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         6В01403 – Бастапкы әскери дайындық 

                                              6В01403 – Начальная военная подготовка 

6В01403 – Primary military trainingl 

 

№ 

Пәндер коды 

Код 

дисциплин 
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disciplines 

Элективті пәндер атауы 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General 

educational disciplines – 5 кредит/ кредитов/credit  

«Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру мұғалімі», «Азаматтық қорғаныс 

жұмысының ұйымдастырушысы»  траекториялары бойынша жалпы білім беретін 

пәндер 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям:  «Преподаватель 

начальной военной и физической подготовки», «Организатор работы по гражданской 

обороне» 

comprehensive disciplines for educational trajectories «Teacher of basic military and 

physical training», «Convener of the civil defense» 

1 

ӨTKN-1101 

OBZh-1101 

LSB-1101 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Life Safety Basics 

5 

EPKN -1101 

OEPP-1101 

BEE-1101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship 

ETD-1101 

EUR-1101 

ESD-1101 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and steady development 

Негізгі пәндер/Базовые дисциплины/Basik disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру мұғалімі», «Азаматтық қорғаныс 

жұмысының ұйымдастырушысы»  траекториялары бойынша базалық пәндері 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям:  «Преподаватель начальной 

военной и физической подготовки», «Организатор работы по гражданской обороне» 

Basic disciplines for educational trajectories «Teacher of basic military and physical 

training», «Convener of the civil defense» 

2 

KRKKZh-1202 

OUVSR -1202 

MRAFR-1202 

Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінің 

жалпы әскери жарғысы  

Общевоинские Уставы Вооруженных Сил 

Республики Казахстан  

Military regulations of the Armed Forces of the 

Republic of Kazakhstan 

5 

BADOA-1202 

 

Бастапқы әскери дайындық және оқушыларына 

әскери- патриоттық тәрбие беру ұйымы 
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ONVOV-1202 

 

OIMTM-1202 

Организация начального военного обучения и 

военно-патриотического воспитания учащихся 

Organization of initial military training and military-

patriotic education of students 

3 

KAT-1203 

VIK-1203 

MHK-1203 

Қазақстанның әскери тарихы 

Военная история Казахстана 

Military history of Kazakhstan 

5 

ShKMPU-1203 

OOUPP-1203 

FOPPC-1203 

Шағын кешенді мектепте педагогикалық үрдісті 

ұйымдастыру ерекшеліктері 

Особенности организации управления 

педагогическим процессом в малокомплектной 

школе  

Features of the organization of the pedagogical process 

control in small schools 

4 

NAТОN-1204 

ONVТP-1204 

FBMТT-1204 

Негізгі әскери-техникалық оқытудың негіздері 

Основы начальной военной и технологической 

подготовки 

Fundamentals of basic military and technological 

training 

 

 

7 

 

 

 

 

BADZhE-1204  

PUKNV-1204 

PACBM-1204 

Бастапқы әскери дайындықты жоспарлау, есепке алу 

және бақылау 

Планирование, учет и контроль начальной военной 

подготовки 

Planning, accounting and control of basic military 

training 
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SD-1205  

SP-1205  

DT-1205 

Саптық дайындық 

Строевая подготовка 

Drill training   
5 

AKN-1205 

OVS-1205 

FMS-1205 

Әскери қызмет негіздері 

Основы воинской службы 

Fundamentals of military service 

6 

AD-2206 

OP -2206 

WT-2206 

Атысу дайындығы  

Огневая подготовка  

Weapons training 
5 

ANK-2206 

OPS-2206 

BRF-2206 

Атыстың негіздері мен қағидалары 

Основы и правила стрельбы 

Bases and rules of firing 

7 

TD-2207 

TP -2207 

TT-2207 

Тактикалық дайындық  

Тактическая подготовка  

Tactical training 
5 

UKN-2207 

OBD-2207 

FH-2207 

Ұрыс қимылдарының негіздері 

Основы боевых действий 

Fundamentals of hostilities  

8 

TD-3208 

TP-3208 

TT-3208 

Техникалық дайындық 

Техническая подготовка 

Technical training 

5 
KRKAS-3208 

ABTVS-3208 

AAVAF-3208 

ҚР Қарулы Күштерінің автомобиль және сауыт танк 

техникасы 

Автомобильная и бронетанковая  техника 

Вооруженных Сил РК 

Automotive and armored vehicles of the Armed Forces 

of the Republic of Kazakhstan  

9 

KKMAK-3209 

VSGVB-3209 

AFGSM-3209 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері - 

мемлекеттің әскери қауіпсіздігінің кепілі 

Вооруженные Силы Республики Казахстан – гарант 

военной безопасности государства 

5 
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The Armed Forces of the Republic of Kazakhstan - the 

guarantor of the state’s military security 

ММ-3209 

ММ-3209 

ММ-3209 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

10 

ZOAD-3210 

VPOZ-3210 

MTRO-3210 

Запастағы офицерлердің әскери дайындығы 

Военное подготовка офицеров запаса 

Military training of reserve officers 
5 

ММ-3210 

ММ-3210 

ММ-3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

11 

APTN-3211 

OVPV-3211 

BMPE-3211 

Әскери-патриоттық тәрбие негіздері 

Основы военно-патриотического воспитания 

Вasics of military-patriotic education 
5 

ММ-3211 

ММ-3211 

ММ-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

12 

NATOO-3212 

MPNVT-3212 

MTBMT-3212 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту 

әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и 

технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological 

training 
8 

KRKKT-3212 

VRVSR-3212 

EPAFR-3212 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері 

тәрбиелік жұмысы 

Воспитательная работа в Вооруженных Силах 

Республики Казахстан 

Educational Practice in the Armed Forces of the 

Republic of Kazakhstan 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/кредитов/ credit 

«Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру мұғалімі», «Азаматтық қорғаныс 

жұмысының ұйымдастырушысы»  траекториялары бойынша кәсіптік пәндері 

Профилирующие  дисциплины по образовательным траекториям: «Преподаватель 

начальной военной и физической подготовки», «Организатор работы по гражданской 

обороне» 

Main disciplines for educational trajectories: «Teacher of basic military and physical 

training», «Convener of the civil defense» 

13 

AIDAT-4313 

VIPVT-4313 

METMT-4313 

Әскери-инженерлік дайындық, әскери топография, 

баскару мен байланысу 

Военно-инженерная подготовка, военная топография, 

управление и связь 

Military-engineering training, military topography, 

management and communication 
6 

ӘRТN-4313 

OVR-4313 

BMR-4313 

Әскери роботтық техника негіздері 

Основы военной робототехники 

Basics of military robotics 

14 

AKTZh-4314 

GOChS-4314 

CDES-4314 

Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар 

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

Civil defense and emergency situation  
5 

Val-4314 

Val-4314 

Val-4314 

Валеология 

Валеология 

Valeology 

15 

BZhKK-4315 

ZOMP-4315 

PAWMD-4315 

Бұқаралық жою қаруынан қорғау 

Защита от оружия массового поражения 

Protection against weapons of mass destruction 

5 
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ADG-4315 

VPG-4315 

MFH-4315 

Әскери-дала гигиенасы 

Военно-полевая гигиена 

Military and field hygiene 

16 

AMD-4316 

VMP-4316 

MMT-4316 

Әскери медициналық дайындық 

Военно-медицинская подготовка 

Military medical training  

5 
MBNOK-4316 

MPOMZ-4316 

MMKBB-

4316 

Медициналық білім негіздері және өмір қауіпсіздігі 

негіздерінің әдісі 

Методика преподавания основ медицинских знаний и 

безопасности жизнедеятельности 

Methodology of medical knowledge bases and bases of 

life safety 

17 

AKMZh-4317 

GSGZ-4317 

SSCP-4317 

Азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесі 

Государственная система гражданской защиты 

State system of civil protection  
5 

AZ-4317 

VZ-4317 

ML-4317 

Әскери заңдылық 

Военное законодательство 

Military legislation  

18 

 

APPN-4318 

OVPP-4318 

BMPP-4318 

Әскери психология мен педагогика негіздері 

Основы военной психологии и педагогики 

Bases of military psychology and pedagogics 

5 
KKPPN-4318 

PPODK-4318 

PPFCA-4318 

Командирі қызметін психологиялық- педагогикалық 

негіздері 

Психолого-педагогические основы деятельности 

командира 

Psycho- pedagogical foundations of commander activities 

19 

ASMN-4319 

AOSM-4319 

AWBSM-4319 

Анатомия, спорт морфологияның негіздері  

Анатомия, основы спортивной морфологии 

Anatomy with bases of sports morphology 

5 

ASK-4319 

VSS-4319 

MSC-4319 

Әскери-спорттық құрылыстар 

Военно-спортивные сооружения 

Military-sports constructions 

ASO-4319 

VSI-4319 

MSG-4319 

Әскери-спорттық ойындар 

Военно-спортивные игры 

Military-sports games  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік 

сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық 

және салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың 

мемлекеттік жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді 

қалыптастыру. 
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Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше 

жағдайлар; олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің 

құрамдас бөлігі. Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету 

негіздері. Салауатты өмір салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы 

төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру 

жағдайында адамның өмір сүруі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 

жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар 

және олардың зақымдаушы факторлары, халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және 

өлім-жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға 

бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық 

актілері саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, 

төтенше жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен 

қызметті көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың 

білімін формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған 

мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу 

әдістерін, тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание 

человека в автономных условиях существования. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Современные средства 

массового поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных 

на снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности в организациях образования, мероприятия по действиям в 

экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 

4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования; 
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6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии 

с индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in 

emergency situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; 

state system of population protection from emergency situations; on the duties of citizens to 

protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-

made nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense 

capability. Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and 

wartime. Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of 

prevention and liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its 

damaging factors, measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at 

reducing mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field 

of legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of 

ecology and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the 

subject “Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with 

the concept of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Өндірістік педагогикалық іс-тәжірибе  

Производственная педагогическая практика  

Pedagogical рrofessional practice 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік 

негіздерімен таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары 

мен рөлін ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті 

инструментальды қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, 

экономикалық білімді және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі 

салаларында қолдануға, кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-

басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың 

теориялық және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 
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4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін 

пайдалана отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление 

обучающихся с основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций 

развития и роли предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение 

организационных и финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки 

предпринимательства, государственное регулирование предпринимательской 

деятельности, использование экономических знаний и методов экономических наук в 

различных сферах жизнедеятельности, способность принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и 

предпринимательства» обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования 

экономики, организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, 

осмысления и анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic 

science, applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a 

holistic view of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and 

instrumental support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of 

economic knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to 

make optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the 

student will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the 

organization of business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 

5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, 

understanding and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта 

мектеп бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, 

географии, «Человек. Общество. Право». 
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Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, 

history, geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Курстық және дипломдық жобалау кезінде дағдылар мен дағдыларды 

пайдалануға болады 

Умения и навыки могут быть использованы при курсовом и дипломном 

проектировании 

Skills and skills can be used in course and diploma design 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен 

табиғаттың тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи 

ресурстарды тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері 

бойынша теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән «Экология», «Тұрақты даму», «Болашақ энергетикасы», «Жасыл 

экономика» ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік 

ластану процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, 

экожүйелердің жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған 

ортаның адам денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; 

тұжырымдамалар, стратегиялар, тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, 

өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді 

көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, 

табиғатты қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық 

дискуссияны жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и 

природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», 

«устойчивое развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов 

антропогенного загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого 

развития природы и общества; рассмотрение экологической политики Республики 

Казахстан, глобального партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия 

природы и общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, 

влиянии вредных и опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье 

человека; концепциях, стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических 

подходах к их решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, 

ведения логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное 

воздействие производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining 

systemic knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and 

nature, theoretical and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural 

resources and environmental protection.  
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Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature 

and society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of 

harmful and hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, 

strategies, problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the 

global, regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in 

general, conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental 

problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of 

production on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Fundamentals of Life Safety 

 

Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінің жалпы әскери жарғысы  

Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Республики Казахстан  

Military regulations of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan 

Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерде Қазақстан Республикасы Қарулы 

Күштерінің жалпыәскери жарғыларының құқықтық негіздерін білу жүйесін 

қалыптастыру, олардың жарғы, әскери ант баптарының ережелері мен талаптарын 

түсінуі, Қазақстан Республикасы Заңдарының талаптарын мүлтіксіз орындау. 

Пәннің мазмұны-Пән болашақ маман мен Отан қорғаушысын жалпы әскери 

жарғылардың білімдерімен қаруландыруға бағытталған, бұл білімдер олардың наным-

сенімі, белсенді әскери қызметке және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері 

қатарында қызмет етуге мотив тудыратын күшке айналуға. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- ҚР ҚК жалпыәскери жарғыларын оқу кезінде білімі мен түсінігін көрсету, 

сондай-ақ өзінің болашақ кәсіби қызметінде осы білімі мен түсінігін қолдану; 

-жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери дайындық 

және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, олардың 

бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілікті, тәртіпті, орындаушылықты 

тәрбиелеу; 

- Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

- Бастапқы әскери дайындық бойынша оқу процесінің мазмұны мен 

ұйымдастырылуына қойылатын заманауи талаптар тұрғысынан, соның ішінде білім беру 

мазмұнын жаңарту принциптерін ескере отырып, білім беру процесін құрастыру; 

- оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

- Бастапқы әскери даярлықты оқыту үдерісінде білім беру процесіне 

қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын ескеру. 

 

Цель  преподавания дисциплины – формирование у студентов системы  знаний 

правовой основы Общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Казахстан, 
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осознание ими положений и требований статей устава, воинской присяги, 

беспрекословного выполнения требований законов Республики Казахстан. 

           Содержание дисциплины - дисциплина направлена на то, чтобы вооружить 

будущего специалиста и защитника Отечества знаниями общевоинских уставов, чтобы 

эти знания стали их убеждениями, той побудительной силой, которая рождает мотив к 

активной военной деятельности и службе в рядах Вооруженных сил Республики 

Казахстан. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

 – демонстрировать знания и понимание при изучении Общевоинских уставов ВС 

РК, а также применять эти знания и понимание в своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 - проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

 - объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

 - 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; 

 - подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

 - учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной подготовки. 

  

The purpose of teaching of discipline is formation at students of system knowledge of 

the legal fundamentals of General Military regulations of the Armed Forces of the Republic of 

Kazakhstan, the realization of the provisions and requirements of articles of the Charter, the 

military oath, obedience to the requirements of the laws of the Republic of Kazakhstan. 

  The content of the discipline - the discipline is aimed at equipping the future specialist 

and defender of the Fatherland with the knowledge of General military regulations, so that this 

knowledge becomes their beliefs, the motivating force that gives rise to the motive for active 

military activity and service in the armed forces of the Republic of Kazakhstan. 

  As a result of studying the discipline the student will: 

– to demonstrate knowledge and understanding in the study of General Military 

regulations of the armed forces of Kazakhstan, as well as to apply this knowledge and 

understanding in their future professional activities; 

- to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on primary 

military training and military-Patriotic education of students, educating them to love, respect for 

the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

- explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating to 

military policy, defense and security of the country; 

- design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

- to select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

- to take into account ethno-cultural and religious differences of the participants of the 

educational process in the process of teaching basic military training. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Негізгі әскери-техникалық оқытудың негіздері 

Основы начальной военной и технологической подготовки 

Fundamentals of basic military and technological training  

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 
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Бастапқы әскери дайындық және оқушыларына әскери- патриоттық 

тәрбие беру ұйымы 

Организация начального военного обучения и военно-патриотического 

воспитания учащихся 

Organization of initial military training and military-patriotic education of 

students 

Пәнді оқытудың мақсаты: білім алушыларда азаматтықты, патриотизмді, 

кәсіби маңызды қасиеттерді, іскерлік пен олардың қоғам өмірінің түрлі салаларында, 

әсіресе әскери және онымен байланысты басқа да процестерде, Мемлекеттік қызмет 

түрлерін, бейбіт және соғыс уақытында конституциялық және әскери борышқа 

адалдықты, жоғары жауапкершілік пен тәртіптілікті қалыптастыру. 

 Курстың / пәннің мазмұны: Пән студенттердің Қазақстан Республикасы 

Конституциясының ережелерін, Мемлекет қорғанысының негіздерін, Қазақстан 

Республикасы Қарулы Күштерінің рөлін, олардың сипаты мен ерекшеліктерін, Қазақстан 

Республикасы азаматтарының құрметті міндеті ретіндегі әскери қызметтің маңызын, 

әскери анттың негізгі талаптарын, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 

жарғыларын, жеке құрамның орналасуы мен өмірін, қажетті әскери білім мен 

практикалық дағдыларды меңгеруге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Бастапқы әскери даярлық негіздерін; Бастапқы әскери оқытуды ұйымдастыру 

жөніндегі нормативтік және заңнамалық құжаттардың талаптарын білуін көрсету; 

2. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

3. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

4. 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 құрастыру; 

5. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

6. республиканың қоғамдық өмірінің мәселелері мен үрдістерін, ондағы өзінің 

кәсіби қызметінің орнын әдіснамалық ұстанымдарынан бағалау. 

