
Білім беру бағдарламасының паспорты 
 

Білім беру саласының 

коды және жіктелуі 
6В01 Педагогикалық ғылымдар 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандыруымен 

мұғалімдерді дайындау 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

және атауы 

6В01403 Бастапқы әскери дайындық 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В004 Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Білім беру бағдарламасының ерекшелігі: 
1. Бастапқы әскери дайындық оқытушыларының еңбек 

нарығында өңірде де, жалпы республика бойынша да 

сұранысқа ие болуы. 
2. Әскери және педагогикалық пәндерді біріктіру, білім 

берудің жаңартылған мазмұнының принциптеріне сәйкес 

оқыту. 
3. Бітірушілерге офицер лауазымдарында Қазақстан 

Республикасының қарулы күш құрылымдарында әскери 

қызмет өткеруге мүмкіндік береТІН Университетте әскери 

кафедраның болуы;    
4. Түлектердің 100% жұмысқа орналасуы. 

Білім беру бағдарламасы шеңберіндегі дайындық бейінінің картасы 
БББ мақсаты Кәсіби салада теориялық және практикалық білімдерінің 

кең ауқымы бар, кәсіби міндеттерді шешудің әртүрлі 

варнианттарын өз бетінше әзірлей және ұсына алатын және 

білім берудің жаңартылған мазмұны шеңберінде жұмыс 

істей алатын, еңбек нарығында талап етілетін азаматтық 

ұстанымды көрсететін және қорғайтын, өңірдегі, сондай-ақ 

жалпы республика бойынша педагогикалық кадрларды - 
Бастапқы әскери даярлықтың оқытушыларын даярлау. 

БББ міндеттері 1. Ұлттық біліктілік шеңберінің, "Педагог" кәсіби 

стандартының талаптарына, әскери іс бойынша 

нормативтік-құқықтық актілерге және жұмыс берушілердің 

сұраныстарына сәйкес Бастапқы әскери даярлық 

педагогтарының сапалы кәсіби даярлығын қамтамасыз ету. 
2. "Рухани жаңғыру" мемлекеттік бағдарламасына, 

когнитивтік икемділікке, креативті ойлауға, көшбасшылық 

қасиеттерге, этикалық және құқықтық нормаларға, сондай-
ақ парасаттылық нормаларына, этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық диалогқа 

қабілеттілікке сәйкес 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, аралас және қашиқтықтан оқу процесін 

ұйымдастыру және басқару дағдыларын дамыту.  



4. Кәсіби қызметті табысты жүзеге асыру үшін ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды, смарт және стем - 
технологияларды, сандық сауаттылықты, әскери 

робототехника негіздерін және спутниктік навигациялық 

жүйелерді меңгеру. 
5. Өмір бойы оқыту қажеттілігін қалыптастыру, үнемі өзін-
өзі дамыту, білім деңгейін, біліктілігін арттыру. 

Білім беру бағдарламасы 

бойынша оқу нәтижелері 
6В01403 Бастапқы әскери дайындық білім беру 

бағдарламасы аяқталғаннан кейін түлектер қабілетті: 
1. Қазақстандық білім беруді дамытудың стратегиялық 

мақсаттарын түсіну, педагогикалық процесті 

ұйымдастырудың әдіснамалық, теориялық, әдістемелік 

аспектілерін, Бастапқы әскери оқытуды ұйымдастыру 

жөніндегі нормативтік және заңнамалық құжаттарды білу 

негізінде Кәсіптік қызметті жүзеге асыруға; 
2. жастардың бойында туған жерге, оның мәдениетіне, әдет-
ғұрпы мен дәстүрлеріне деген сүйіспеншілікке негізделген 

Отан тағдыры үшін жауапкершілік сезімін дамыту; 
3. жастардың әскери қызмет дағдыларын және төтенше 

жағдайларда адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі 

бойынша білім алу, әскери міндеттілерді есепке алу 

бойынша жұмысты ұйымдастыру; 
4. әскерге шақырылуға дейінгі және әскерге шақырылу 

жасындағы жастардың дене дайындығын жетілдіруде дене 

шынықтыру құралдары мен әдістерін пайдалану; 
5. Отан қорғаушы мамандығына құрмет, тәртіптілік, 

орындаушылық тәрбиелеуге тәрбиелеу арқылы 

оқушыларды Бастапқы әскери дайындық және әскери-
патриоттық тәрбиелеу бойынша жоғары идеялық, 

әдістемелік және ғылыми деңгейде сабақтар өткізуге; 
6. өзінің кәсіби қызметінде ҚР Үкіметінің Қорғаныс және 

