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 БІЛІМ БЕРУ 
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 
МАҚСАТЫ 

Жалпы мәдениетті, коммуникативтілікті меңгерген, педагогикалық 
салада әлеуметтік маңызды міндеттерді кәсіби және 
шығармашылықпен шеше алатын; жоғары әлеуметтік және азаматтық 
жауапкершілігі бар, оқушыларды тәрбиелеуге; жүйеленген білімді 
қалыптастыруға, Бастапқы әскери дайындық бойынша оқу процесін 
заманауи деңгейде ұйымдастыруға қабілетті Бастапқы әскери 
дайындық мұғалімдерін даярлау. 

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ 
САЛАСЫ 

Ресми және бейресми әскери-технологиялық білім беру мен тәрбиелеу, 
сондай-ақ білім берумен байланысты ғылыми қызмет, мемлекеттік 
реттеу 



ОҚЫТУ 
НӘТИЖЕЛЕРІ  
(ОН) 

ОН1 - қазақстандықтардың жаңа тарихи санасын қалыптастыру саясатының басымдықтарын енгізе отырып, тарихи-саяси 
сипаттағы заманауи үдерістерді сыныптайды;  
ОН2 - қазіргі ғылымның философиялық, әлеуметтанулық, саяси, мәдениеттанулық және психологиялық аспектілерін, сондай-
ақ мәдениет әлеуетін пайдалана отырып, тиімді мәдениетаралық коммуникация техникасын бейімдейді;   
ОН3 - шығармашылық бірлестіктер мен одақтарды қоса алғанда, жастар ортасындағы көшбасшылардың жұмысын тиімді 
ұйымдастыру үшін практикалық білімді пайдаланады;  
ОН4 - мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде әскери-технологиялық білім беруді дамытудың проблемалары мен 
перспективалары бойынша өз пікірін ұсынады және дәлелдейді;  
ОН5 - жаңа аппараттық-бағдарламалық құралдарды және әртүрлі ақпараттық ресурстардың мүмкіндіктерін қолдана отырып, 
техникалық жетістіктерге негізделген білім беру процесін модельдейді;  
ОН6 - әскери-технологиялық білім беруді жетілдіру мақсатында Экономика және бизнес, кәсіпкерлік және көшбасшылық, 
өмір қауіпсіздігі және салауатты өмір салты, экология және тұрақты даму, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениет негіздері бойынша материалдарды пайдаланады;  
ОН7 - педагогикалық ғылымның әдіснамалық негіздерін, сондай-ақ жалпы білім беретін мектептің педагогикалық процесін 
сыныптайды; Бастапқы әскери және технологиялық дайындық саласында оқыту мен тәрбиелеудің қазіргі заманғы әдістерін 
жобалау, іріктеу және қолдану;  
ОН8 - мектеп оқушыларының даму психологиясы мен физиологиясына сүйене отырып, ресми және бейресми әскери-
технологиялық білім берудің педагогикалық процесін түсінеді және құрастырады;   
ОН9 - менеджмент, оқушылардың жетістіктерін өлшеу технологиясы, Бастапқы әскери пәндерді оқытудың қазіргі заманғы 
әдістемесі және цифрлық мәдениет негізінде, оның ішінде инклюзивті білім беру жағдайында әскери білім беру шеңберінде 
педагогикалық процесті құрады; 
ОН10 - оқу-тәрбие процесінде технологиялық жетістіктер мен жаңа әдістемелерді пайдалана отырып, техниканың 
жетістіктерін белсенді тарта отырып, әртүрлі көздерден Бастапқы әскери және технологиялық дайындық саласындағы 
ақпаратты модельдейді және жасайды; 
ОН11 - Бастапқы әскери дайындықты оқытуда практикалық міндеттерді шешу үшін әскери педагогика және психология 
білімдерін, зерттеу әдістерін, бағдарламалау және заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданады;  
ОН12 - жалпы білім беретін мектептің бастапқы әскери дайындықты мен оның аралас пәндерін оқытудың теориялық 
негіздері мен технологияларын модельдейді.– 


