
Білім беру бағдарламасының паспорты 
 

Білім беру саласының 

коды жəне жіктелуі 

6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының коды 

мен жіктелуі 

6В014 Жалпы дамудың пəндік мамандандыруымен 

мұғалімдерді дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды жəне атауы 

6В01403 Бастапқы əскери дайындық 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В004 Бастапқы əскери дайындық мұғалімдерін даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ - қазіргі заманғы 

ұлттық жəне қазіргі заманғы трендтерді ескере отырып, 

аймақтың білім беру жүйесі үшін жоғары білікті кадрлар 

даярлауды жүзеге асыратын жетекші жоғары оқу орны. 

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 

1. Алғашқы əскери дайындық оқытушыларының еңбек 

нарығында өңірде де, жалпы республика бойынша да 

сұранысқа ие болуы. 

2. Əскери жəне педагогикалық пəндерді біріктіру, 

білім берудің жаңартылған мазмұнының принциптеріне 

сəйкес оқыту. 

3. Университетте əскери кафедраның болуы, бұл 

бітірушілерге офицер лауазымдарында Қазақстан 

Республикасының күш құрылымдарында əскери қызмет 

өткеруге мүмкіндік береді. 

4. Түлектердің 100% жұмысқа орналасуы. 

Білім беру бағдарламасы шеңберіндегі дайындық бейінінің картасы 

Білім беру 

бағдарламасының 

мақсаты 

Жоғары білікті педагог кадрларды – Бастапқы əскери 

дайындық оқытушыларын даярлау, білікті жəне бəсекеге 

қабілетті, айқын азаматтық ұстанымы бар, білім берудің 

жаңартылған мазмұны шеңберінде жұмыс істеуге 

қабілетті, еңбек нарығында өңірде де, жалпы республика 

бойынша да сұранысқа ие. 

Білім беру 

бағдарламасының 

міндеттері 

1. Ұлттық біліктілік шеңберінің, «Педагог» кəсіби 

стандартының талаптарына, жалпы əскери жарғыларға 

жəне жұмыс берушілердің сұраныстарына сəйкес 

бастапқы əскери даярлық педагогтарының сапалы 

кəсіби даярлығын қамтамасыз ету. 

2. «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасына, 

когнитивтік икемділікке, креативті ойлауға, 

көшбасшылық қасиеттерге, этикалық жəне құқықтық 

нормаларға, сондай-ақ парасаттылық нормаларына, 

этносаралық, конфессияаралық жəне мəдениетаралық 



диалогқа қабілеттілікке сəйкес құндылықтарға ие еңбек 

нарығында сұранысқа ие құзыретті тұлғаны дамыту. 

3. Білім берудің инновациялық үрдістері мен 

трендтерін ескере отырып, білім берудің жаңартылған 

мазмұны жағдайында қолайлы білім беру ортасын 

жобалау, жоспарлау, оқу процесін ұйымдастыру жəне 

басқару дағдыларын дамыту.  

4. Кəсіби қызметті табысты жүзеге асыру үшін 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, смарт 

жəне стем - технологияларды, сандық сауаттылықты, 

əскери робототехника негіздерін жəне спутниктік 

навигациялық жүйелерді меңгеру. 

5. Өмір бойы оқыту қажеттілігін қалыптастыру, үнемі 

өзін-өзі дамыту, білім деңгейін, біліктілігін арттыру. 

Білім беру 

бағдарламасы 

бойынша оқу 

нəтижелері 

6В01403 Бастапқы əскери дайындық білім беру 

бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер: 

1. Қазақстандық білім беруді дамытудың 

стратегиялық мақсаттарын түсіну, педагогикалық 

процесті ұйымдастырудың əдіснамалық, теориялық, 

əдістемелік аспектілерін, бастауыш əскери оқытуды 

ұйымдастыру жөніндегі нормативтік жəне заңнамалық 

құжаттарды білу негізінде Кəсіптік қызметті жүзеге 

асыру; 

2. «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасына 

сəйкес тұлғаның жалпыұлттық жəне адамгершілік 

құндылықтарын дамыту»; 

3. бастапқы əскери даярлық негіздерінің кешенді 

білімін көрсету;  