қауіпсіздік саласындағы саясатының негізгі бағыттарын, ҚР 

Конституциясының Отанды қорғау және оның қорғаныс 

қабілетін нығайту туралы ережелерін, ҚР Әскери қызмет 

және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы Заңын 

қолдану 
7. Бастапқы әскери даярлық бойынша оқу процесінің 

мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын заманауи 

талаптар тұрғысынан, оның ішінде білім беру мазмұнын 

жаңарту қағидаттарын ескере отырып, білім беру процесін 

құрастыруға; 
8. білім беру ұйымдарында азаматтық қорғаныс бойынша 

сабақтар, төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-
шаралар өткізуге; 
9. оқушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне 

сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, тәсілдерін, 

құралдарын таңдауға; 
10.  Бастапқы әскери даярлықты оқыту процесінде білім 

беру процесіне қатысушылардың этномәдени және 

конфессиялық айырмашылықтарын ескеруге; 
11. Командада және жеке жұмыс істеу, көшбасшылық 

қасиеттерді көрсетуге. 



12. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және 

инновациялық технологияларды пайдалана отырып, 

Бастапқы әскери дайындық бойынша білім алушылардың 

зерттеу қызметін ұйымдастыруға; 
13. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, 

стандартты емес және баламалы шешімдер қабылдауға; 
14. кәсіби, қоғамдық және өзге де қызметті тиімді 

ұйымдастыру мақсатында мемлекеттік, орыс және ағылшын 

тілдерінде ауызша және жазбаша коммуникация құруға; 
15. экономикалық білімді, кәсіби және қоғамдық 

қызметтегі менеджмент туралы ғылыми түсініктерді 

пайдалануға. 
Бітірушінің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дәреже 6В01403 Бастапқы әскери дайындық білім беру 

бағдарламасы бойынша білім бакалавры  
Лауазымдар тізбесі - Бастапқы әскери дайындық мұғалімі; 

- азаматтық қорғаныс және тіршілік қауіпсіздігі қызметінің 

ұйымдастырушылары; 
- Қорғаныс министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің, 

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери бөлімдерінде және 

азаматтық қорғаныс ұйымдарында офицерлік және 

сержанттық лауазымдар. 
Кәсіби қызмет объектісі − жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу 

бағдарламаларын және техникалық және кәсіптік (арнайы 
оқудан басқа), орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік 
оқу бағдарламаларын іске асыратын оқу орындары; 
- Білім және азаматтық қорғаныс әкімшілік органдары; 
− Қорғаныс министрлігінің, Ішкі істер министрлігінің, 

Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери бөлімдеріндегі және 

азаматтық қорғаныс ұйымдарындағы әскери қызмет; 
– мемлекеттік өртке қарсы қызмет, Жедел-құтқару 

жасақтарында және бөлімшелерінде жұмыс істеу. 
 



Паспорт образовательной программы 
 

Код и классификация 

области образования 
6В01 Педагогические науки 

Код и классификация 

направлений подготовки 
6В014 Подготовка учителей с предметной специализацией 

общего развития 
Код и наименование 

образовательной  

программы 

6В01403 Начальная военная подготовка 

Группы образовательных 

программ 
В004 Подготовка учителей начальной военной подготовки 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Особенности образовательной программы: 
1. Востребованность преподавателей начальной военной 

подготовки на рынке труда как в регионе, так и в целом по 

Республике. 
2. Сочетание военных и педагогических дисциплин, обучение 

в соответствии с принципами обновленного содержания 

образования. 
3. Наличие военной кафедры в университете, что дает 

возможность выпускникам по её окончании проходить 

воинскую службу в силовых структурах Республики Казахстан 

на офицерских должностях. 
4. 100% трудоустраиваемость выпускников. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы 
Цель ОП Подготовка педагогических кадров – преподавателей 

начальной военной подготовки, имеющих широкий диапазон 

теоретических и практических знаний в профессиональной 

области, способных самостоятельно разрабатывать и 

выдвигать различные варианты решения профессиональных 

задач и работать в рамках обновленного содержания 

образования, демонстрирующих и отстаивающих 

гражданскую позицию, востребованных на рынке труда, как в 

регионе, так и в целом по Республике. 
Задачи ОП 1. Обеспечение качественной профессиональной подготовки 

педагогов начальной военной подготовки в соответствии с 

требованиями Национальной рамки квалификации, 

профессионального стандарта «Педагог», нормативно-
правовыми актами по военному делу и запросами 

