бойынша оқыту мәселелерін 

қарастыру барысында студенттерді оқытудың аралас оқыту тәсілдерін қолдана отырып оқыту қажет. РФ  

Қарулы Күштері  қызметінің ерекшеліктеріне  назар аударып,  болашақ сарбазға тән моральдық-саяси, 

ұрыстық және психологиялық  тәрбие беру процестерін салыстырмалы түрде зерттеу . Бастапқы әскери 

дайындық пәнінің мұғалімдерін  РФ ҚК  педагогикалық ерекшеліктерімен таныстыру, әскери құқық 

негіздерін оқытудың мазмұны, мақсат-міндеттерін білу, оқыту әдістерінің өзіндік ерекшеліктерінен 

хабардар ету.  / Данная дисциплина изучает  военно-патриотических чувств студентов 

общеобразовательных учреждений  в области «военной техники и вооружения Вооруженных Сил РФ. 

Сапоставительные изучения  подготовка методов организации массовой обороны и военно-спортивной 

деятельности, изучение структуры преподавательской деятельности, методика проведения   занятий  на 

полях сражений ВС РФ.  

Білуі тиіс/Знать: 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B7-%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D1%8B%D2%9B


 

- РФ ҚК атыс қарулары мен бронды техникаларының түрлерін және олардың қандай мақсатта тиімді 

қолдануларын зерттеу және зерделеу.  

- изучение виды огнестрельных оружии и бронетехники Российской Федерации и их эффективное 

использование. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:  
- РФ ҚК атыс қарулары мен бронды техникаларының түрлерін білу, зерттеу және зерделеу/  

- изучение видов огнестрельного оружия и техники брони ВС РФ и их эффективное использование. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками: РФ ҚК атыс қарулары мен бронды техникаларын қолдана 

білудің тиімді тәсілдерін жетілдіру./ Совершенствование эффективных способов использования Вс РФ 

оружия и бронетехники. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:  РФ  ҚК атыс қарулары мен бронды техникаларының 

түрлерін білуге, олардың жалпы жағдайын  білуге құзыретті/  В знании основных видов вооружения 

военных сил Российской Федерации, в  изучении  видов огнестрельного оружия и бронетехники ВС РК и 

их общего состояния. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пәнде  соғыстағы әскерлер, оның 

ішінде  мотаату бөлімдері міндеттерінің тиімді ұйымдастырылуы, атудың түрлерімен, маневрын, барлау  

жүргізудің  негіздерін, сапта қару ұстанып жүрудің тәртіптерін меңгеру; Соғыста далалық жағдайда 

жылжу түрлерін, ату позициясын таңдау, бақылау қорытындысын баяндау, картасыз азимуттармен жүре 

білу қарастырылады/ Данная дисциплина изучает ведение боевых действий мотострелковых взводов  в 

различных видах боя, эффективная организация  моневрирование  боевых движении, совершенствование 

навыков и умений в выполнении боевых задач, овладение знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешенного выполнения боевых-разведовательных действях взводов.   

Пререквизиттер/Пререквизиты:  Бастапқы әскери дайындықтың негіздері./ Основы начальной военной 

подготовки Постреквизиттер/ Постреквизиты:   Педагогикалық практика/ Педагогическая практика  

8 ТК/КВ 5 Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: ҚР ҚК физикалық дайындығын ұйымдастыру/ 

Организация физической подготовки ВС РК 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:  Студенттерді Қазақстан Республикасы  

Қарулы Күштерінде қызмет етуге жан-жақты дайындауға ерекше көңіл бөліп,  әр сабақта  олардың 

бойында болашақ жауынгерге  тән моральдық-саяси, ұрыстық және психологиялық қалыптастыру. ҚР ҚК 

физикалық дайындығын ұйымдастыру пәнін игеру барысында жалпы оқу орындарында студенттерге   

жаппай қорғану және әскери спорттық жұмыстарды ұйымдастырып өткізу әдістерін үйрету, ұстаз 

қызметінің құрылымын  оқып-үйрету. / В ходе  освоение курса особое внимание следует уделить 

всестороннему обучению студентов привлечение в ряды  вооруженным  силам Республики Казахстан,  

формирование  моральные, политические, боевые и психологические качества будущего бойца  на 

каждом уроке. В ходе организации дисциплины «Организация физической подготовки Вооруженных Сил 

Республики Казахстан» изучается  методика преподавания  массовой обороны и военно-спортивной 

деятельности.  