 

Цель преподавания дисциплины:  формирование  у обучающихся  

гражданственности, патриотизма, профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в 

процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности и дисциплинированности. 

 Содержание курса: дисциплина направлена на изучение студентами положений 

Конституции Республики Казахстан, основ обороны государства,  роли Вооруженных Сил 

Республики Казахстан, их характера и особенностей, значения воинской службы как 

почетной обязанности граждан Республики Казахстан, основных требований военной 

присяги, уставов Вооруженных Сил Республики Казахстан, размещением и жизнью 

личного состава, приобретения необходимых военных знаний и практических навыков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. демонстрировать знание основ начальной военной подготовки; требований 

нормативных и законодательных документов по организации начального военного 

обучения; 

2. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 
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воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

3. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

4. 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; 

5. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

6. оценивать с методологических позиций проблемы и процессы общественной 

жизни Республики, место в ней своей профессиональной деятельности. 

 

The purpose of teaching the discipline: the formation of students ' citizenship, 

patriotism, professionally significant qualities, skills and readiness for their active manifestation 

in various spheres of society, especially in the military and other related types of public service, 

loyalty to the constitutional and military duty in peace and war time, high responsibility and 

discipline. 

 Course content: the discipline is aimed at studying the provisions of the Constitution 

of the Republic of Kazakhstan, the basics of state defense, the role of the Armed Forces of the 

Republic of Kazakhstan, their nature and characteristics, the importance of military service as 

an honorable duty of citizens of the Republic of Kazakhstan, the basic requirements of the 

military oath, the statutes of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan, placement and 

life of personnel, the acquisition of the necessary military knowledge and practical skills. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. demonstrate knowledge of the basics of basic military training; requirements of 

normative and legislative documents on the organization of primary military training; 

2. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

3. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

4. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

5. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

6. to evaluate the problems and processes of the social life of the Republic, the place 

of their professional activity in it from the methodological point of view. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бастапқы әскери дайындық (мектеп бағдарламасы) 

Начальная военная подготовка (школьная программа) 

Basic military training (curriculum) 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 

 

Қазақстанның әскери тарихы 

Военная история Казахстана 

Military history of Kazakhstan 

Пәнді оқытудың мақсаты: білім алушыларда нақты соғыстардың пайда болу 

себептері мен сипаты туралы білім жүйесін қалыптастыру, қару-жарақ пен әскер 

тектерінің дамуын зерттеу, қарулы күрестің барысы мен аяқталуының заңдылықтары, 

Қазақстан аумағындағы қарулы күштердің ежелгі заманнан қазіргі уақытқа дейінгі 

құрылыс тарихы.    
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Мазмұны: курс мақсаты-студенттерді мәселелерімен әскери істің ежелгі 

көшпенділердің мемлекеттілік, қазақ мемлекеттілігінің ұлттық-азаттық қозғалыстар, 

соғыстар мен революцияның, ұлттық әскери құрамалар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар болады: 

1. Соғыстар мен қарулы қақтығыстардың пайда болу, барысы мен нәтижесі 

заңдылықтары мәселелерінде білім мен түсіністікті көрсету; 

2. оқушылардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген 

сүйіспеншілігін, құрметін, тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу арқылы бастапқы 

әскери даярлық және әскери-патриоттық тәрбие бойынша сабақтарды жоғары идеялық, 

әдістемелік деңгейде өткізу; 

3. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

4. 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 құрастыру; 

5. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті; 

6. республиканың қоғамдық өмірінің мәселелері мен үрдістерін, ондағы өзінің 

кәсіби қызметінің орнын әдіснамалық ұстанымдарынан бағалау. 

 

 Цель преподавания дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний 

о причинах возникновения и характера конкретных войн, исследование развития оружия 

и родов войск, закономерности хода и исхода вооруженной борьбы, истории 

строительства Вооруженных Сил на территории Казахстана с древности до 

современности.    

Содержание курса:  курс знакомит с вопросами военного дела древних кочевников, 

истории зарождения казахской государственности, национально-освободительного движения, 

войн и революций, деятельности национальных воинских формирований. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся будут: 

1. Демонстрировать знания и понимания в вопросах закономерностей 

возникновения, хода и исхода войн и вооруженных конфликтов; 

2. проводить на высоком идейном, методическом уровне занятия по начальной 

военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, воспитывая у них 

любовь, уважение к профессии защитника Родины, дисциплинированность, 

исполнительность; 

3. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

4. 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; 

5. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений; 

6. оценивать с методологических позиций проблемы и процессы общественной 

жизни Республики, место в ней своей профессиональной деятельности. 

 

The purpose of teaching: the formation of students ' knowledge about the causes and 

nature of specific wars, the study of the development of weapons and armed forces, patterns of 

course and outcome of the armed struggle, the history of the construction of the Armed Forces 

in Kazakhstan from ancient times to the present.    

Course content: the course introduces the issues of military Affairs of ancient nomads, 

the history of the birth of the Kazakh state, the national liberation movement, wars and 

revolutions, the activities of national military formations. 

As a result of the study of the discipline students will be: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of the patterns of occurrence, course 

and outcome of wars and armed conflicts; 
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2. to conduct classes at a high ideological, methodological level on primary military 

training and military-Patriotic education of students, educating them love, respect for the 

profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

3. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

4. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

5. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions; 

6. to evaluate the problems and processes of the social life of the Republic, the place 

of their professional activity in it from the methodological point of view. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бастапқы әскери дайындық (мектеп бағдарламасы) 

Начальная военная подготовка (школьная программа) 

Basic military training (curriculum) 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 

 

Шағын кешенді мектепте педагогикалық үрдісті ұйымдастыру 

ерекшеліктері 

Особенности организации управления педагогическим процессом в 

малокомплектной школе  

Features of the organization of the pedagogical process control in small schools 
Курстың мақсаты-болашақ оқытушылардың шағын жинақты сыныптары бар 

орта оқу орнының жұмыс жағдайларына кәсіби және психологиялық дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: 

Курста шағын жинақты мектептегі оқу жұмысының міндеттері, мазмұны, 

нысандары және әдістері; шағын жинақты мектептегі педагогикалық үдерісті басқаруды 

ұйымдастыру ерекшеліктері оқытылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар болады: 

1. шағын жинақты мектепте Педагогикалық қызметті ұйымдастыру және 

жүргізу бойынша нормативтік құжаттарды білу мен түсінуді көрсету; 

2. кең ой-өрісі және ойлау мәдениеті бар жоғары білімді тұлғаны 

қалыптастыруға ықпал ететін жаратылыстану-ғылыми (әлеуметтік, гуманитарлық, 

экономикалық) пәндер саласында базалық білімі болуы; 

3. ақпаратты интеграциялаудың әр түрлі тәсілдерін пайдалану, оқушылардың 

функционалдық сауаттылығын арттыру арқылы бастапқы әскери даярлықты зерделеу 

кезінде оқушылардың сыни ойлауын дамыту үшін жағдай жасау; 

4. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

5. Бастапқы әскери даярлықты оқыту процесінде білім беру процесіне 

қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын ескеру; 

6. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

7. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

балама шешімдер қабылдау қабілеті. 

 

Цель курса – формирование у будущих преподавателей профессиональных и 

психологических навыков к условиям работы среднего учебного заведения с 

малокомплектными классами. 

Содержание дисциплины: 
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В курсе изучаются задачи, содержание, формы и методы учебной работы в 

малокомплектной школе; особенности организации управления педагогическим 

процессом в малокомплектной школе. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся будут: 

1. демонстрировать знание т понимание нормативных документов по 

организации и ведению педагогической деятельности в малокомплектной школе; 

2. обладать базовыми знаниями в области естественнонаучных (социальных, 

гуманитарных, экономических) дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления; 

3. создавать условия для развития критического мышления учащихся при 

изучении начальной военной подготовки путем использования различных способов 

интегрирования информации, повышения функциональной грамотности учащихся; 

4. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии 

с индивидуальными особенностями школьников; 

5. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной подготовки; 

6. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по 

начальной военной подготовке с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

7. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к 

принятию нестандартных и альтернативных решений. 

 

The purpose of the course – the formation of future teachers of professional and 

psychological skills to the conditions of secondary school with small classes. 

Content of the discipline: 

The course examines the tasks, content, forms and methods of educational work in a 

small school, especially the organization of management of the pedagogical process in a small 

school. 

As a result of the study of the discipline students will be: 

1. to demonstrate knowledge and understanding of normative documents on the 

organization and conduct of pedagogical activity in a small school; 

2. have basic knowledge in the field of natural science (social, humanitarian, 

economic) disciplines that contribute to the formation of a highly educated person with a broad 

Outlook and culture of thinking; 

3. to create conditions for the development of critical thinking of students in the study 

of primary military training through the use of various ways of integrating information, 

improving the functional literacy of students; 

4. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

5. to take into account ethno-cultural and confessional differences of participants of 

the educational process in the process of teaching primary military training; 

6. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies; 

7. to implement innovative ideas in education, the ability to make non-standard and 

alternative decisions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 
 

 

Негізгі әскери-техникалық оқытудың негіздері 

Основы начальной военной и технологической подготовки 
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Fundamentals of basic military and technological training  

Пәннің мақсаты: - орта оқу орындарының оқушылары арасында бастапқы 

әскери оқытуды және әскери-патриоттық тәрбиелеуді ұйымдастыру және өткізу бойынша 

міндеттерді табысты орындау үшін қажетті білімі, біліктілігі мен дағдысы бар Бастапқы 

әскери дайындық оқытушыларын дайындау.  

Пәннің мазмұны: 

Пән Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін, Қазақстан 

Республикасы Президентінің Жарлықтары мен мемлекеттік қорғау туралы Заңдарын, 

Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын, "Қазақстан – 2050" Стратегиясындағы 

Ұлттық қауіпсіздік мәселелерін, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Бас Қолбасшысының 

және Қорғаныс министрінің елдің қорғаныс қабілетін нығайту, Қарулы Күштердің 

құрылымы туралы бұйрықтарын зерделеуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:  

1. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

2. 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 құрастыру; 

3. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

4. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті; 

6. "Бастапқы әскери дайындық" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; жаңартылған білім беру мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу. 

 

Цель дисциплины: - подготовить преподавателей начальной военной подготовки, 

обладающих знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешного 

выполнения обязанностей по организации и проведению начального военного обучения и 

военно-патриотического воспитания среди учащихся средних учебных заведений.  

Содержание дисциплины: 

Дисциплина направлена на изучение основных положений Конституции 

Республики Казахстан, Указов Президента и Законов Республики Казахстан о защите 

государства, Военной доктрины Республики Казахстан – 2017, вопросов национальной 

безопасности в Стратегии «Казахстан – 2050», Приказов Верховного 

Главнокомандующего и Министра обороны Республики Казахстан об укреплении 

обороноспособности страны, структуре Вооруженных Сил. 

В результате изучения дисциплины студенты будут:  

1. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

2. 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; 

3. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

4. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий; 

5. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений; 

6. Проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Начальная военная подготовка»; разрабатывать задания формативного 

оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания образования. 
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The purpose of the discipline: - to prepare teachers of primary military training with 

the knowledge, skills and abilities necessary for the successful performance of duties on the 

organization and conduct of primary military training and military-Patriotic education among 

students of secondary schools.  

Content of the discipline: 

The discipline is aimed at studying the main provisions of the Constitution of the 

Republic of Kazakhstan, Decrees of the President and Laws of the Republic of Kazakhstan on 

protection of the state, Military doctrine of the Republic of Kazakhstan – 2017, national security 

issues in the Strategy "Kazakhstan – 2050", Orders of the Supreme Commander and the 

Minister of defense of the Republic of Kazakhstan on strengthening the country's defense, the 

structure of the Armed Forces. 

As a result of studying the discipline, students will:  

1. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

2. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

3. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

4. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies; 

5. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions; 

6. Conduct formative and summative assessment of students ' knowledge on the 

subject of "Basic military training"; develop tasks of formative assessment in accordance with 

the concept of the updated content of education. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бастапқы әскери дайындық (мектеп бағдарламасы) 

Начальная военная подготовка (школьная программа) 

Basic military training (curriculum) 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 
 

Бастапқы әскери дайындықты жоспарлау, есепке алу және бақылау 

Планирование, учет и контроль начальной военной подготовки 

Planning, accounting and control of basic military training 

Пәннің мақсаты: болашақ АӘД оқытушыларында білім берудің жаңартылған 

мазмұны жағдайында Бастапқы әскери дайындықты жоспарлау, есепке алу және бақылау 

бойынша жұмыс істеу.   

Пәннің мазмұны: курста оқыту процесін ұйымдастыру және бастапқы әскери 

даярлықтың оқу бағдарламасымен анықталатын оқу-тәрбие міндеттерін орындауды 

қамтамасыз ету мәселелері оқытылады; әр сабақты алдын ала және мұқият дайындау; 

жалпы білім беретін мекемелердің педагогикалық ұжымымен және қоғамдық 

ұйымдарымен байланыс; пән бойынша оқушылардың білімін қалыптастырушы және 

жиынтық бағалауды жүргізу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1.  Бастапқы әскери даярлық негіздерін; Бастапқы әскери оқытуды ұйымдастыру 

жөніндегі нормативтік және заңнамалық құжаттардың талаптарын білуін көрсету; 

2.  жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 
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3.  Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

4. 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 құрастыру; 

5. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

6. республиканың қоғамдық өмірінің мәселелері мен үрдістерін, ондағы өзінің 

кәсіби қызметінің орнын әдіснамалық ұстанымдарынан бағалау.            

 

Целью дисциплины: формирование у будущих преподавателей НВП  работать по 

планированию, учету и контролю начальной военной подготовки в условиях 

обновленного содержания образования.   

Содержание дисциплины: В курсе изучаются вопросы организации процесса 

обучения и обеспечение выполнения учебно-воспитательных задач, определяемых 

учебной программой начальной военной подготовки; заблаговременная и тщательная 

подготовка каждого занятия; связь с педагогическим коллективом и общественными 

организациями общеобразовательных учреждений; проведения формативного и 

суммативного оценивание знаний учащихся по предмету. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1.  демонстрировать знание основ начальной военной подготовки; требований 

нормативных и законодательных документов по организации начального военного 

обучения; 

2.  проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

3.  объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

4. 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; 

5. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

6. оценивать с методологических позиций проблемы и процессы общественной 

жизни Республики, место в ней своей профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the discipline: the formation of the future teachers of the BMT to work 

on the planning, accounting and control of primary military training in the updated content of 

education.   

Course content: The course examines the organization of the learning process and 

ensure the implementation of educational tasks defined by the curriculum of primary military 

training; advance and thorough preparation of each lesson; communication with the teaching 

staff and public organizations of educational institutions; conducting formative and summative 

assessment of students ' knowledge on the subject. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1.  demonstrate knowledge of the basics of basic military training; requirements of 

normative and legislative documents on the organization of primary military training; 

2.  to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

3.  explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

4. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 
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5. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

6. to evaluate the problems and processes of the social life of the Republic, the place 

of their professional activity in it from the methodological point of view. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бастапқы әскери дайындық (мектеп бағдарламасы) 

Начальная военная подготовка (школьная программа) 

Basic military training (curriculum)  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 

 

Саптық дайындық 

Строевая подготовка 

Drill training 

Пәннің мақсаты: болашақ АӘД оқытушыларында оқушылармен саптық 

дайындық сабақтарын өткізуге дұрыс көзқарасты қалыптастыру, олардың қазіргі 

замандағы ұрыста жеке құрамға қажетті психологиялық орнықтылығын дамыту. 

Пәннің мазмұны: курста ҚР ҚК саптық жарғысының негізгі ережелері 

оқытылады; солдатты орнында және қарумен және қарусыз қозғалыста саптық тәсілдерді 

орындауда жеке даярлау; бөлімше мен взвод құрамында орнында және қарумен және 

қарусыз қозғалуда саптық тәсілдерді орындау; саптық байқауды өткізу. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

1. әскери-педагогикалық, әскери-арнайы және дене дайындығын көрсету; 

2. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

3. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

4. 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 құрастыру; 

5. Бастапқы әскери даярлықты оқыту процесінде білім беру процесіне 

қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын ескеру; 

6. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих преподавателей НВП правильного 

подхода к проведению занятий по строевой подготовке с учащимися, развитию у них 

психологической устойчивости, необходимых личному составу в современном бою. 

Содержание дисциплины: В курсе изучаются основные положения Строевого 

устава ВС РК; одиночную подготовку солдата в выполнении строевых приемов на месте 

и в движении с оружием и без оружия; выполнение строевых приемов на месте и в 

движении с оружием и без оружия в составе отделения и взвода; проведение строевого 

смотра. 