4. əскери-педагогикалық, əскери-арнайы жəне дене 

дайындығын көрсету; 

5. отан қорғаушы мамандығына құрмет, тəртіптілік, 

орындаушылық тəрбиелеуге тəрбиелеу арқылы 

оқушыларды Бастапқы əскери дайындық жəне əскери-

патриоттық тəрбиелеу бойынша жоғары идеялық, 

əдістемелік жəне ғылыми деңгейде сабақтар өткізу; 

6. Қазақстан Республикасының Əскери саясатына, 

елдің қорғанысы мен қауіпсіздігіне қатысты 

заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің 

ережелерін түсіндіру; 

7. бастапқы əскери даярлық бойынша оқу процесінің 

мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын заманауи 

талаптар тұрғысынан, оның ішінде білім беру мазмұнын 

жаңарту қағидаттарын ескере отырып, білім беру 

процесін құрастыру; 

8. білім беру ұйымдарында азаматтық қорғаныс 

бойынша сабақтар, төтенше жағдайларда іс-қимыл 



жасау бойынша іс-шаралар өткізу; 

9. оқушылардың жеке ерекшеліктері мен 

қажеттіліктеріне сəйкес оқыту жəне тəрбиелеу əдістерін, 

тəсілдерін, құралдарын таңдау; 

10. бастапқы əскери даярлықты оқыту процесінде 

білім беру процесіне қатысушылардың этномəдени жəне 

конфессиялық айырмашылықтарын ескеру; 

11. командада жəне жеке жұмыс істеу, көшбасшылық 

қасиеттерді көрсету; 

12. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық 

жəне инновациялық технологияларды пайдалана 

отырып, бастапқы əскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

13. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, 

стандартты емес жəне баламалы шешімдер қабылдау 

қабілеті; 

14. республиканың қоғамдық өмірінің мəселелері мен 

үрдістерін əдіснамалық ұстанымдарынан бағалау, онда 

өзінің кəсіби қызметінің орны; 

15. кəсіби, қоғамдық жəне өзге де қызметті тиімді 

ұйымдастыру мақсатында мемлекеттік, орыс жəне 

ағылшын тілдерінде ауызша жəне жазбаша 

коммуникация құру; 

16. экология жəне тіршілік қауіпсіздігі талаптарына 

сəйкес мінез-құлық пен қызметті көрсету; 

17. экономикалық білімді, кəсіби жəне қоғамдық 

қызметтегі менеджмент туралы ғылыми түсініктерді 

пайдалану. 

Бітірушінің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже 6В01403 Бастапқы əскери дайындық мамандығының  

білім беру бағдарламасы бойынша оқытушысы 

Лауазымдар тізбесі 6В01403 Бастапқы əскери дайындық білім беру 

бағдарламасының түлектері жұмыс істей алады: 

- алғашқы əскери дайындық мұғалімі; 

- азаматтық қорғаныс жəне тіршілік қауіпсіздігі 

қызметінің ұйымдастырушылары; 

- қауіпсіздік қызметтерінде, ҚР ҚК Қарулы Күштерінде, 

ішкі жəне шекара əскерлерінде, ҰҚК жəне ІІМ 

органдарында сержанттық жəне офицерлік құрам 

лауазымдарында нұсқаушылар. 

Қазақстан Республикасында жұмылдыру іс-шаралары 

кезінде түлек алғашқы офицерлік лауазымдарды атқара 

алады. 

Кəсіби қызмет 

объектісі 

Бітірушілердің кəсіби қызметінің объектілері: 

− жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын жəне техникалық жəне кəсіптік 



(арнайы оқудан басқа), орта білімнен кейінгі білім 

берудің кəсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын 

оқу орындары; 

- білім жəне азаматтық қорғаныс əкімшілік органдары; 

− Қорғаныс министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің, 

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің əскери бөлімдеріндегі 

жəне азаматтық қорғаныс ұйымдарындағы əскери 

қызмет; 

– мемлекеттік өртке қарсы қызмет Жедел-құтқару 

жасақтарында жəне бөлімшелерінде жұмыс істеу. 
 