работодателей. 
2. Развитие компетентной личности, востребованной на рынке 

труда, обладающей ценностями в соответствии с 

государственной программой «Рухани жаңғыру», когнитивной 

гибкостью, креативным мышлением, лидерскими качествами, 

этическими и правовыми нормами, а также нормами 

добропорядочности, способностью к межэтническому, 

межконфессиональному и межкультурному диалогу. 
3. Развитие навыков проектирования благоприятной 

образовательной среды, планирования, организации и 

управления учебным процессом в условиях обновленного 

содержания образования в смешанном дистанционном 



образовании с учетом инновационных тенденций и трендов 

образования.  
4. Овладение информационно-коммуникационными 

технологиями, смарт- и стем- технологиями, цифровой 

грамотностью, основами военной робототехники и 

спутниковыми навигационными системами для успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 
5. Формирование потребности обучения в течение всей жизни, 

постоянного саморазвития, повышения образовательного 

уровня, квалификации. 
Результаты обучения по 

ОП 
При успешном завершении образовательной программы 

6В01403 Начальная военная подготовка выпускник будут 

способен: 
1. осуществлять профессиональную деятельность на основе 

понимания стратегических целей развития казахстанского 

образования, знания методологических, теоретических, 

методических аспектов организации педагогического 

процесса, нормативных и законодательных документов по 

организации начального военного обучения; 
2. развивать у молодежи патриотические чувства 

ответственности за судьбу Родины, выраженные в любви к 

родной земле, её культуре, обычаям и традициям; 
3. организовывать работу по  приобретению молодежью 

навыков воинской службы и знаний по безопасности 

жизнедеятельности человека в чрезвычайных ситуациях, 

учёту военнообязанных; 
4. использовать средства и методы физической культуры в 

совершенствовании физической подготовки молодежи 

допризывного и призывного возраста; 
5. проводить на высоком идейном, методическом и научном 

уровне занятия по начальной военной подготовке и военно-
патриотическому воспитанию учащихся, воспитывая уважение 

к профессии защитника Родины, дисциплинированность, 

исполнительность; 
6. применять в своей профессиональной деятельности 
основные направления политики Правительства РК в области 

обороны и безопасности страны, положения Конституции РК 

о защите Отечества и укреплении его обороноспособности, 

Закон РК о воинской службе и статусе военнослужащих; 
7. конструировать образовательный процесс с позиций 

современных требований к содержанию и организации 

учебного процесса по начальной военной подготовке, в том 

числе, с учетом принципов обновления содержания 

образования; 
8. проводить занятия по гражданской обороне в организациях 

образования, мероприятия по действиям в экстремальных 

ситуациях; 
9. подбирать методы, приемы, средства обучения и 

воспитания в соответствии с индивидуальными 

особенностями и потребностями школьников; 



10. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса в процессе 

преподавания начальной военной подготовки; 
11. работать в команде и индивидуально, проявлять лидерские 

качества. 
12. организовывать исследовательскую деятельность 

обучающихся по начальной военной подготовке с 

использованием современных информационно-
коммуникационных и инновационных технологий; 
13. реализовывать инновационные идеи в образовании, 

способность к принятию нестандартных и альтернативных 

решений; 
14. выстраивать устную и письменную коммуникацию на 

государственном, русском и английском языках с целью 

эффективной организации профессиональной, общественной и 

иной деятельности; 
15. использовать экономические знания, научные 

представления о менеджменте в профессиональной и 

общественной деятельности. 
Квалификационная характеристика выпускника 

Присуждаемая степень Бакалавр образования по образовательной программе 6В01403 

Начальная военная подготовка 
Перечень должностей - учителем начальной военной и технологической подготовки; 

- организаторами службы гражданской обороны и 

безопасности жизнедеятельности; 
- на офицерских и сержантских должностях воинских частях 

Министерства обороны, Министерства внутренних дел, 

Комитета национальной безопасности и организациях 

Гражданской обороны. 
Объект профессиональной 

деятельности 
− учебные заведения, реализующие общеобразовательные 

учебные программы общего среднего образования и 

профессиональные учебные программы технического и 

профессионального (кроме специальных), послесреднего 

образования; 
− административные органы образования и Гражданской 

обороны; 
− воинская служба в воинских частях Министерства обороны, 

Министерства внутренних дел, Комитета национальной 

безопасности и организациях Гражданской обороны; 
− работа в оперативно – спасательных отрядах и 

подразделениях государственной  противопожарной службы. 
 