В результате изучения дисциплины студенты будут: 

1. демонстрировать военно-педагогическую, военно-специальную и 

физическую подготовку; 

2. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 
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3. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

4. 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; 

5. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной подготовки; 

6. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий.  

 

The purpose of the discipline: the formation of the future teachers of the BMT correct 

approach to conducting training sessions with students, the development of their psychological 

stability, necessary personnel in modern combat. 

Course contents: the course examines the main provisions of the Charter of the 

Combatant armed forces of Kazakhstan; single training soldiers in the execution of combatant 

techniques in place and in movement with and without weapons; implementation of combatant 

techniques in place and in movement with and without weapons as part of the Department and 

platoon; carrying out of front review. 

As a result of studying the discipline, students will: 

1. to demonstrate military-educational, military and physical training; 

2. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

3. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

4. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

5. to take into account ethno-cultural and confessional differences of participants of 

the educational process in the process of teaching primary military training; 

6. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бастапқы әскери дайындық (мектеп бағдарламасы) 

Начальная военная подготовка (школьная программа) 

Basic military training (curriculum) 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Саптық және дене шынықтыру дайындығы 

Физическая и строевая подготовка 

Physical and drill training 

 

 

 

Әскери қызмет негіздері 

Основы воинской службы 

Fundamentals of military service 

Пәннің мақсаты: студенттердің азаматтық дүниетанымын, Қазақстан 

Республикасының егемендігін қорғау қажеттігіне сенімділікті, әскери қызметке жауапты 

болуға саналы дайындығын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: курста Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелері, 

мемлекет қорғанысы негіздері, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің рөлі, 

олардың сипаты мен ерекшеліктері, Қазақстан Республикасы азаматтарының құрметті 

міндеті ретіндегі әскери қызметтің мәні, әскери анттың негізгі талаптары, Қазақстан 

Республикасы Қарулы Күштерінің жарғылары, жеке құрамның орналасуы мен өмірі, 

қажетті әскери білім мен практикалық дағдыларды игеру оқытылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 
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1.  ҚР құрылымының конституциялық негіздерін білуді және түсінуді, ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі ҚР ҚК орны мен рөлін, ҚР ҚК әскер түрлері мен 

тектерін, Қазақстанның әскери саясатының принциптерін және ӘК даму кезеңдерін 

көрсету; 

2.  Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

3.  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 құрастыру; 

4.  Бастапқы әскери даярлық негіздерін; Бастапқы әскери оқытуды ұйымдастыру 

жөніндегі нормативтік және заңнамалық құжаттардың талаптарын білуін көрсету; 

5.  білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті; 

6.  республиканың қоғамдық өмірінің мәселелері мен үрдістерін, ондағы өзінің 

кәсіби қызметінің орнын әдіснамалық ұстанымдарынан бағалау. 

 

Цель  дисциплины: формирование мировоззрения  гражданственности  у  

студентов, убежденности в  необходимости защиты суверенитета Республики 

Казахстан, сознательной готовности к ответственному отношению воинской службе.  

Содержание дисциплины:  в курсе изучаются  положения Конституции Республики 

Казахстан, основ обороны государства,  роли Вооруженных Сил Республики Казахстан, их 

характера и особенностей, значения воинской службы как почетной обязанности граждан 

Республики Казахстан, основных требований военной присяги, уставов Вооруженных Сил 

Республики Казахстан, размещением и жизнью личного состава, приобретения 

необходимых военных знаний и практических навыков. 

В результате изучения дисциплины студенты будут: 

1. Демонстрировать знания и понимания конституционных основ устройства 

РК, место и роль ВС РК в обеспечении национальной безопасности, виды и рода войск 

ВС РК, принципы военной политики Казахстана и этапы развития ВС; 

2. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

3. 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; 

4. демонстрировать знание основ начальной военной подготовки; требований 

нормативных и законодательных документов по организации начального военного 

обучения; 

5. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений; 

6. оценивать с методологических позиций проблемы и процессы общественной 

жизни Республики, место в ней своей профессиональной деятельности. 

 

The purpose of the discipline: the formation of the worldview of citizenship among 

students, the belief in the need to protect the sovereignty of the Republic of Kazakhstan, 

conscious readiness for responsible military service. 

Course content: the course examines the provisions of the Constitution of the 

Republic of Kazakhstan, the foundations of state defense, the role of the Armed Forces of the 

Republic of Kazakhstan, their nature and characteristics, the importance of military service as 

an honorable duty of citizens of the Republic of Kazakhstan, the basic requirements of the 

military oath, the statutes of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan, placement and 

life of personnel, the acquisition of the necessary military knowledge and practical skills. 

As a result of studying the discipline, students will: 

1. To demonstrate knowledge and understanding of the constitutional bases of the 

device of the RK, the place and role of armed forces in ensuring national security, the types and 

kinds of troops of armed forces of Kazakhstan, principles of the military policy of Kazakhstan 

and the stages of development of the armed forces; 
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2. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating to 

military policy, defense and security of the country; 

3. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

4. demonstrate knowledge of the basics of basic military training; requirements of 

normative and legislative documents on the organization of primary military training; 

5. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions; 

6. to evaluate the problems and processes of the social life of the Republic, the place 

of their professional activity in it from the methodological point of view. 

          

               Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бастапқы әскери дайындық (мектеп бағдарламасы) 

Начальная военная подготовка (школьная программа) 

Basic military training (curriculum) 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 

 

Атысу дайындығы  

Огневая подготовка  

Weapons training 

      Пәннің мақсаты: қазіргі ұрыс жағдайында бөлімше және взвод құрамындағы іс-

әрекет кезінде штаттық қаруды (қару-жарақты) тиімді қолдануда АӘД болашақ 

оқытушыларының білімін қалыптастыру. 

      Пәннің мазмұны: Пән атыс қаруының жауынгерлік қасиеттері мен материалдық 

бөлігін, жауынгерлік техниканы қару-жарақты, атыс қаруынан ату тәсілдері мен 

ережелерін және қол жарықшақты гранаталарды лақтыруды, атыс міндеттерін шешу үшін 

атудың негіздері мен ережелерін қолдануға бағытталған. 

     Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. Бастапқы әскери даярлық негіздерін; Бастапқы әскери оқытуды ұйымдастыру 

жөніндегі нормативтік және заңнамалық құжаттардың талаптарын білуін көрсету; 

2. әскери-педагогикалық, әскери-арнайы және дене дайындығын көрсету; 

3. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

4. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

5. 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 құрастыру; 

6. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

7. Бастапқы әскери даярлықты оқыту процесінде білім беру процесіне 

қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын ескеру; 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих преподавателей НВП знаний в эф-

фективном применении штатного оружия (вооружения)  при действиях в составе 

отделения и взвода в различных условиях современного боя. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на изучение боевых свойств и 

материальной части стрелкового оружия, вооружения боевой техники, приемов и правил 
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стрельбы из стрелкового оружия и метания ручных осколочных гранат, применению 

основ и правил стрельбы для решения огневых задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. демонстрировать знание основ начальной военной подготовки; требований 

нормативных и законодательных документов по организации начального военного 

обучения; 

2. демонстрировать военно-педагогическую, военно-специальную и 

физическую подготовку; 

3. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

4. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

5. 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; 

6. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

7. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной подготовки; 

 

The purpose of the discipline: the formation of the future teachers of the BMT 

knowledge in the effective use of standard weapons (weapons) in the actions of the Department 

and platoon in various conditions of modern combat. 

Discipline content: the discipline is aimed at studying the combat properties and the 

material part of small arms, weapons of military equipment, methods and rules of shooting from 

small arms and throwing hand fragmentation grenades, the use of the basics and rules of fire to 

solve fire problems. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. demonstrate knowledge of the basics of basic military training; requirements of 

normative and legislative documents on the organization of primary military training; 

2. to demonstrate military-educational, military and physical training; 

3. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

4. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

5. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

6. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

7. to take into account ethno-cultural and confessional differences of participants of 

the educational process in the process of teaching primary military training; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бастапқы әскери дайындық (мектеп бағдарламасы) 

Начальная военная подготовка (школьная программа) 

Basic military training (curriculum) 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 
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Атыстың негіздері мен қағидалары 

Основы и правила стрельбы 

Bases and rules of firing  

Пәннің мақсаты: болашақ Бастапқы әскери дайындық оқытушыларының ішкі 

және сыртқы баллистиканың негізгі ережелерін; атыс қаруынан ату ережелерін, атыс 

жүргізу тәртібі және атыс жүргізу кезінде қауіпсіздік шараларын сақтау туралы 

білімдерін қалыптастыру.  

Курстың / пәннің мазмұны: курстың мазмұны: ішкі және сыртқы баллистика 

туралы негізгі мәліметтер; оқ дәріні тарату; атыс қаруынан ату ережелері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:  

1. Ату негіздері мен ережелері " пәні бойынша қаралатын мәселелерді білу және 

түсінуді көрсету»; 

2. әскери-педагогикалық, әскери-арнайы және дене дайындығын көрсету; 

3.  жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

4.   Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

5.   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 құрастыру; 

6. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих преподавателей начальной военной 

подготовки знаний основных положений внутренней и внешней баллистики; правил 

стрельбы из стрелкового оружия, о порядке проведения стрельб и соблюдения мер 

безопасности при проведении стрельб.  

Содержание курса: В курсе изучаются основные сведения о внутренней и 

внешней баллистике; рассеивании пуль; правила стрельбы из стрелкового оружия. 

В результате изучения дисциплины студенты будут:  

1. Демонстрировать знание и понимание тех вопросов, которые 

рассматриваются в дисциплине «Основы и правила стрельбы»; 

2. демонстрировать военно-педагогическую, военно-специальную и 

физическую подготовку; 

3.  проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

4.   объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

5.    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; 

6.     подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии 

с индивидуальными особенностями школьников. 

 

The purpose of the discipline: the formation of future teachers of basic military 

training knowledge of the basic provisions of internal and external ballistics; shooting rules of 

small arms, the order of the shooting and compliance with security measures during the 

shooting.  

Course content: The course examines the basic information about internal and 

external ballistics; dispersion of bullets; shooting rules of small arms.As a result of studying the 

discipline, students will:  
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1. To demonstrate knowledge and understanding of the issues that are considered in 

the discipline "Fundamentals and rules of shooting»; 

2. to demonstrate military-educational, military and physical training; 

3.  to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

4.   explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

5.    design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

6.     select methods, techniques, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 
 

 

Тактикалық дайындық  

Тактическая подготовка  

Tactical training 

Пәннің мақсаты: – білім алушыларда орта оқу орындарының оқушыларын 

соғысты дайындау және жүргізу бойынша оқытудың аса маңызды аспектілері туралы 

білім жүйесін қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: курста келесі бөлімдер оқытылады: сарбаздардың әр 

түрлі ұрыс түрлеріндегі іс-әрекеттері, бөлімше, взвод іс-әрекеттері шабуылда, 

қорғаныста, маршада және барлауда. 

Тактикалық дайындық бойынша пәнді оқу нәтижесінде студенттер:       

1.   Қазіргі заманғы жалпы әскери ұрыс негіздерін білу мен түсінуді, 

мотоатқыштар бөлімшесі, взводтың құрамында соғысты ұйымдастыру мен жүргізуді 

және олардың ұйымдық-штаттық құрылымын көрсету; 

2. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

3. 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 құрастыру; 

4. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті; 

6. республиканың қоғамдық өмірінің мәселелері мен үрдістерін, ондағы өзінің 

кәсіби қызметінің орнын әдіснамалық ұстанымдарынан бағалау. 

 

 Цель дисциплины: – формирование у обучающихся системы знаний о наиболее 

важных аспектах обучения учащихся средних учебных заведений по подготовке и 

ведению боя. 

Содержание курса: в курсе изучаются следующие разделы: действия солдат в 

различных видах боя, действия отделения, взвода в наступлении, обороне, на марше и в 

разведке. 
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В результате изучения дисциплины по тактической подготовке  студенты 

будут:       

1.  Демонстрировать знание и понимание основ современного общевойскового 

боя, организацию и ведение боя в составе мотострелкового отделения, взвода и их 

организационно-штатную структуру; 

2.    проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

3.   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; 

4.   организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по 

начальной военной подготовке с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений; 

6.   оценивать с методологических позиций проблемы и процессы общественной 

жизни Республики, место в ней своей профессиональной деятельности. 

 

 The purpose of the discipline: – the formation of students ' knowledge about the 

most important aspects of training students of secondary schools for the preparation and conduct 

of the battle. 

Course content: the course covers the following sections: the actions of soldiers in 

various types of combat, the actions of the Department, platoon in the offensive, defense, on the 

March and in intelligence 

As a result of studying the discipline of tactical training, students will:       

1.   To demonstrate knowledge and understanding of the basics of modern combined 

arms combat, the organization and conduct of combat as part of the motorized rifle division, 

platoon and their organizational and staff structure; 

2. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

3. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

4. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies; 

5. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions; 

6. to evaluate the problems and processes of the social life of the Republic, the place 

of their professional activity in it from the methodological point of view. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытудың негіздері 

Основы начальной военной и технологической подготовки 

Fundamentals of basic military and technological training  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 

 

Ұрыс қимылдарының негіздері 

Основы боевых действий 

Fundamentals of hostilities 

Пәнді оқыту мақсаты: қажетті әскери білімі бар, жауынгерлік жарғылардың 

теориялық жағдайын шығармашылық қолдана алатын, соғысты ұйымдастыру мен 
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жүргізудің негіздерін білетін әскери жетекшіні дайындау, сондай-ақ ықтимал 

қарсыластың армиясы бөлімшелерінің іс-қимыл тактикасын ұйымдастыру, қару-жарағы, 

тактикасын білу.  

Мазмұны қамтиды: 

- Қазіргі жалпы әскери ұрыс негіздері; 

- ҚР ҚК мотоатқыштар бөлімшелерінің жауынгерлік мүмкіндіктері; 

- Мотоатқыштар бөлімдері мен бөлімшелерінің қорғаныс жүргізу негіздері; 

- Мотоатқыштар бөлімдері мен бөлімшелерінің басталуын жүргізу негіздері; 

- Бөлімдер мен бөлімшелердің орын ауыстыруы және орналасуы; 

- ОМП қорғау және ұрыстағы бөлімшені химиялық қамтамасыз ету. 

Студент пәнді оку нәтижесінде:  

1.   Қазіргі заманғы жалпы әскери ұрыс негіздерін білу мен түсінуді, 

мотоатқыштар бөлімшесі, взводтың құрамында соғысты ұйымдастыру мен жүргізуді 

және олардың ұйымдық-штаттық құрылымын көрсету; 

2. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

3. 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 құрастыру; 

4. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті; 

6. республиканың қоғамдық өмірінің мәселелері мен үрдістерін, ондағы өзінің 

кәсіби қызметінің орнын әдіснамалық ұстанымдарынан бағалау. 

 

Цель преподавания дисциплины: подготовить будущего преподавателя, 

обладающего необходимыми военными знаниями, умеющего творчески применять 

теоретические положения боевых уставов, знающего основы организации и ведения боя, 

а также организацию, вооружение, тактику действий подразделений армии вероятного 

противника.  

Содержание курса включает: 

- Основы современного общевойскового боя; 

- Боевые возможности мотострелковых подразделений ВС РК; 

- Основы ведения обороны мотострелковыми частями и подразделениями; 

- Основы ведения наступления мотострелковыми частями и подразделениями; 

- Передвижение и расположение на месте частей и подразделений; 

- Защита от ОМП и химическая обеспечение подразделение в бою.  

В результате изучения дисциплины студенты должны будут: 

1. Демонстрировать знание и понимание основ современного 

общевойскового боя, организацию и ведение боя в составе мотострелкового отделения, 

взвода и их организационно-штатную структуру; 

2. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия 

по начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

3. 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; 

4. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий; 

5. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений; 
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6. оценивать с методологических позиций проблемы и процессы общественной 

жизни Республики, место в ней своей профессиональной деятельности. 

The purpose of teaching the discipline: to prepare a military leader with the necessary 

military knowledge, able to creatively apply the theoretical provisions of the combat 

regulations, who knows the basics of the organization and conduct of combat, as well as the 

organization, weapons, tactics of the army units of the probable enemy.  

Course content includes: 

- Basics of modern combined arms combat; 

- Combat capabilities of motorized rifle units of the armed forces of Kazakhstan; 

- Basics of defense motorized rifle units and units; 

- Basics of offensive motorized rifle units and units; 

- Movement and location of units; 

- Protection from chemical weapons of mass destruction and securing the unit in 

battle.  