Білуі тиіс/Знать:  
- ҚР ҚК физикалық дайындығын ұйымдастыру туралы жалпы мәлімет; 

- ҚР ҚК физикалық дайындығын ұйымдастыру оқыту ерекшеліктерін; 

- Жалпы әскери пәндерді оқыту әдістемесін қолдана білу. 

 - общая информация об организации физической; 

- особенности обучение  физической  подготовки  ВС РК; 

- способность применять методику  общей военной дисциплины 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: 

-  ҚР ҚК физикалық дайындығын ұйымдастыру пәнінің мазмұнын құрастыра білу;  

- ҚР ҚК физикалық дайындығын ұйымдастыру бойынша дайындықтарды сараптай білу. /  

-  возможность  организации  содержания дисциплины физической  подготовки  ВС РК; 

-  способность анализировать подготовку Организация   физической  подготовки  ВС РК.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыками:  
-  ҚР ҚК физикалық дайындығын ұйымдастыру пәнінің дайындығын бағалай білу; 

-  әскери қызметті өткеруге қажетті алғашқы әскери білім беруде мазмұнын дайындау.  

 - уметь оценить готовность дисциплины организации физической подготовки  РК; 

- подготовка содержания начального военного образования  для прохождения военной службы . 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:   ҚР ҚК физикалық дайындығын ұйымдастырудың 

негізін біле отырып,  денесінің шымыр болуы үшін  және дененің  шымырлығын талдау және бағалауға 

құзіретті болу.  /  Зная основы организации физической культуры ВС РК, имея навыки физической 

подготовки, компетентны в оценке и анализе физической готовности. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пәнде  ҚР ҚК физикалық 

дайындығын ұйымдастыру, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет ету туралы түсінігін 

және әскери іс негіздері бойынша студенттердің білімдерін қалыптастыру; «ҚР ҚК физикалық 

дайындығын ұйымдастыру» пәнінің теориялық негіздерін меңгеру және еңбек қызметінде қолдана білу. 

Жалпы әскери пәндерді оқыту әдістемесі қолдана білу қажеттілігі және әскери қызметке оқушыларды 

баулу.  / Данная дисциплина изучает организацию физической подготовки Вооруженных Сил Республики 

Казахстан является формирование знаний о Вооруженных Силах Республики Казахстан и формирование 

знаний студентов о военных базах. Способность овладеть теоретическими основами дисциплины 

«Организация физического воспитания вооруженных сил Республики Казахстан». Необходимость 

применения методики преподавания общей воинской дисциплины и участия студентов в военной службе.  

Пререквизиттер/Пререквизиты:   Саптық дайындық, Атыс дайындығы, Тактикалық дайындық/ 

Строевая подготовка, Огневая подготовка, Тактичсекая подготовка. 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:   Педагогикалық практика/ Педагогичсекая практика   

Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Әскери туризм/ Военный туризм. 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Әскери қызметтің насихатталуын арттыру, 

қазақстандық армияның оң имиджі мен беделін ілгерілету мақсатында ҚР ҚК Құрлық әскерлері Әскери 

институтының беделін көтеру. / Расширение проганды военной службы, повышение престижа Военного 

института сухопутных войск Вооруженных Сил Казахстана для продвижения позитивного имиджа и 

престижа казахстанской армии. 

Білуі тиіс/Знать:  

-   каникул және ұзақ уақытты демалыс кезеңдерінде біздің еліміздің әртүрлі аудандарында болып, сол 

елдің халықтарының өмірімен және  мәдениетімен танысу, табиғи байлықтарымен, тарихи, әскери 

ескерткіштермен танысу. / 

-  каникул и отдых в разных регионах нашей страны, познокомиться с жизнью и культурой людей этой 

страны, познакомиться с природными ресурсами, историческими и военными памятниками.  

 



 