The Passport of Education Program  
 

Education area code and 
classification 6B01 Pedagogical Sciences 

Code and classification of 

training areas 
6В014 teacher Training with subject specialization General 
development 

Сode and name of education 

program 6В01403 –Basic military training 

Groups of educational 

programs В004 Preparation of teachers of initial military preparation 

The uniqueness of the 

educational program 

Specifics of the educational program: 
1. The demand for teachers of primary military training in the labor 
market both in the region and in the country as a whole. 
2. The combination of military and pedagogical disciplines, training 
in accordance with the principles of the updated content of 
education. 
3. The presence of the military Department at the University, which 
allows graduates to pass military service in the power structures of 
the Republic of Kazakhstan in officer positions. 
4. 100% employability of graduates. 
Profilemapofeducationprogram 

Objective of EP 

Training of teachers – teachers of initial military training who have 
a wide range of theoretical and practical knowledge in the 
professional field, are able to independently develop and put 
forward various options for solving professional tasks and work 
within the updated content of education, demonstrating and 
defending a civil position, are in demand in the labor market, both 
in the region and in the Republic as a whole. 

Purpose  of EP 

1. Providing high-quality professional training for teachers of 
initial military training in accordance with the requirements of the 
National qualification framework, the professional standard 
"Teacher", regulations on military Affairs and requests from 
employers. 
2. Development of a competent person in demand in the labor 
market, possessing values in accordance with the state program 
"rukhani zhangyru", cognitive flexibility, creative thinking, 
leadership qualities, ethical and legal norms, as well as standards of 
integrity, the ability to interethnic, interfaith and intercultural 
dialogue. 
3. Development of skills in designing a favorable educational 
environment, planning, organizing and managing the educational 
process in the context of updated content of education in mixed 
distance education, taking into account innovative trends and 
trends in education. 
4. Mastering information and communication technologies, smart 
and stem technologies, digital literacy, the basics of military 
robotics and satellite navigation systems for the successful 
implementation of professional activities. 
5. Formation of the need for lifelong learning, constant self-
development, improvement of educational level, qualifications. 



Result of training of EP 

Upon completion of the educational program 6B01403 - Initial 
military training graduates will be able to: 
1. to carry out professional activity on the basis of understanding 
of strategic goals of development of the Kazakhstan education, 
knowledge of methodological, theoretical, methodical aspects of the 
organization of pedagogical process, normative and legislative 
documents on the organization of initial military training; 
2. develop young people's Patriotic feelings of responsibility for the 
fate of the Motherland, expressed in love for their native land, its 
culture, customs and traditions; 
3. organize work on the acquisition by young people of military 
service skills and knowledge on the safety of human life in 
emergency situations, registration of military service personnel; 
4. use the means and methods of physical culture in improving the 
physical training of young people of pre-conscription and military 
age; 
5. conduct classes on primary military training and military-
Patriotic education of students at a high ideological, methodological 
and scientific level, instilling respect for the profession of defender 
of the Motherland, discipline, and performance; 
6. apply in their professional activities the main directions of policy 
of the government of Kazakhstan in the field of defense and security 
of the country, the provisions of the Constitution on the protection 
of the Fatherland and strengthening its defense capability, the Law 
on military service and status of servicemen; 
7. to design educational process from positions of modern 
requirements to the contents and the organization of educational 
process on initial military training, including, taking into account the 
principles of updating of the contents of education; 
8. conduct classes on civil defense in educational institutions, 
activities for action in extreme situations; 
9. to select methods, receptions, means of training and education 
according to individual features and needs of school students; 
10. take into account ethno-cultural and confessional differences of 
the participants of the educational process in the process of teaching 
primary military training; 
11. To work in a team and individually, to show leadership 
qualities. 
12. to organize research activities of students on initial military 
training with the use of modern information and communication and 
innovative technologies; 
13. to implement innovative ideas in education, the ability to make 
non-standard and alternative decisions; 
14. to build oral and written communication in the state, Russian 
and English languages for the purpose of effective organization of 
professional, social and other activities; 
15. to use economic knowledge, scientific ideas about 
management in professional and social activities. 

Graduate Qualification Characteristics 

Awarded degree: Bachelor of education in the educational program 6B01403 Basic 
military training 

List  of  posts - teacher of primary military training; 



- organizers of the civil defense and life safety service; 
- in officer and non-commissioned positions in military units of the 

Ministry of defense, the Ministry of internal Affairs, the national 

security Committee, and Civil defense organizations. 

The object of professional 

activity 

educational institutions, implementing educational programs of 
General secondary education and professional training programs of 
technical and professional (except of the special), post-secondary 
education; 
− administrative bodies of education and Civil defence; 
− military service in military units of the Ministry of Defence, the 

Ministry of internal Affairs, the National security Committee and 
civil defence organizations; 
− work in operational rescue teams and units of the state fire 

service. 
 
 
 
 
 