As a result of studying the discipline, students will have to: 

1.   To demonstrate knowledge and understanding of the basics of modern combined 

arms combat, the organization and conduct of combat as part of the motorized rifle division, 

platoon and their organizational and staff structure; 

2. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

3. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

4. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies; 

5. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions; 

6. to evaluate the problems and processes of the social life of the Republic, the place of 

their professional activity in it from the methodological point of view. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытудың негіздері 

Основы начальной военной и технологической подготовки 

Fundamentals of basic military and technological training  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 
 
Техникалық дайындық 

Техническая подготовка 

Technical training 

Курстың / пәннің / юниттің атауы: Автомобиль және бронетанктік техниканың 

мақсаты, жалпы құрылымы, тактикалық-техникалық сипаттамалары туралы білім 

алушылардың білімін қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: курстың мазмұны: әскери-көліктік 

автомобильдердің, бронетранспортерлердің, жаяу әскерлердің жауынгерлік машиналары 

мен танктердің пайдалану сипаттамасы, жалпы құрылымы, тактикалық-техникалық 

мәліметтері, қару-жарағы оқытылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы :  

1. алғашқы әскери дайындық бакалаврының лауазымдық міндеттерін табысты 

орындау үшін Берілген пәнді оқып-үйренгеннен кейін алған білімдерін қолдану; 

2.  қолдану дағдысының болуы, қазіргі заманғы техниканы қолдана білу 

кәсіби қызмет саласындағы ақпараттық технологиялар. 

3. әскери-педагогикалық, әскери-арнайы және дене дайындығын көрсету; 



31 

 

4. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

5. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

6. 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 құрастыру. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся знаний о  назначении, общем 

устройстве, тактико-технических характеристиках автомобильной и бронетанковой 

техники; оснащенность вооружением и специальным оборудованием автобронетанковой 

техники. 

Содержание курса: В курсе изучаются эксплуатационная характеристика, общее 

устройство, тактико-технические данные, вооружение  военно-транспортных 

автомобилей, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет :  

1. применять полученные знания после изучения  данной дисциплины для 

успешного выполнения должностных обязанностей бакалавра начальной военной 

подготовки; 

2.  обладать навыками обращения с современной техникой, уметь 

использовать 

информационные технологии в сфере профессиональной деятельности. 
3. демонстрировать военно-педагогическую, военно-специальную и 

физическую подготовку; 

4. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

5. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

6. 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; 

 

The purpose of the course: the formation of students ' knowledge about the purpose, 

the General device, tactical and technical characteristics of automotive and armored vehicles; 

equipped with weapons and special equipment of armored vehicles. 

Course content: The course examines the operational characteristics, General 

structure, tactical and technical data, weapons of military transport vehicles, armored personnel 

carriers, infantry fighting vehicles and tanks 

As a result of studying the discipline the student will :  

1. apply the knowledge gained after studying this discipline to successfully perform 

the duties of a bachelor of primary military training; 

2.  have the skills of handling modern technology, be able to use 

information technologies in the field of professional activity. 

3. to demonstrate military-educational, military and physical training; 

4. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

5. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 
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6. design the educational process from the standpoint of modern requirements for 

the content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытудың негіздері 

Основы начальной военной и технологической подготовки 

Fundamentals of basic military and technological training  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 
 
ҚР Қарулы Күштерінің автомобиль және сауыт танк техникасы 

Автомобильная и бронетанковая  техника Вооруженных Сил РК 

Automotive and armored vehicles of the Armed Forces of the Republic of 

Kazakhstan 

Курстың / пәннің / юниттің атауы: Автомобиль және бронетанктік техниканың 

мақсаты, жалпы құрылымы, тактикалық-техникалық сипаттамалары туралы білім 

алушылардың білімін қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: курстың мазмұны: әскери-көліктік 

автомобильдердің, бронетранспортерлердің, жаяу әскерлердің жауынгерлік машиналары 

мен танктердің пайдалану сипаттамасы, жалпы құрылымы, тактикалық-техникалық 

мәліметтері, қару-жарағы оқытылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы :  

1. алғашқы әскери дайындық бакалаврының лауазымдық міндеттерін табысты 

орындау үшін Берілген пәнді оқып-үйренгеннен кейін алған білімдерін қолдану; 

2.  қолдану дағдысының болуы, қазіргі заманғы техниканы қолдана білу 

кәсіби қызмет саласындағы ақпараттық технологиялар. 

3. әскери-педагогикалық, әскери-арнайы және дене дайындығын көрсету; 

4. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

5. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

6. 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 құрастыру. 

 

Цель курса: формирование у обучающихся знаний о  назначении, общем 

устройстве, тактико-технических характеристиках автомобильной и бронетанковой 

техники; оснащенность вооружением и специальным оборудованием автобронетанковой 

техники. 

Содержание курса: В курсе изучаются эксплуатационная характеристика, общее 

устройство, тактико-технические данные, вооружение  военно-транспортных 

автомобилей, бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет :  

1. применять полученные знания после изучения  данной дисциплины для 

успешного выполнения должностных обязанностей бакалавра начальной военной 

подготовки; 

2.  обладать навыками обращения с современной техникой, уметь 

использовать 

информационные технологии в сфере профессиональной деятельности. 
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3. демонстрировать военно-педагогическую, военно-специальную и 

физическую подготовку; 

4. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

5.объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

                 6.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; 

 

The purpose of the course: the formation of students ' knowledge about the purpose, 

the General device, tactical and technical characteristics of automotive and armored vehicles; 

equipped with weapons and special equipment of armored vehicles. 

Course content: The course examines the operational characteristics, General 

structure, tactical and technical data, weapons of military transport vehicles, armored personnel 

carriers, infantry fighting vehicles and tanks 

As a result of studying the discipline the student will :  

1. apply the knowledge gained after studying this discipline to successfully perform 

the duties of a bachelor of primary military training; 

2.  have the skills of handling modern technology, be able to use 

information technologies in the field of professional activity. 

3. to demonstrate military-educational, military and physical training; 

4. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

5. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

6. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытудың негіздері 

Основы начальной военной и технологической подготовки 

Fundamentals of basic military and technological training  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 
 

Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері - мемлекеттің әскери 

қауіпсіздігінің кепілі 

Вооруженные Силы Республики Казахстан – гарант военной безопасности 

государства 

The Armed Forces of the Republic of Kazakhstan - the guarantor of the state’s 

military security 

Пәннің мақсаты: студенттердің ҚР Қарулы Күштеріне, олардың дәстүрлеріне, 

әскер түрлері мен әскер тектеріндегі қызмет ерекшеліктеріне, әскери мамандыққа деген 

қызығушылығын қалыптастыру және ҚР ҚК Заңдары – ҚР ҚК Жарғыларын түсіндіру. 

Пәннің мазмұны: 

Пән Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін, Қазақстан 

Республикасы Президентінің Жарлықтары мен мемлекеттік қорғау туралы Заңдарын, 

Қазақстан Республикасының Әскери доктринасын, "Қазақстан – 2050" Стратегиясындағы 

Ұлттық қауіпсіздік мәселелерін, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Бас Қолбасшысының 
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және Қорғаныс министрінің елдің қорғаныс қабілетін нығайту, Қарулы Күштердің 

құрылымы туралы бұйрықтарын зерделеуге бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:  

     1.Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

     2.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 құрастыру; 

      3.оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

      4.қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

      5.білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті; 

       6."Бастапқы әскери дайындық" пәні бойынша оқушылардың білімін формативті 

және жиынтық бағалауды жүргізу; жаңартылған білім беру мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу. 

Цель дисциплины: формирование интереса у студентов к Вооруженным Силам  

РК, их традициям, особенностями службы в видах и родах войск, к военной профессии и 

разъяснение свода законов ВС РК – Уставов ВС РК. 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина направлена на изучение основных положений Конституции 

Республики Казахстан, Указов Президента и Законов Республики Казахстан о защите 

государства, Военной доктрины Республики Казахстан – 2017, вопросов национальной 

безопасности в Стратегии «Казахстан – 2050», Приказов Верховного 

Главнокомандующего и Министра обороны Республики Казахстан об укреплении 

обороноспособности страны, структуре Вооруженных Сил. 

В результате изучения дисциплины студенты будут:  

               1.объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

              2.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; 

              3.подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

                4.организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий; 

               5.реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений; 

                 6.Проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Начальная военная подготовка»; разрабатывать задания формативного 

оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания образования. 

 

The purpose of the discipline: the formation of the worldview of citizenship among 

students, the belief in the need to protect the sovereignty of the Republic of Kazakhstan, 

conscious readiness for responsible military service. 

Course content: the course examines the provisions of the Constitution of the 

Republic of Kazakhstan, the foundations of state defense, the role of the Armed Forces of the 

Republic of Kazakhstan, their nature and characteristics, the importance of military service as 

an honorable duty of citizens of the Republic of Kazakhstan, the basic requirements of the 

military oath, the statutes of the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan, placement and 

life of personnel, the acquisition of the necessary military knowledge and practical skills. 

As a result of studying the discipline, students will: 
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1. To demonstrate knowledge and understanding of the constitutional bases of the 

device of the RK, the place and role of armed forces in ensuring national security, the types and 

kinds of troops of armed forces of Kazakhstan, principles of the military policy of Kazakhstan 

and the stages of development of the armed forces; 

2. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating to 

military policy, defense and security of the country; 

3. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

4. demonstrate knowledge of the basics of basic military training; requirements of 

normative and legislative documents on the organization of primary military training; 

5. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions; 

6. to evaluate the problems and processes of the social life of the Republic, the place 

of their professional activity in it from the methodological point of view. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Бастапқы әскери дайындық (мектеп бағдарламасы) 

Начальная военная подготовка (школьная программа) 

Basic military training (curriculum) 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 

 
Минор модулі 

Модуль Минор 

              Minor Module 

 

 

Запастағы офицерлердің әскери 

Военная подготовка офицеров запаса 

Military training of reserve officers 

Курстың мақсаты - болашақ Бастапқы әскери дайындық оқытушыларының 

әскери тапсырмаларды орындау үшін қажетті білімі бар, жауынгерлік іс-қимылдарды 

жүргізу барысында тактикалық жағдайды бағалай алатын, бейбіт уақытта және 

жауынгерлік іс-қимылдар кезінде жеке құраммен тәрбие жұмыстарын шебер жүргізе 

алатын ҚР Қарулы Күштері үшін запастағы офицерлерді дайындау туралы білімдерін 

қалыптастыру. 

Курстың мазмұны: курста оқытылады: 

- ҚР Президентінің, ҚР Қорғаныс министрінің қырағылық пен жоғары 

жауынгерлік әзірлікті қолдау, құқық тәртібі мен әскери тәртіпті нығайту жөніндегі 

офицер кадрларының міндеттері туралы талаптары; 

- ҚР Қарулы Күштерінің "Қазақстан – 2050" бағдарламасының талаптары 

аясында ҚР қауіпсіздігі мен егемендігін қорғаудағы рөлі мен орны»; 

- Әскери қызметшілердің әскери қылмыстары үшін жауапкершілігі туралы ҚР 

Қылмыстық кодексі; 

- Офицерлік құрамның қызмет өткеруі туралы заң актілері; 

- ҚР Қарулы Күштерінің қару-жарағы мен техникасы (ӘК түрлері, әскер тектері, 

арнайы әскерлер)); 

- Мотоатқыштар (танк) батальоны бөлімшелерін ұйымдастыру, қару-жарақ және 

әскери техника; 

- Ықтимал қарсылас армиясының мотомеханикалық (жаяу әскер, танк) 

батальонын ұйымдастыру; 

- Ықтимал қарсыластың Қарулы күресінің қазіргі заманғы құралдары. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар болады: 
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1. Қазіргі заманғы жалпы әскери ұрыс негіздерін білу мен түсінуді, 

мотоатқыштар бөлімшесі, взводтың құрамында соғысты ұйымдастыру мен жүргізуді 

және олардың ұйымдық-штаттық құрылымын көрсету; 

2.   жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

3.  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 құрастыру; 

4.   қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5.  білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті; 

6.   республиканың қоғамдық өмірінің мәселелері мен үрдістерін, ондағы өзінің 

кәсіби қызметінің орнын әдіснамалық ұстанымдарынан бағалау. 

 

Цель курса - формирование у будущих преподавателей начальной военной 

подготовки знаний о подготовке для Вооруженных Сил РК офицеров запаса, обладающих 

необходимыми знаниями для выполнения боевых задач, умеющими оценивать 

тактическую обстановку в ходе ведения боевых действий, умело проводить 

воспитательную работу с личным составом в мирное время и в период боевых действий.    

Содержание курса:  в курсе изучаются: 

- Требования Президента РК, Министра Обороны РК о задачах офицерских 

кадров по поддержанию бдительности и высокой боевой готовности, укреплению 

правопорядка и воинской дисциплины; 

- Роль и место Вооруженных Сил РК в защите безопасности и суверенитета РК в 

свете требований программы «Казахстан – 2050»; 

- Уголовный кодекс РК об ответственности военнослужащих за воинские 

преступления; 

- Законодательные акты о прохождении службы офицерским составом; 

- Вооружение и техника Вооруженных Сил РК (Виды ВС, рода войск, 

специальные войска); 

- Организация, вооружение и боевая техника подразделений мотострелкового 

(танкового) батальона; 

- Организация мотопехотного (пехотного, танкового) батальона армии 

вероятного противника; 

- Современные средства вооруженной борьбы вероятного противника.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся будут: 

1.   Демонстрировать знание и понимание основ современного общевойскового 

боя, организацию и ведение боя в составе мотострелкового отделения, взвода и их 

организационно-штатную структуру; 

2.     проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

3.    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; 

4.     организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий; 

5.  реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений; 

6.    оценивать с методологических позиций проблемы и процессы общественной 

жизни Республики, место в ней своей профессиональной деятельности. 
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The purpose of the course - the formation of future teachers of basic military training 

knowledge about the training of reserve officers for the Armed Forces of Kazakhstan, with the 

necessary knowledge to perform combat missions, able to assess the tactical situation during the 

conduct of hostilities, skillfully conduct educational work with personnel in peacetime and 

during hostilities. 

Course content: the course is studied: 

- Requirements of the President of Kazakhstan, the Minister of Defense of Kazakhstan 

on the tasks of officers to maintain vigilance and high combat readiness, strengthening law and 

order and military discipline; 

 

- The role and place of the Armed Forces of Kazakhstan in the protection of security 

and sovereignty of Kazakhstan in light of the requirements of the program "Kazakhstan – 

2050»; 

- Criminal code of the Republic of Kazakhstan on responsibility of servicemen for 

military crimes; 

- Legislative acts on the service of officers; 

- Armament and equipment of the Armed Forces of Kazakhstan (Types of armed 

forces, type of troops, special forces); 

- Organization, armament and military equipment of divisions of motorized rifle (tank) 

battalion; 

- Organization of infantry (infantry, tank) battalion of the army of the probable enemy; 

As a result of the study of the discipline students will be: 

1.  To demonstrate knowledge and understanding of the basics of modern combined 

arms combat, the organization and conduct of combat as part of the motorized rifle division, 

platoon and their organizational and staff structure; 

2.   to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

3.  design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

4. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies; 

5.  implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions; 

6.    to evaluate the problems and processes of the social life of the Republic, the place 

of their professional activity in it from the methodological point of view. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытудың негіздері 

Основы начальной военной и технологической подготовки 

Fundamentals of basic military and technological training  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 
 
Минор модулі 

Модуль Минор 

              Minor Module 

 
 
Әскери-патриоттық тәрбие негіздері 

Основы военно-патриотического воспитания 

Вasics of military-patriotic education 
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Пәннің мақсаты студенттердің оқитын жастарға әскери-патриоттық тәрбие 

берудің теориясы мен тәжірибесін білумен қарулануы, олардың орта жалпы білім беретін 

мектептерде, орта арнайы оқу орындарында Алғашқы әскери дайындық пәнінің 

оқытушысы лауазымында оқу және тәрбие жұмысын ұйымдастыру мен жүргізудің 

дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру болып табылады. 

"Әскери-патриоттық тәрбие негіздері" курсының мазмұны»: 

- студенттерде жоғары адамгершілік сенімділікті қалыптастыру, қазақстандық 

патриотизм сезімі, біздің Отанымыздың қасиетті шептерін қорғауға қарумен ұдайы 

дайын болу; 

- студенттерде демократиялық мемлекеттің белсенді, саналы құрылысшыларын, 

еңбекқор, ерлікке және өз-өзіне қол жұмсауға дайын білікті педагогтің сапасын дамыту;; 

- студент жастарды әскери-патриоттық тәрбиелеудің теориясы мен тәжірибесін, 

олардың орта жалпы білім беретін мектептерде, орта арнайы оқу орындарында бастапқы 

әскери және технологиялық даярлық оқытушысы лауазымында оқу және тәрбие 

жұмысын ұйымдастыру мен жүргізудің дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру. 

Курсты оқу нәтижесінде студенттер: 

1. Орта оқу орындарында оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу 

мәселелерінде білім мен түсініктерді көрсету; 

2. Бастапқы әскери және технологиялық даярлық бойынша сабақтар өткізу 

барысында және сабақтан тыс уақытта әскери-патриоттық тәрбиені ұйымдастыру кезінде 

осы білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану; 

3. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде оқушыларды Бастапқы 

әскери және технологиялық даярлау және әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша 

сабақтар өткізу, олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілікті, 

тәртіпті, орындаушылықты тәрбиелеу; 

4. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

5. 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 құрастыру; 

6. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Целью дисциплины является вооружение студентов знаниями теории и практики 

военно-патриотического воспитания учащейся молодежи, выработка у них умений и 

навыков организации и проведения учебной и воспитательной работы в должности 

преподавателя начальной военной подготовки в средних общеобразовательных школах, 

средних специальных учебных заведениях. 

Содержание  курса «Основы военно-патриотического воспитания»: 

- формирование у студентов высоконравственную убежденность, чувство 

казахстанского патриотизма, постоянную готовность с оружием в руках выступить на 

защиту священных рубежей нашей Родины; 

- развитие у студентов качества педагога профессионала, способного 

воспитывать активных, сознательных строителей демократического государства, 

трудолюбивых, готовых к подвигу и самопожертвованию; 

- вооружение студентов знаниями теории и практики военно-патриотического 

воспитания учащейся молодежи, выработки у них умения и навыков организации и 

проведения учебной и воспитательной работы в должности преподавателя начальной 

военной и технологической подготовки в средних общеобразовательных школах, в 

средних специальных учебных заведениях. 

В результате изучения курса, студенты будут: 

1. Демонстрировать знание и понимание в вопросах военно-патриотического 

воспитания учащихся в средних учебных заведениях; 

2. Применять эти знания и понимание на профессиональном уровне при 

организации военно-патриотического воспитания в ходе проведения занятий по 

начальной военной и технологической подготовке и во внеурочное время; 
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3. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной и технологической подготовке и военно-патриотическому 

воспитанию учащихся, воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника 

Родины, дисциплинированность, исполнительность; 

4. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

5. 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; 

6. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников. 

 
The purpose of the discipline is to equip students with knowledge of the theory and 

practice of military-Patriotic education of students, develop their skills and abilities of the 

organization and conduct of educational and educational work as a teacher of primary military 

training in secondary schools, secondary special educational institutions. 

The content of the course "bases of military-Patriotic education»: 

- formation of students ' moral conviction, a sense of Kazakhstan patriotism, constant 

readiness with arms to defend the sacred borders of our country; 

- the development of students as a professional teacher, capable of educating active, 

conscious builders of a democratic state, hardworking, ready for heroism and self-sacrifice; 

- arming students with knowledge of the theory and practice of military-Patriotic 

education of students, develop their skills and abilities of the organization and conduct of 

educational and educational work as a teacher of primary military and technological training in 

secondary schools, secondary special educational institutions. 

As a result of studying the course, students will: 

1. To demonstrate knowledge and understanding in matters of military-Patriotic 

education of students in secondary schools; 

2. Apply this knowledge and understanding at a professional level in the organization 

of military-Patriotic education during classes on primary military and technological training and 

after hours; 

3. conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military and technological training and military-Patriotic education of students, 

educating them love, respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, 

diligence; 

4. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

5. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

6. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites  

Тәрбие жұмысынынң теориясы мен әдестемесі. 

Теория и методика воспитательной работы. 

Theory and technique of educational work. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика   

Educational practices 

 
 
Минор модулі 

Модуль Минор 

              Minor Module 
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Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

Пәннің мақсаты: студенттердің пән тақырыптары бойынша білім мен іскерлікті 

саналы меңгеруі үшін пәннің әдістемелік потенциалын қолдануға, дербестікті дамытуға, 

әлеуметтік-мәдени кеңістікте бағдарлануға дағдыландыру. 

Пәннің мазмұны: осы пән бойынша оқу сұрақтарын меңгеру барысында 

студенттерді жасөспірімдер мен қыздарды саралап оқытуға үйрету, ҚР Қарулы 

Күштеріндегі қызметке жастарды жан-жақты дайындауға негізгі көңіл бөлу, әр сабақта 

олардың болашақ жауынгерлеріне қажетті моральдық-саяси, жауынгерлік және 

психологиялық қасиеттерді, саптық түзеп, дене төзімділігін қалыптастыру, 

орындаушылық және тәртіптілікті тәрбиелеу қажет. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:       

1. Бастапқы әскери даярлық негіздерін; Бастапқы әскери оқытуды ұйымдастыру 

жөніндегі нормативтік және заңнамалық құжаттардың талаптарын білуін көрсету; 

2. 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 құрастыру; 

3. оқу орындарында және оқу-дала жиындарында қорғаныс-спорттық 

сауықтыру лагерьлерінде Бастапқы әскери және технологиялық даярлық 

бағдарламасының барлық бөлімдері бойынша сабақтарды ұйымдастыру мен өткізудің 

озық, белсенді нысандары мен әдістерін біріктіру; 

4. бастауыш әскери және технологиялық дайындық және оқушыларды әскери-

патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтарды ұйымдастыру және сапалы өткізу, пәнаралық 

байланыстарды жүзеге асыру; 

5. жергілікті әскери басқару органдарымен және әскери бөлімдермен тығыз 

байланыс орнату; 

6. Бастапқы әскери және технологиялық даярлық бойынша оқу-материалдық 

базаны құру және жетілдіру; 

7.  оқушылармен жеке жұмыс жүргізу, олардың іскерлік, моральдық 

қасиеттерін зерттеу, жастарды ҚР Қарулы Күштерінде қызметке дайындау, сабақ 

барысында қауіпсіздік шараларын бұзудың алдын алу бойынша шаралар қабылдау. 

 

Цель дисциплины: ориентирует процесс обучения в рамках обновленного 

содержания образования на использование методического потенциала предмета для 

осознанного усвоения студентами знаний и умений по темам предмета, развитие 

самостоятельности, приобретение умений ориентироваться в социокультурном 

пространстве. 

Содержание дисциплины: В ходе освоения учебных вопросов по данной 

дисциплине необходимо учить студентов дифференцированному подходу в обучении 

юношей  и девушек, уделять основное внимание  всесторонней подготовке  юношей к 

службе в Вооруженных Силах РК, на каждом занятии формировать у них необходимые 

будущему воину морально-политические, боевые и психологические качества, строевую 

выправку и физическую выносливость, воспитывать исполнительность и 

дисциплинированность. 

В результате изучения дисциплины студенты будут:       

1. демонстрировать знание основ начальной военной подготовки; требований 

нормативных и законодательных документов по организации начального военного 

обучения; 

2. 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; 

3. интегрировать передовые, активные формы и методы организации и 

проведения занятий по всем разделам Программы начальной военной и технологической 

подготовки в учебных заведениях и на учебно-полевых сборах в оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерях; 



41 

 

4. организовывать и качественно проводить занятия по начальной военной и 

технологической подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

осуществлять межпредметные связи; 

5. поддерживать тесную связь с местными органами военного управления и 

воинскими частями; 

6. создавать и совершенствовать учебно-материальную базу по начальной 

военной и технологической подготовке; 

7.  проводить индивидуальную работу с учащимися, изучать их деловые, 

моральные качества, готовить юношей к службе в Вооруженных Силах РК, принимать 

меры по предупреждению нарушений мер безопасности в ходе занятий. 

 
The aim of the subject orients the learning process in the framework of the updated 

content of education on the use of the methodological potential of the subject to a conscious 

assimilation of students knowledge and skills on the topics of the subject, the development of 

autonomy, acquisition of skills to navigate the socio-cultural space. 

The content of the discipline: During the development of educational issues in this 

discipline, it is necessary to teach students a differentiated approach in the training of boys and 

girls, to focus on comprehensive training of young men to serve in the Armed Forces of the 

Republic of Kazakhstan, at each lesson to form the necessary future warrior moral,political, 

combat and psychological qualities, combatant bearing and physical endurance, to educate 

performance and discipline. 

As a result of studying the discipline, students will:       

1. demonstrate knowledge of the basics of basic military training; requirements of 

normative and legislative documents on the organization of primary military training; 

2. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

3. to integrate advanced, active forms and methods of organization and conduct of 

classes in all sections of the Program of primary military and technological training in 

educational institutions and on the training field in the military-sports camps; 

4. to organize and conduct high-quality classes on primary military and technological 

training and military-Patriotic education of students, to carry out interdisciplinary 

communication; 

5. maintain close liaison with local military authorities and military units; 

6. to create and improve the educational and material base for the initial military and 

technological training; 

7.  to carry out individual work with students, to study their business, moral qualities, 

to prepare young men for service in the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan, to take 

measures to prevent violations of security measures during classes. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Педагогика 

Педагогика  

Pedagogics 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  

Educational practices 

 
 
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері тәрбиелік жұмысы 

Воспитательная работа в Вооруженных Силах Республики Казахстан 

Educational Practice in the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan 

Пәннің мақсаты:  

- ҚР ҚК жеке құрамымен тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жүргізу бойынша 

студенттерде командалық және әдістемелік дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: 
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- Гарнизондық және қарауылдық қызмет атқару кезінде міндеттерді қамтамасыз 

ету бойынша тәрбие жұмысы; 

- Тактикалық оқу-жаттығулардың міндеттерін қамтамасыз ету бойынша тәрбие 

жұмысы; 

- Жауынгерлік техника мен қару-жараққа қызмет көрсету бойынша міндеттерді 

қамтамасыз ету бойынша тәрбие жұмысы; 

- Жауынгерлік жағдайдағы тәрбие жұмысы; 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті болады: 

1. ҚР Қарулы Күштеріндегі тәрбие жұмысы жүйесін білуді және түсінуді 

көрсету; 

2. ҚР Қарулы Күштерінде тәрбие жұмысын ұйымдастыру және жүргізу кезінде 

осы білімдер мен түсініктерді қолдану; 

3. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

4. Бастапқы әскери және технологиялық дайындық бойынша оқу процесінің 

мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын заманауи талаптар тұрғысынан, оның 

ішінде білім беру мазмұнын жаңарту қағидаттарын ескере отырып, білім беру процесін 

құрастыру; 

5. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

6. Бастапқы әскери және технологиялық дайындықты оқыту процесінде білім 

беру процесіне қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын 

ескеру. 

Пән келесі жалпы мәдениеттілік және кәсіптік құзыретін құруға бағатталған: A – 

ҚР ҚК тәрбие жұмысының әдістерін білу және түсіну; B – жеке бөлімшені басқару 

кезінде  білім мен өзара түсінікті қолдану; C - білім беру маңыздылығы туралы 

(дайындау) пайымдау; D – жеке бөлімшемен жұмыс істеген кезіндегі коммуникативтік 

дағдылары; E –  бейбiт уақытта және ұрыс қимылдарына кезінде жеке бөлімшемен тәрбие 

жұмысын жүзеге асыру бойынша. оқыту дағдылары. 

 

Цель дисциплины:  

- формирование у студентов командных и методических навыков по 

организации и проведении воспитательной работы с личным составом в ВС РК. 

Содержание курса включает следующие разделы: 

- Воспитательная работа по обеспечению задач при несении гарнизонной и 

караульной службы; 

- Воспитательная работа по обеспечению задач тактических учений; 

- Воспитательная работа по обеспечению задач по обслуживанию боевой 

техники и вооружения; 

- Воспитательная работа в боевой обстановке; 

В результате изучения дисциплины студенты должны будут: 

1.  демонстрировать знание и понимание системы воспитательной работы в 

Вооруженных Силах РК; 

2. применять эти знания и понимание при организации и проведении 

воспитательной работы в Вооруженных Силах РК; 

3. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

4. конструировать образовательный процесс с позиций современных 

требований к содержанию и организации учебного процесса по начальной военной и 

технологической подготовке, в том числе, с учетом принципов обновления содержания 

образования; 

5. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

6. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной и 

технологической подготовки. 
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Purpose of discipline:  

- formation of students ' team and methodological skills in the organization and 

conduct of educational work with personnel in the armed forces. 

The course content includes the following sections: 

- Educational work to ensure the tasks in the performance of garrison and guard 

service; 

- Educational work to ensure the objectives of tactical exercises; 

- Educational work to ensure the maintenance of military equipment and weapons; 

- Educational work in a combat environment; 

As a result of studying the discipline, students will have to: 

1. to demonstrate knowledge and understanding of the system of educational work 

in the Armed Forces of Kazakhstan; 

2. apply this knowledge and understanding in the organization and conduct of 

educational work in the Armed Forces of Kazakhstan; 

3. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

4. to design the educational process from the standpoint of modern requirements for 

the content and organization of the educational process for primary military and technological 

training, including, taking into account the principles of updating the content of education; 

5. select methods, techniques, means of training and education in accordance with 

the individual characteristics of students; 

6. to take into account ethno-cultural and confessional differences of participants of 

the educational process in the process of teaching primary military and technological training. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

Введение в педагогическую профессию  

Introduction to pedagogical speciality 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Әскери-патриоттық тәрбие  негіздері  

Основы военно-патриотического воспитания 

Bases of military-patriotic education  

 
 
Әскери-инженерлік дайындық, әскери топография, баскару мен байланысу 

Военно-инженерная подготовка, военная топография, управление и связь 

Military-engineering training, military topography, management and 

communication 

Пәннің мақсаты: білім алушыларда инженерлік Іс, әскери топография, 

байланыс құралдарын пайдалана отырып бөлімшелерді басқару білімін қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Пән әскери-инженерлік Іс, әскери топография, басқару және 

байланыс саласында білім алуға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. әскери-инженерлік Іс, әскери топография, басқару және байланыс 

саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2. орта оқу орындарының оқушыларымен Бастапқы әскери және технологиялық 

дайындық бойынша сабақтарды ұйымдастыру және өткізу кезінде осы білімдер мен 

түсініктерді қолдану; 

3. әскери-педагогикалық, әскери-арнайы және дене дайындығын көрсету; 

4. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

5. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 



44 

 

6. 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 құрастыру; 

Пән келесі жалпы мәдениеттілік және кәсіптік құзыретін құруға бағатталған: A - 

карточкалар бойынша және картадан жоқ бағдарлау қазіргі заманғы инженерлік 

әскерлерінің білімі. B - кәсіби қызметінің теориялық білімді қолдану; C - проблемаларды 

шешу ұсыну (дайындау) шешімі; D - коммуникациялық дағдылар; E – оқыту дағдылары: 

әлемнің бөліктерін пайдаланып жерлерде және жергілікті заттарды, компас, 

топографиялық картасын шарлау мүмкіндігі болуы үшін. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний инженерного дела, 

военной топографии,  управления подразделениями с использованием средств  связи, 

которые будут способствовать применению этих знаний  при проведении занятий по 

начальной военной и технологической  подготовке  с учащимися средних учебных 

заведений. 

Содержание дисциплины: дисциплина напрвлена на получение знаний в области 

военно-инженерного дела, военной топографии, управления и связи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. демонстрировать знание и понимание в области военно-инженерного дела, 

военной топографии, управления и связи; 

2. применять эти знания и понимание при организации и проведении занятий 

по начальной военной и технологической  подготовке  с учащимися средних учебных 

заведений; 

3. демонстрировать военно-педагогическую, военно-специальную и 

физическую подготовку; 

4. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

5. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

6. 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; 

 

The purpose of the discipline: the formation of students ' knowledge of engineering, 

military topography, management units using means of communication, which will contribute to 

the application of this knowledge in conducting classes on primary military and technological 

training with students of secondary schools. 

Discipline content: the discipline is aimed at obtaining knowledge in the field of 

military engineering, military topography, management and communications. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1. demonstrate knowledge and understanding of military engineering, military 

topography, management and communications; 

2. apply this knowledge and understanding in the organization and conduct of classes 

on primary military and technological training with students of secondary schools; 

3. to demonstrate military-educational, military and physical training; 

4. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

5. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

6. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Негізгі әскери-техникалық оқытудың негіздері 
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Основы начальной военной и технологической подготовки 

Fundamentals of basic military and technological training  

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 
 
Әскери роботтық техника негіздері 

Основы военной робототехники 

Basics of military robotics 

Пәннің мақсаты: болашақ оқытушыларда әскери мақсаттағы робототехникалық 

кешендердің қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын білуді Бастапқы әскери және 

технологиялық дайындау, сонымен қатар олардың даму заңдылықтарын анықтау.  

Пәннің мазмұны: Пән студенттердің шығармашылық қабілеттерін және бейнелі, 

логикалық, техникалық ойлауын дамытуға бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:  

1. әр түрлі әскери мақсаттағы роботтардың конструктивтік ерекшеліктерін, 

графикалық бағдарламалау тілін қамтитын компьютерлік ортаны білу; 

2. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

3. 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 

құрастыру; 

4. әскери-педагогикалық, әскери-арнайы және дене дайындығын көрсету; 

5. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

6. педагогикалық инновация, ақпараттық технологиялар саласындағы білімді, 

инновациялар мен ақпараттық технологияларды іздеу, бағалау, іріктеу және пайдалану 

дағдылары мен іскерліктерін меңгеру. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих преподавателей начальной военной 

и технологической подготовки знаний современного состояния и перспектив 

развития робототехнических комплексов военного назначения, а также выявление 

закономерностей их развития.  

Содержание  дисциплины: дисциплина направлена на развитие творческих 

способностей  и образного, логического,  технического мышления студентов; знание 

конструктивных особенностей различных моделей, сооружений и механизмов военного 

назначения. 

                В результате изучения дисциплины студенты  будут:  
1. демонстрировать знание  конструктивных особенностей различных роботов  

военного назначения,  компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования; 
2. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий; 

3. 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; 

4. демонстрировать военно-педагогическую, военно-специальную и 

физическую подготовку; 

5. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 
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воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

6. обладать знаниями в области педагогической инноватики, информационных 

технологий, умениями и навыками поиска, оценки, отбора и использования инноваций и 

информационных технологий. 
 

            The purpose of the discipline: the formation of the future teachers of the initial military 

and technological training of knowledge of the current state and prospects of development of 

robotic systems for military purposes, as well as identifying patterns of their development.  

           Discipline content: the discipline is aimed at the development of creative abilities and 

imaginative, logical, technical thinking of students; knowledge of the design features of various 

models, structures and mechanisms of military use.. 

            As a result of studying the discipline, students will:  

1. demonstrate knowledge of the design features of various military robots, a computer 

environment that includes a graphical programming language; 

2. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies; 

3. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

4. to demonstrate military-educational, military and physical training; 

5. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

6. have knowledge in the field of pedagogical innovation, information technology, 

skills of search, evaluation, selection and use of innovation and information technology. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Химия, физика, математика, тіршілік қауіпсіздігі негіздері      

Химия, физика, математика, основы безопасности жизнедеятельности. 

Сhemistry, physics, mathematics, basics of life safety. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 
 
Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар  

Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации  

Civil defense and emergency situation 

Пәннің мақсаты: - студенттерге қазіргі заманғы зақымдау құралдарынан, табиғи 

апаттардан және ірі өндірістік апаттардан Республика халқын, экономикасы мен аумағын 

қорғау саласында ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша білімді қалыптастыру; 

судағы, ормандағы, таулардағы, суықта, ыстықта, көліктегі ТЖ кезіндегі адамдардың іс-

әрекеті мен жүріс-тұрысын қалыптастыру; ақ ұйымдастыру және жүргізу; автономды 

өмір сүру жағдайында өмір сүру факторларын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны студенттердің бейбіт және соғыс уақытындағы ТЖ іс-

қимылдарына қажетті теориялық білімдер мен практикалық іс-әрекеттер көлемін 

меңгеруін, ұжымдық, жеке қорғану құралдарын пайдалануда практикалық дағдыларды 

үйретуді қамтиды. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:   

1. "азаматтық қорғау туралы" ҚР Заңының талаптарын білу және түсінуді 

көрсету; ядролық, химиялық және бактериологиялық зақымдану ошақтарының, күшті 

әсер ететін улы заттардың, дүлей зілзалалардың тактикалық сипаттамасы; зақымдану 

ошағында құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу; 

2. білім беру ұйымдарында азаматтық қорғаныс бойынша сабақтар, төтенше 

жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар өткізу; 

3. әскери-педагогикалық, әскери-арнайы және дене дайындығын көрсету; 
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4. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

5. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

6. 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 құрастыру; 

 

Цель дисциплины: - формирование у студентов знаний по обеспечению 

национальной безопасности в области защиты населения, экономики и территории 

республики от поражающих факторов современных средств поражения, стихийных 

бедствий и крупных производственных аварий; действию и поведению людей в 

экстремальных ситуациях на воде, в лесу, горах, условиях холода, жары, при ЧС на 

транспорте; организацию и ведение ГО; факторов выживания в условиях автономного 

существования. 

Содержание дисциплины включает освоение студентами объема 

теоретических знаний и практических действий, необходимых к действиям в ЧС 

мирного и военного времени, привитию практических навыков в использовании 

средств коллективной, индивидуальной защиты. 
В результате изучения дисциплины студенты будут:   

1. демонстрировать знание и понимание требований Закона РК «О 

гражданской защите»; тактическую характеристику очагов ядерного, химического и 

бактериологического поражения, сильнодействующих ядовитых веществ, стихийных 

бедствий; организацию и проведение спасательных и других неотложных работ в очаге 

поражения; 

2. проводить занятия по гражданской обороне в организациях образования, 

мероприятия по действиям в экстремальных ситуациях; 

3. демонстрировать военно-педагогическую, военно-специальную и 

физическую подготовку; 

4. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

5. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

6. 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; 

 

The purpose of discipline: - the formation of students ' knowledge on national security 

in the sphere of protection of population, economy and territory of the Republic from the 

destructive factors of modern means of destruction, natural disasters and major industrial 

accidents; action and behavior of people in extreme situations on the water, in the woods, the 

mountains, the cold, the heat, in case of emergency in transport; organizing and maintaining 

TH; factors of survival in the conditions of Autonomous existence. 

The content of the discipline includes the development of students of the volume of 

theoretical knowledge and practical actions necessary for action in emergency situations of 

peace and war, instilling practical skills in the use of collective, individual protection. 

As a result of studying the discipline, students will:   

1. demonstrate knowledge and understanding of the requirements of the Law "On 

civil protection"; tactical characteristics of nuclear, chemical and bacteriological lesions, potent 

toxic substances, natural disasters; organization and conduct of rescue and other urgent work in 

the lesion; 
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2. conduct classes on civil defense in educational institutions, activities in extreme 

situations; 

3. to demonstrate military-educational, military and physical training; 

4. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

5. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

6. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Basics of life safety 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 
 
Валеология 
Валеология 

Valeology 

Курстың мақсаты: студенттердің әскери қызметшілердің денсаулығын сақтау 

туралы білімдерін қалыптастыру.  

Пәннің мазмұны: Пән адамның жағдайын және оның белсенді ұзақ өмір сүруін 

анықтайтын Денсаулық факторларын зерттеуге ықпал етеді; адамның табиғатпен қарым-

қатынасын қалпына келтіру және оңтайландыруға; денсаулыққа жалпы оқыту әдістерін 

жасауға, денсаулық мәдениетін тәрбиелеуге ықпал етеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

1. Денсаулықтың негізгі факторларын білуді және түсінуді көрсету; 

2. Денсаулықты сақтау, нығайту және қалыптастыру шаралары мен жолдарын 

әзірлеу кезінде осы білімдер мен түсініктерді қолдану; 

3. Денсаулық жағдайы мен денсаулық резервтерін зерттеу және сандық баға 

беру. 

4. Салауатты өмір салтын қалыптастыру; 

5. Салауатты өмір салтына баулу арқылы адамның денсаулығы мен денсаулық 

қорын сақтау және нығайту. 

6. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

7. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті; 

 

Цель курса: формирование у студентов знаний о сохранении здоровья 

военнослужащих.  

Содержание дисциплины: дисциплина способствует изучению факторов 

здоровья, определяющих состояние человека и его активное долголетие;  восстановлению 

и оптимизации отношения человека с природой;  разработке методов всеобщего обучения 

здоровью, воспитание культуры здоровья. 

В результате изучения дисциплины студенты будут: 

1. Демонстрировать знание и понимание  основных факторов здоровья; 

2. Применять эти знания и понимание при  разработке мер и путей сохранения, 

укрепления и формирования здоровья; 
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3. Исследовать и дать количественную оценку состояния здоровья и резервов 

здоровья; человека. 

4. Формировать установки на здоровый образ жизни; 

5. Сохранять и укреплять здоровье и резервы здоровья человека через 

приобщение его к здоровому образу жизни. 

6. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий; 

7. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений; 

 

The purpose of the course: the formation of students ' knowledge about maintaining 

the health of soldiers.  

The content of the discipline: discipline promotes the study of health factors that 

define the human condition and his active longevity; restore, and optimize the relationship of 

man with nature; the development of methods of public education and health, fostering a culture 

of health. 

As a result of studying the discipline, students will: 

1. Demonstrate knowledge and understanding of key health factors; 

2. Apply this knowledge and understanding to develop measures and ways to 

preserve, promote and develop health; 

3. To investigate and quantify the state of health and health reserves; human. 

4. Forming attitudes for a healthy lifestyle; 

5. Maintain and strengthen the health and reserves of human health through its 

introduction to a healthy lifestyle. 

6. to organize research activities of students in primary military training using 

modern information and communication and innovative technologies; 

7. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы 

Возрастная физиология и школьная гигиена 

Age physiology and school hygiene 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  
Educational practices 

 
 
Бұқаралық жою қаруынан қорғау 

Защита от оружия массового поражения 

Protection against weapons of mass destruction 
Пәннің мақсаты: - студенттерге қазіргі заманғы зақымдау құралдарынан, табиғи 

апаттардан және ірі өндірістік апаттардан Республика халқын, экономикасы мен аумағын 

қорғау саласында ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша білімді қалыптастыру; 

судағы, ормандағы, таулардағы, суықта, ыстықта, көліктегі ТЖ кезіндегі адамдардың іс-

әрекеті мен жүріс-тұрысын қалыптастыру; ақ ұйымдастыру және жүргізу; автономды 

өмір сүру жағдайында өмір сүру факторларын қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны студенттердің бейбіт және соғыс уақытындағы ТЖ іс-

қимылдарына қажетті теориялық білімдер мен практикалық іс-әрекеттер көлемін 

меңгеруін, ұжымдық, жеке қорғану құралдарын пайдалануда практикалық дағдыларды 

үйретуді қамтиды. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:   

1. "азаматтық қорғау туралы" ҚР Заңының талаптарын білу және түсінуді 

көрсету; ядролық, химиялық және бактериологиялық зақымдану ошақтарының, күшті 
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әсер ететін улы заттардың, дүлей зілзалалардың тактикалық сипаттамасы; зақымдану 

ошағында құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу; 

2. білім беру ұйымдарында азаматтық қорғаныс бойынша сабақтар, төтенше 

жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар өткізу; 

3. әскери-педагогикалық, әскери-арнайы және дене дайындығын көрсету; 

4. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

5. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

6. 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 құрастыру; 

 

Цель дисциплины: - формирование у студентов знаний по обеспечению 

национальной безопасности в области защиты населения, экономики и территории 

республики от поражающих факторов современных средств поражения, стихийных 

бедствий и крупных производственных аварий; действию и поведению людей в 

экстремальных ситуациях на воде, в лесу, горах, условиях холода, жары, при ЧС на 

транспорте; организацию и ведение ГО; факторов выживания в условиях автономного 

существования. 

Содержание дисциплины включает освоение студентами объема 

теоретических знаний и практических действий, необходимых к действиям в ЧС 

мирного и военного времени, привитию практических навыков в использовании 

средств коллективной, индивидуальной защиты. 
В результате изучения дисциплины студенты будут:   

1. демонстрировать знание и понимание требований Закона РК «О гражданской 

защите»; тактическую характеристику очагов ядерного, химического и 

бактериологического поражения, сильнодействующих ядовитых веществ, стихийных 

бедствий; организацию и проведение спасательных и других неотложных работ в очаге 

поражения; 

2. проводить занятия по гражданской обороне в организациях образования, 

мероприятия по действиям в экстремальных ситуациях; 

3. демонстрировать военно-педагогическую, военно-специальную и 

физическую подготовку; 

4. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

5. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

6. 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; 

 

The purpose of discipline: - the formation of students ' knowledge on national security 

in the sphere of protection of population, economy and territory of the Republic from the 

destructive factors of modern means of destruction, natural disasters and major industrial 

accidents; action and behavior of people in extreme situations on the water, in the woods, the 

mountains, the cold, the heat, in case of emergency in transport; organizing and maintaining 

TH; factors of survival in the conditions of Autonomous existence. 

The content of the discipline includes the development of students of the volume of 

theoretical knowledge and practical actions necessary for action in emergency situations of 

peace and war, instilling practical skills in the use of collective, individual protection. 
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As a result of studying the discipline, students will:   

1. demonstrate knowledge and understanding of the requirements of the Law "On 

civil protection"; tactical characteristics of nuclear, chemical and bacteriological lesions, potent 

toxic substances, natural disasters; organization and conduct of rescue and other urgent work in 

the lesion; 

2. conduct classes on civil defense in educational institutions, activities in extreme 

situations; 

3. to demonstrate military-educational, military and physical training; 

4. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

5. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

6. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности  
Basics of life safety 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 
 

Әскери-дала гигиенасы 

Военно-полевая гигиена 

Military field hygiene 
Пәннің мақсаты: оқу-жауынгерлік даярлықтың, жауынгерлік іс-әрекеттің және 

әскер тұрмысының әртүрлі факторларының әскери қызметшінің ағзасына әсер ету 

заңдылықтары туралы білім алушыларда оқу кезеңінде жоғары жауынгерлік 

қабілеттілікті қалыптастыруды және оны жауынгерлік жағдайдың ерекше жағдайларында 

сақтауды қамтамасыз ететін шаралар мен құралдарды іздестіру мақсатында 

қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: Пән әскери-дала жағдайында кездесетін жұқпалы ауруларды, 

олардың алдын алу әдістерін, әскери-дала жағдайында денсаулықты сақтауға 

бағытталған. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

1.  жеке және ұжымдық гигиена мәселелерін білу мен түсінуді көрсету; бейбіт 

және соғыс уақытында жалпы және жұқпалы аурулардың алдын алу;  

2. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру;  

3. 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 құрастыру;  

4. білім беру ұйымдарында азаматтық қорғаныс бойынша сабақтар, төтенше 

жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар өткізу;  

5. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау;  

6. Бастапқы әскери даярлықты оқыту процесінде білім беру процесіне 

қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын ескеру. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний о закономерностях 

влияния различных факторов учебно-боевой подготовки, боевой деятельности и быта 

войск на организм военнослужащего с целью изыскания мер и средств, обеспечивающих 
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выработку высокой боеспособности в период обучения и сохранения ее в особых 

условиях боевой обстановки. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на изучение  инфекционных 

заболеваний, встречающиеся в военно-полевых условиях, методов их профилактики, 

сохранение здоровья в военно-полевых условиях. 
В результате изучения дисциплины студенты будут: 

1.  демонстрировать знание и понимание вопросов личной и коллективной 

гигиены; профилактики общих и инфекционных болезней в мирное и военное время;  

2. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны;  

3. 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;  

4. проводить занятия по гражданской обороне в организациях образования, 

мероприятия по действиям в экстремальных ситуациях;  

5. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии 

с индивидуальными особенностями школьников;  

6. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной подготовки. 

 

The purpose of the discipline: the formation of students ' knowledge about the laws of 

influence of various factors of combat training, combat activity and life of the troops on the 

body of the soldier in order to find measures and means to ensure the development of high 

combat capability during training and maintaining it in special conditions of combat situation. 

Discipline content: the discipline is aimed at the study of infectious diseases occurring 

in the military field, methods of their prevention, preservation of health in the military field. 

As a result of studying the discipline, students will: 

1.  demonstrate knowledge and understanding of personal and collective hygiene; 

prevention of common and infectious diseases in peacetime and wartime;  

2. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country;  

3. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education;  

4. conduct classes on civil defense in educational institutions, activities in extreme 

situations;  

5. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students;  

6. to take into account ethno-cultural and confessional differences of participants of 

the educational process in the process of teaching primary military training. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Basics of life safety 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Бастапқы әскери дайындық оқытүдың әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной подготовки 

Methodology of initial military training teaching 

 

 

Әскери медициналық дайындық 

Военно-медицинская подготовка 

Military medical training 
Пәннің мақсаты: болашақ Бастапқы әскери дайындық оқытушыларында әскери 

қызметшілердің денсаулығын сақтау, жеке және ұжымдық гигиена, жарақаттар (жаралар, 

сынықтар, соғыстар, күйіктер); ядролық, химиялық, биологиялық зақымдану 

ошақтарында және бақытсыз жағдайларда алғашқы медициналық көмек көрсету туралы 
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білімді қалыптастыру; әскерлерді ұрыста медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастыру 

принциптері. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: әскери қызметшілердің 

денсаулығын сақтау, жеке және ұжымдық гигиена; жараланулар, сынықтар, күйіктер 

және жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек көрсету; ядролық қарумен, 

уландырғыш заттармен зақымдану кезінде және қарсылас бактериологиялық қаруды 

қолданған кезде алғашқы көмек көрсету; әскерлерді жауынгерлік жағдайларда 

медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастыру принциптері.. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:  

1. жеке және ұжымдық гигиена мәселелерін білу мен түсінуді көрсету; 

2. ядролық, химиялық және бактериологиялық қарумен зақымданған кезде, 

жарақаттар мен жазатайым оқиғалар кезінде өзін-өзі және өзара көмек көрсету бойынша 

оқушылармен әскери - медициналық дайындық бойынша сабақтарды жоғары әдістемелік 

деңгейде өткізу; 

3. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

4. Бастапқы әскери даярлықты оқыту процесінде білім беру процесіне 

қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын ескеру; 

5. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

6. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих преподавателей начальной военной 

подготовки знаний о сохранении здоровья военнослужащих, личной и коллективной 

гигиене; травмах (раны, переломы, ушибы, ожоги); оказания первой медицинской 

помощи в очагах ядерного, химического, биологического поражения и при несчастных 

случаях; принципы организации медицинского обеспечения войск в бою. 

Содержание курса включает следующие разделы: сохранение здоровья 

военнослужащих, личная и коллективная гигиена; первая помощь при ранениях, 

переломах, ожогах и несчастных случаях; оказание первой помощи при поражениях 

ядерным оружием, отравляющими веществами и при применении противником 

бактериологического оружия; принципы организации медицинского обеспечения войск в 

боевых условиях. 

В результате изучения дисциплины студенты будут:  

1. демонстрировать знание и понимание вопросов вопросов личной и 

коллективной гигиены; 

2. проводить на высоком методическом уровне занятия по военно-медицинской 

подготовке с  учащимися по оказанию само- и взаимопомощи при поражении ядерным, 

химическим и бактериологическим оружием, при травмах и несчастных случаях; 
3. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

4. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной подготовки; 

5. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий; 

6. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений. 

 

The purpose of the discipline: the formation of future teachers of basic military 

training knowledge about maintaining the health of military personnel, personal and collective 

hygiene; injuries (wounds, fractures, bruises, burns); first aid in the centers of nuclear, chemical, 

biological damage and accidents; principles of organization of medical support of troops in 

battle. 
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The content of the course includes the following sections: the preservation of health of 

military personnel, personal and collective hygiene; first aid for injuries, fractures, burns and 

accidents; first aid in the defeat of nuclear weapons, toxic substances and the use of 

bacteriological weapons by the enemy; principles of organization of medical support of troops 

in combat conditions. 

As a result of studying the discipline, students will:  

1. demonstrate knowledge and understanding of personal and collective hygiene 

issues; 

2. conduct at a high methodological level classes on military medical training with 

students to provide self-and mutual assistance in the defeat of nuclear, chemical and 

bacteriological weapons, injuries and accidents; 

3. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

4. to take into account ethno-cultural and confessional differences of participants of 

the educational process in the process of teaching primary military training; 

5. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies; 

6. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Basics of life safety 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 
 
Медициналық білім негіздері және өмір қауіпсіздігі негіздерінің әдісі 

Методика преподавания основ медицинских знаний и безопасности 

жизнедеятельности 

Methodology of medical knowledge bases and bases of  life safety 

Пәннің мақсаты: болашақ Бастапқы әскери дайындық оқытушыларында әскери 

қызметшілердің денсаулығын сақтау, жеке және ұжымдық гигиена, жарақаттар (жаралар, 

сынықтар, соғыстар, күйіктер); ядролық, химиялық, биологиялық зақымдану 

ошақтарында және бақытсыз жағдайларда алғашқы медициналық көмек көрсету туралы 

білімді қалыптастыру; әскерлерді ұрыста медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастыру 

принциптері. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: әскери қызметшілердің 

денсаулығын сақтау, жеке және ұжымдық гигиена; жараланулар, сынықтар, күйіктер 

және жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы көмек көрсету; ядролық қарумен, 

уландырғыш заттармен зақымдану кезінде және қарсылас бактериологиялық қаруды 

қолданған кезде алғашқы көмек көрсету; әскерлерді жауынгерлік жағдайларда 

медициналық қамтамасыз етуді ұйымдастыру принциптері.. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:  

1. жеке және ұжымдық гигиена мәселелерін білу мен түсінуді көрсету; 

2. ядролық, химиялық және бактериологиялық қарумен зақымданған кезде, 

жарақаттар мен жазатайым оқиғалар кезінде өзін-өзі және өзара көмек көрсету бойынша 

оқушылармен әскери - медициналық дайындық бойынша сабақтарды жоғары әдістемелік 

деңгейде өткізу; 

3. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

4. Бастапқы әскери даярлықты оқыту процесінде білім беру процесіне 

қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын ескеру; 
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5. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

6. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущих преподавателей начальной военной 

подготовки знаний о сохранении здоровья военнослужащих, личной и коллективной 

гигиене; травмах (раны, переломы, ушибы, ожоги); оказания первой медицинской 

помощи в очагах ядерного, химического, биологического поражения и при несчастных 

случаях; принципы организации медицинского обеспечения войск в бою. 

Содержание курса включает следующие разделы: сохранение здоровья 

военнослужащих, личная и коллективная гигиена; первая помощь при ранениях, 

переломах, ожогах и несчастных случаях; оказание первой помощи при поражениях 

ядерным оружием, отравляющими веществами и при применении противником 

бактериологического оружия; принципы организации медицинского обеспечения войск в 

боевых условиях. 

В результате изучения дисциплины студенты будут:  

1. демонстрировать знание и понимание вопросов вопросов личной и 

коллективной гигиены; 

2. проводить на высоком методическом уровне занятия по военно-медицинской 

подготовке с  учащимися по оказанию само- и взаимопомощи при поражении ядерным, 

химическим и бактериологическим оружием, при травмах и несчастных случаях; 
3. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

4. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной подготовки; 

5. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий; 

6. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений. 

 

The purpose of the discipline: the formation of future teachers of basic military 

training knowledge about maintaining the health of military personnel, personal and collective 

hygiene; injuries (wounds, fractures, bruises, burns); first aid in the centers of nuclear, chemical, 

biological damage and accidents; principles of organization of medical support of troops in 

battle. 

The content of the course includes the following sections: the preservation of health of 

military personnel, personal and collective hygiene; first aid for injuries, fractures, burns and 

accidents; first aid in the defeat of nuclear weapons, toxic substances and the use of 

bacteriological weapons by the enemy; principles of organization of medical support of troops 

in combat conditions. 

As a result of studying the discipline, students will:  

1. demonstrate knowledge and understanding of personal and collective hygiene 

issues; 

2. conduct at a high methodological level classes on military medical training with 

students to provide self-and mutual assistance in the defeat of nuclear, chemical and 

bacteriological weapons, injuries and accidents; 

3. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

4. to take into account ethno-cultural and confessional differences of participants of 

the educational process in the process of teaching primary military training; 

5. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies; 

6. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions. 
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Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Basics of life safety 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика  
Educational practices 

 
 
Азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесі 

Государственная система гражданской защиты 

State system of civil protection  
Пәннің мақсаты: білім алушыларда Төтенше жағдайлар мен әскери 

қақтығыстар кезінде немесе осы қақтығыстар салдарынан туындайтын қауіптерден 

Қазақстан Республикасының халқын, объектілері мен аумағын қорғау жөніндегі жалпы 

мемлекеттік іс-шаралар кешенін іске асыруға арналған азаматтық қорғау күштері мен 

құралдары туралы білімді қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: курс төтенше жағдайларды жою, Азаматтық 

қорғаныс күштері мен құралдарының іс-қимылдарын жан-жақты қамтамасыз ету, оларды 

жүргізу барысында қоғамдық тәртіпті сақтау жұмыстарын ұйымдастырумен 

таныстырады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

1. Қазақстан Республикасының халқын, объектілері мен аумағын төтенше 

жағдайлар мен әскери қақтығыстар кезінде немесе осы қақтығыстар салдарынан 

туындайтын қауіптерден қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру үшін міндеттерді 

шешуде білімі мен түсінігін көрсету; 

2. төтенше жағдайларда зардап шеккен халыққа медициналық және басқа да 

көмек түрлерін көрсету, адамдардың өмірі мен денсаулығын сақтау, олардың жұмысқа 

қабілеттілігін қолдау үшін ең аз қажетті жағдайлар жасау бойынша дағдыларға ие болу; 

3. білім беру ұйымдарында азаматтық қорғаныс бойынша сабақтар, төтенше 

жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар өткізу; 

4. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

5. Бастапқы әскери даярлықты оқыту процесінде білім беру процесіне 

қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын ескеру; 

6. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний о силах и средствах 

гражданской защиты, предназначенных для реализации общегосударственного комплекса 

мероприятий по защите населения, объектов и территории Республики Казахстан от 

опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов. 

Содержание курса: курс знакомит с организацией  работ по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, всестороннему обеспечению действий сил и средств 

гражданской защиты, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения. 

В результате изучения дисциплины студенты будут: 

1. демонстрировать знание и понимание в решении задач для реализации 

мероприятий по защите населения, объектов и территории Республики Казахстан от 

опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

2. обладать навыками по  оказанию населению, пострадавшему в 

чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию 
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условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 

поддержания их работоспособности; 
3. проводить занятия по гражданской обороне в организациях образования, 

мероприятия по действиям в экстремальных ситуациях; 

4. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

5. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной подготовки; 

6. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий. 

 

The purpose of the discipline: the formation of students ' knowledge about the forces 

and means of civil protection intended for the implementation of the national complex of 

measures to protect the population, facilities and territory of the Republic of Kazakhstan from 

the dangers arising from emergency situations and military conflicts or as a result of these 

conflicts. 

Course content: the course introduces the organization of emergency response, 

comprehensive support of the forces and means of civil protection, maintenance of public order 

in the course of their conduct. 

As a result of studying the discipline, students will: 

1. to demonstrate knowledge and understanding in solving problems for the 

implementation of measures to protect the population, facilities and territory of the Republic of 

Kazakhstan from the dangers arising from emergency situations and military conflicts or as a 

result of these conflicts; 

2. have the skills to provide the population affected in emergency situations, medical 

and other types of assistance, creating the conditions necessary for the preservation of life and 

health of people, to maintain their performance; 

3. conduct classes on civil defense in educational institutions, activities in extreme 

situations; 

4. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

5. to take into account ethno-cultural and confessional differences of participants of 

the educational process in the process of teaching primary military training; 

6. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Basics of life safety 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 
 

Әскери заңдылық 
Военное законодательство 

Military legislation 

Курстың мақсаты: болашақ оқытушыларды бастауыш әскери және 

технологиялық дайындау орта оқу орындарының білім негізгі ережелер ҚР 

Конституциясының, ҚР Заңдарының, ҚР Президентінің Жарлықтары, Әскери доктрина, 

ҚР міндеттерін бойынша азаматтар мен лауазымды адамдарды қорғау мемлекет. 

Курстың / пәннің мазмұны: әскери міндеттіліктің және әскери қызметтің 

құқықтық негіздері, әскери қызметшілердің заңды жауапкершілігі, ҚР Қарулы 

Күштерінде құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету. 
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Пәнді оқу нәтижесінде студенттер:  

1. мемлекетте құқықтық тәртіпті қамтамасыз етуге қатысты Қазақстан 

Республикасы заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін түсіндіру; 

2. Бастапқы әскери және технологиялық дайындық бойынша оқу процесінің 

мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын заманауи талаптар тұрғысынан, оның 

ішінде білім беру мазмұнын жаңарту қағидаттарын ескере отырып, білім беру процесін 

құрастыру; 

3. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

4. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті; 

6. "Бастапқы әскери және технологиялық дайындық" пәні бойынша 

оқушылардың білімін формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; жаңартылған білім 

беру мазмұнының тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу. 

 

Цель курса: формирование у  будущих преподавателей начальной военной и 

технологической подготовки средних учебных заведений знаний основных положений 

Конституции РК, Законов РК, Указов Президента РК, Военной доктрины РК, 

обязанностей граждан и должностных лиц по защите государства. 

Содержание курса: в курсе изучаются правовые основы воинской обязанности и 

воинской службы в РК, юридическая ответственность военнослужащих, обеспечение 

правопорядка в Вооруженных Силах РК. 

В результате изучения дисциплины студенты будут:  

1. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся обеспечения правопорядка в государстве; 

2. конструировать образовательный процесс с позиций современных 

требований к содержанию и организации учебного процесса по начальной военной и 

технологической подготовке, в том числе, с учетом принципов обновления содержания 

образования; 

3. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

4. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий; 

5. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений; 

6. Проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по 

предмету «Начальная военная и технологическая подготовка»; разрабатывать задания 

формативного оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания 

образования. 

 

The purpose of the course: the formation of future teachers of primary military and 

technological training of secondary schools knowledge of the basic provisions of the 

Constitution, Laws, Decrees of the President of Kazakhstan, the Military doctrine of 

Kazakhstan, the duties of citizens and officials to protect the state. 

Course content: the course examines the legal basis of military duty and military 

service in the Republic of Kazakhstan, the legal responsibility of the military, law enforcement 

in the Armed Forces of Kazakhstan. 

As a result of studying the discipline, students will:  

1. explain the provisions of laws, regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan 

relating to law enforcement in the state; 

2. to design the educational process from the standpoint of modern requirements for 

the content and organization of the educational process for basic  military and technological 

training, including, taking into account the principles of updating the content of education; 
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3. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

4. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies; 

5. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions; 

6. Conduct formative and summative assessment of students ' knowledge on the 

subject of "Basic military and technological training"; develop tasks of formative assessment in 

accordance with the concept of the updated content of education. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Құқық негіздері 

Основы права  
Bases of Law 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 
 
Әскери психология мен педагогика негіздері 

Основы военной психологии и педагогики  

Bases of military psychology and pedagogics 

Пәнді оқытудың мақсаты: әскери қызметшілердің жауынгерлік шеберлігін 

қалыптастырудағы психологиялық заңдылықтарды және ұрыс жүргізу мен қызмет атқару 

үшін қажетті сапаларды ашу. 

Курстың мазмұны мыналарды қамтиды: әскери педагогика мен психологиямен 

шешілетін мәні мен міндеттері: психологиялық үрдістер; жауынгер және әскери 

ұжымның тұлға психологиясы; оларды оқыту және қалыптастыру әдістемесі; қазіргі 

жағдайдағы әскери тәрбиенің мәні, принциптері, формалары мен әдістері; әскери 

құрамның жауынгерлік шеберлігін қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық 

негіздері. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

1. әскери қызметшілерде қауіпті жағдайларда және басқа да стресстік 

жағдайларда туындайтын психикалық жай-күйін білу мен түсінуді көрсету, 

жауынгерлердің психологиялық шыңдалуының ерекшеліктерін, шарттары мен жолдарын 

анықтау; 

2. әскери-педагогикалық процесті ұйымдастыру нысандарын және әскери 

қызметшілер мен әскери ұжымдарға әсер ету әдістерін таңдау; 

3. жауынгерлік жағдай туындаған кезде психологиялық қиындықтарды 

талдауды жүзеге асыру; 

4.  жеке құрамды әскери оқыту, тәрбиелеу, психологиялық даярлау мазмұнын 

негіздеу; 

5. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

6. Бастапқы әскери даярлықты оқыту процесінде білім беру процесіне 

қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын ескеру. 

 

Целью  преподавания дисциплины является: раскрытие психологических 

закономерностей формирования у военнослужащих боевого мастерства и качеств, 

необходимых для ведения боя и несения службы. 

Содержание курса включает: сущность и задачи, решаемые военной 

педагогикой и психологией: психологические процессы; психология личности воина и 

воинского коллектива; методика их изучения и формирования; сущность, принципы, 

формы и методы военнного воспитания в современных условиях; психолого-

педагогические основы формирования боевого мастерства воина, личного состава и 

боевой слаженности подразделений. 

В результате изучения дисциплины студенты будут: 
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1. демонстрировать знание и понимание психического состояния, возникающие 

у военнослужащих в опасных ситуациях и других стрессовых ситуациях, определение 

особенностей, условий и путей психологической закалки воинов; 

2. подбирать формы организации военно-педагогического процесса и методы 

воздействия на военнослужащих и воинские коллективы; 

3. осуществлять анализ психологических трудностей при возникновении боевой 

обстановки; 
4.  обосновывать содержание военного обучения, воспитания, психологической 

подготовки личного состава; 

5. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

6. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной подготовки. 

 

The purpose of teaching the discipline is: disclosure of psychological patterns of 

formation of military combat skills and qualities necessary for combat and service. 

The content of the course includes: the essence and tasks solved by military pedagogy 

and psychology: psychological processes; psychology of the warrior and the military team; 

methods of their study and formation; the essence, principles, forms and methods of military 

education in modern conditions; psychological and pedagogical bases of formation of combat 

skills of the warrior, personnel and combat coherence units. 

As a result of studying the discipline, students will: 

1. to demonstrate knowledge and understanding of the mental state arising in military 

personnel in dangerous situations and other stressful situations, determination of features, 

conditions and ways of psychological hardening of soldiers; 

2. to select the forms of organization of military-pedagogical process and methods of 

influence on military personnel and military collectives; 

3. to carry out the analysis of psychological difficulties in the event of a combat 

situation; 

4.  substantiate the content of military training, education, psychological training of 

personnel; 

5. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

6. to take into account ethno-cultural and confessional differences of participants of 

the educational process in the process of teaching primary military training. 

Пререквизиттер / Пререквизиты  
Педагогика, Психология және адам дамуы 

Педагогика, Психология и развитие человека 

Pedagogy, Psychology and Human Development 

Постреквизиттер / Постреквизиты 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 

 

Командирі қызметін психологиялық- педагогикалық негіздері 

Психолого-педагогические основы деятельности командира 

Psycho- pedagogical foundations of commander activities 

Пәнді оқытудың мақсаты: әскери қызметшілердің жауынгерлік шеберлігін 

қалыптастырудағы психологиялық заңдылықтарды және ұрыс жүргізу мен қызмет атқару 

үшін қажетті сапаларды ашу. 

Курстың мазмұны мыналарды қамтиды: әскери педагогика мен психологиямен 

шешілетін мәні мен міндеттері: психологиялық үрдістер; жауынгер және әскери 

ұжымның тұлға психологиясы; оларды оқыту және қалыптастыру әдістемесі; қазіргі 

жағдайдағы әскери тәрбиенің мәні, принциптері, формалары мен әдістері; әскери 

құрамның жауынгерлік шеберлігін қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық 

негіздері. 
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Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

1. әскери қызметшілерде қауіпті жағдайларда және басқа да стресстік 

жағдайларда туындайтын психикалық жай-күйін білу мен түсінуді көрсету, 

жауынгерлердің психологиялық шыңдалуының ерекшеліктерін, шарттары мен жолдарын 

анықтау; 

2. әскери-педагогикалық процесті ұйымдастыру нысандарын және әскери 

қызметшілер мен әскери ұжымдарға әсер ету әдістерін таңдау; 

3. жауынгерлік жағдай туындаған кезде психологиялық қиындықтарды 

талдауды жүзеге асыру; 

4.  жеке құрамды әскери оқыту, тәрбиелеу, психологиялық даярлау мазмұнын 

негіздеу; 

5. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

6. Бастапқы әскери даярлықты оқыту процесінде білім беру процесіне 

қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын ескеру. 

 

Целью  преподавания дисциплины является: раскрытие психологических 

закономерностей формирования у военнослужащих боевого мастерства и качеств, 

необходимых для ведения боя и несения службы. 

Содержание курса включает: сущность и задачи, решаемые военной 

педагогикой и психологией: психологические процессы; психология личности воина и 

воинского коллектива; методика их изучения и формирования; сущность, принципы, 

формы и методы военнного воспитания в современных условиях; психолого-

педагогические основы формирования боевого мастерства воина, личного состава и 

боевой слаженности подразделений. 

В результате изучения дисциплины студенты будут: 

1. демонстрировать знание и понимание психического состояния, возникающие 

у военнослужащих в опасных ситуациях и других стрессовых ситуациях, определение 

особенностей, условий и путей психологической закалки воинов; 

2. подбирать формы организации военно-педагогического процесса и методы 

воздействия на военнослужащих и воинские коллективы; 

3. осуществлять анализ психологических трудностей при возникновении боевой 

обстановки; 
4.  обосновывать содержание военного обучения, воспитания, психологической 

подготовки личного состава; 

7. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

8. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной подготовки. 

 

The purpose of teaching the discipline is: disclosure of psychological patterns of 

formation of military combat skills and qualities necessary for combat and service. 

The content of the course includes: the essence and tasks solved by military pedagogy 

and psychology: psychological processes; psychology of the warrior and the military team; 

methods of their study and formation; the essence, principles, forms and methods of military 

education in modern conditions; psychological and pedagogical bases of formation of combat 

skills of the warrior, personnel and combat coherence units. 

As a result of studying the discipline, students will: 

1. to demonstrate knowledge and understanding of the mental state arising in military 

personnel in dangerous situations and other stressful situations, determination of features, 

conditions and ways of psychological hardening of soldiers; 

2. to select the forms of organization of military-pedagogical process and methods of 

influence on military personnel and military collectives; 

3. to carry out the analysis of psychological difficulties in the event of a combat 

situation; 

4.  substantiate the content of military training, education, psychological training of 

personnel; 
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5. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

6. to take into account ethno-cultural and confessional differences of participants of 

the educational process in the process of teaching primary military training. 

Пререквизиттер / Пререквизиты  
Педагогика, Психология және адам дамуы 

Педагогика, Психология и развитие человека 

Pedagogy, Psychology and Human Development 

Постреквизиттер / Постреквизиты 

Негізгі әскери-техникалық оқытуды оқыту әдістемесі 

Методика преподавания начальной военной и технологической подготовки 

Methods of teaching basic military and technological training 

 

 

Анатомия, спорт морфологияның негіздері 

Анатомия, основы спортивной морфологии 

Anatomy with bases of sports morphology 

Пәннің мақсаты: білім алушыларда адамның формасы, құрылысы және дамуы 

туралы, оның қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасы туралы білімді қалыптастыру, 

анатомия бойынша алған практикалық іс-әрекетте қолдану дағдылары мен біліктерін 

дамыту, студенттердің жалпы теориялық және биологиялық, әдістемелік дайындығын 

тереңдету және кеңейту, студенттердің адам, табиғат және қоғам дамуының 

заңдылықтары туралы материалистік дүниетанымын қалыптастыру.  

Курстың / пәннің мазмұны: Пән ағза құрылысы, ағза жүйесі және жалпы ағза 

құрылымын білуді меңгеруге бағытталған; студенттердің алған білімдерін тәжірибелік 

қызметте қолдана білуін және дағдыларын дағдыландыру; ағза дамуының негізгі 

биологиялық заңдылықтарын дұрыс диалектикалық түсінуді қалыптастыру; адам 

ағзасына эстетикалық және мәдени қарым-қатынасты тәрбиелеу, жас, конституциялық 

және динамикалық морфологияға байланысты ағзадағы морфофункционалды 

өзгерістерді дұрыс бағалау. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

1.  адам ағзасының құрылымын оның барлық деңгейінде білуді және түсінуді 

көрсету; жас ерекшелік, Конституциялық, спорттық морфология негіздері; 

2. өз білімін практикада қолдану; ішкі және пәнаралық байланыстарды жүзеге 

асыру; 

3. спортшының денесінің жағдайы мен қозғалысын анатомиялық талдау әдісін 

және морфологиялық зерттеу әдістерін қолдану; 

4. 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 құрастыру; 

5. қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, бастапқы әскери дайындық бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

6. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся  знаний о форме, строении и 

развитии человека, во взаимодействии его с окружающей средой, развитие навыков и 

умений в использовании полученных по анатомии в практической деятельности, 

углубление и расширение общетеоретической и биологической, методической 

подготовки студентов, формирование у студентов материалистического мировоззрения о 

закономерностях развития человека, природы и общества.  

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на  приобретение знаний 

строения органов, систем органов и организма в целом;  привитие навыков и умений в 

использовании студентами полученных знаний в практической деятельности; 

формирование правильного диалектического понимания основных биологических 

закономерностей развития организма;  
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воспитание эстетического и культурного отношения к человеческому телу, правильное 

оценивание морфофункциональных изменений в организме в связи с данными 

возрастной, конституционной и динамической морфологией. 

В результате изучения дисциплины студенты будут: 

1.  демонстрировать знание и понимание строения организма человека на всех 

уровнях его организации; основы возрастной,  конституционной, спортивной 

морфологии; 

2. применять свои знания на практике; осуществлять внутри- и 

междисциплинарные связи; 

3. использовать метод анатомического анализа положений и движений тела 

спортсмена и методов морфологического исследования; 

4. 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; 

5. организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по начальной 

военной подготовке с использованием современных информационно-коммуникационных 

и инновационных технологий; 

6. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений. 

 

The purpose of the discipline: the formation of students 'knowledge about the form, 

structure and development of human interaction with the environment, the development of skills 

and abilities in the use of anatomy in practice, deepening and expanding the General theoretical 

and biological, methodological training of students, the formation of students' materialistic 

worldview about the laws of human development, nature and society.  

Content of the discipline: the discipline is aimed at acquiring knowledge of the 

structure of organs, organ systems and the body as a whole; instilling skills and abilities in the 

use of students ' knowledge in practice; the formation of a correct dialectical understanding of 

the basic biological laws of the body; education of aesthetic and cultural attitude to the human 

body, the correct assessment of morphological and functional changes in the body in connection 

with the data of age, constitutional and dynamic morphology. 

As a result of studying the discipline, students will: 

1.  demonstrate knowledge and understanding of the structure of the human body at all 

levels of its organization; basics of age, constitutional, sports morphology; 

2. to apply their knowledge in practice; to carry out intra-and interdisciplinary 

communication; 

3. use the method of anatomical analysis of the positions and movements of the 

athlete's body and methods of morphological research; 

4. design the educational process from the standpoint of modern requirements for the 

content and organization of the educational process for primary military training, including, 

taking into account the principles of updating the content of education; 

5. to organize research activities of students in primary military training using modern 

information and communication and innovative technologies; 

6. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Pre-requisites 
Биология, адам анатомиясы (мектеп курсы) 

Биология, анатомия человека (школьный курс) 

Biology, human anatomy (school course) 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Post-requisites 
Жалпы және жасерекшелік физологиясы, спорт физиологиясы, емдік және бейімдеу ДМ 

Общая и возрастная физиология, физиология спорта, лечебная и адаптивная ФК 

General and age physiology, sports physiology, medical and adaptive physical culture 

 

 

Әскери-спорттық құрылыстар 

Военно-спортивные сооружения 
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Military-sports constructions 

Курстың мақсаты: болашақ оқытушылардың Бастапқы әскери және 

технологиялық даярлығын әскери-спорттық ғимараттардың негізгі түрлерін, оларды 

жабдықтау және пайдалану білімдерін қалыптастыру. 

Курстың / пәннің мазмұны: дене шынықтыру және спорт бойынша әскери-

спорттық ғимараттарды пайдалану, құрылыс, құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру, 

учаскелерге қойылатын талаптар оқытылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

1. әскери-спорттық ғимараттар түрлерін білу мен түсінуді және оларға 

қойылатын талаптарды көрсету; 

2.  алынған білімді тәжірибеде қолдану; 

3. Бастапқы әскери және технологиялық дайындық бойынша оқу процесінің 

мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын заманауи талаптар тұрғысынан, оның 

ішінде білім беру мазмұнын жаңарту қағидаттарын ескере отырып, білім беру процесін 

құрастыру; 

4. білім беруде инновациялық идеяларды іске асыру, стандартты емес және 

баламалы шешімдер қабылдау қабілеті; 

5. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау; 

6. Бастапқы әскери және технологиялық дайындықты оқыту процесінде білім 

беру процесіне қатысушылардың этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарын 

ескеру. 

 

Цель курса: формирование у будущих преподавателей начальной военной и 

технологической подготовки знаний  основных видов военно-спортивных сооружений, 

их оборудование и эксплуатация. 

Содержание курса: В курсе изучаются требования к участкам, организация 

работ, строительству, оборудованию и эксплуатации военно-спортивных сооружений по 

физической подготовке и спорту. 

В результате изучения дисциплины студенты будут: 

1. демонстрировать знание и понимание  видов  военно-спортивных 

сооружений и требования предъявляемые к ним к ним; 

2.  применять полученные знания на практике; 

3. конструировать образовательный процесс с позиций современных 

требований к содержанию и организации учебного процесса по начальной военной и 

технологической подготовке, в том числе, с учетом принципов обновления содержания 

образования; 

4. реализовывать инновационные идеи в образовании, способность к принятию 

нестандартных и альтернативных решений; 

5. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников; 

6. учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса в процессе преподавания начальной военной и 

технологической подготовки. 

 

The purpose of the course: the formation of future teachers of basic military and 

technological training of knowledge of the main types of military sports facilities, their 

equipment and operation. 

Course content: The course examines the requirements for sites, organization of 

works, construction, equipment and operation of military sports facilities for physical training 

and sports. 

As a result of studying the discipline, students will: 

1. demonstrate knowledge and understanding of the types of military sports facilities 

and the requirements for them; 

2.  apply the acquired knowledge in practice; 
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3. to design the educational process from the standpoint of modern requirements for 

the content and organization of the educational process for primary military and technological 

training, including, taking into account the principles of updating the content of education; 

4. implement innovative ideas in education, the ability to take non-standard and 

alternative solutions; 

5. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students; 

6. to take into account ethno-cultural and confessional differences of participants of 

the educational process in the process of teaching primary military and technological training. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Әскери-инженерлік дайындық, әскери топография, баскару мен байланысу 

Военно-инженерная подготовка, военная топография, управление и связь 

Military-engineering training, military topography, management and communication 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 

 

 

Әскери-спорттық ойындар 

Военно-спортивные игры 

Military-sports games 

Пәннің мақсаты: болашақ мамандардың жалпы білім беретін мектепте, дала 

жиындарында, демалыс лагерьлерінде, т. б. оқу, сыныптан тыс жұмыста әскери-спорттық 

ойындарды өткізудің формалары мен әдістерін меңгеру.  

Пәннің мазмұны: пәнде Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде 

әскери-қолданбалы спорт түрлері және олардың "Қазақстан-2050" бағдарламасы аясында 

дамуы, ҚР Қорғаныс министрінің талаптары, әскери-спорттық ойындар түрлері және 

оларды өткізу тәртібі оқытылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

1. жалпы білім беретін мектептерде әскери-спорттық ойындарды өткізуді 

ұйымдастыру түрлері мен әдістерін білуін және түсінуін көрсету; 

2. әскери-педагогикалық, әскери-арнайы және дене дайындығын көрсету; 

3. жоғары идеялық, әдістемелік және ғылыми деңгейде алғашқы әскери 

дайындық және оқушыларды әскери-патриоттық тәрбиелеу бойынша сабақтар өткізу, 

олардың бойында Отан қорғаушы мамандығына деген сүйіспеншілігін, құрметін, 

тәртіптілігін, орындаушылығын тәрбиелеу; 

4. Қазақстан Республикасының Әскери саясатына, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігіне қатысты заңдарының, нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін 

түсіндіру; 

5. Бастапқы әскери және технологиялық дайындық бойынша оқу процесінің 

мазмұны мен ұйымдастырылуына қойылатын заманауи талаптар тұрғысынан, оның 

ішінде білім беру мазмұнын жаңарту қағидаттарын ескере отырып, білім беру процесін 

құрастыру; 

6. оқушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель дисциплины: овладение будущими специалистами формами и методами 

проведения военно-спортивных игр в учебной, внеклассной работе в 

общеобразовательной школе, на полевых сборах, лагерях отдыха, т.д.  

Содержание дисциплины: в дисциплине изучается военно-прикладные виды 

спорта в Вооруженных Силах Республики Казахстан и их развитие в свете программы 

«Казахстан-2050», требований Министра обороны РК; виды военно-спортивных игр и 

порядок их проведения. 

В результате изучения дисциплины студенты будут: 

1. демонстрировать знание и понимание  форм и методов организации 

проведения военно-спортивных игр в общеобразовательных школах; 



66 

 

2. демонстрировать военно-педагогическую, военно-специальную и 

физическую подготовку; 

3. проводить на высоком идейном, методическом и научном уровне занятия по 

начальной военной подготовке и военно-патриотическому воспитанию учащихся, 

воспитывая у них любовь, уважение к профессии защитника Родины, 

дисциплинированность, исполнительность; 

4. объяснять положения законов, нормативных правовых актов Республики 

Казахстан, касающихся военной политики, обороны и безопасности страны; 

5. конструировать образовательный процесс с позиций современных 

требований к содержанию и организации учебного процесса по начальной военной и 

технологической подготовке, в том числе, с учетом принципов обновления содержания 

образования; 

6. подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями школьников. 

 

The purpose of the discipline: the mastery of future specialists forms and methods of 

military sports games in educational, extracurricular activities in secondary school, field camps, 

recreation, etc.  

Content of discipline: the discipline studied military-applied sports in the Armed 

Forces of the Republic of Kazakhstan and their development in the light of the program 

«Kazakhstan-2050», the requirements of the Minister of defense of Kazakhstan; types of 

military sports and the order of their conduct. 

As a result of studying the discipline, students will: 

1. to demonstrate knowledge and understanding of the forms and methods of 

organization of military sports games in secondary schools; 

2. to demonstrate military-educational, military and physical training; 

3. to conduct classes at a high ideological, methodological and scientific level on 

primary military training and military-Patriotic education of students, bringing up their love, 

respect for the profession of defender of the Motherland, discipline, diligence; 

4. explain the provisions of laws, regulations of the Republic of Kazakhstan relating 

to military policy, defense and security of the country; 

5. to design the educational process from the standpoint of modern requirements for 

the content and organization of the educational process for primary military and technological 

training, including, taking into account the principles of updating the content of education; 

6. select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Спорттық ойын және сабақ беру әдістемесі 

Спортивные игры с методикой преподавания 

Sports Games and methodology of teaching 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Педагогикалық іс-тәжірибе 

Педагогическая практика 

Educational practices 
 

 
 

 

 


