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Пәндік, кәсіби, коммуникативтік, мәдени құзыреттілік
дағдыларына ие, Бастапқы әскери дайындық саласында жоғары
сапалы оқыту контентін құруға және білім беру процесін
ұйымдастыруға қабілетті магистрді, педагогті даярлау

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ САЛАСЫ

Оқу-тәрбие қызметін ұйымдастырумен, жүргізумен,
мониторингпен және бақылаумен байланысты мемлекеттік
басқару органдары:
- арнайы орта білім беру ұйымдары;
- білім бөлімдері мен басқармалары;
-алғашқы әскери дайындық мәселелерін зерттеумен айналысатын
жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу ұйымдары

ОҚЫТУ
НӘТИЖЕЛЕРІ
(ОН)

ОН1 - пән саласындағы кәсіби білім принциптеріне, Бастапқы әскери даярлық ерекшелігіне, Бастапқы әскери
даярлық жүйесінің даму үрдістеріне сүйене отырып, мамандықтың жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсінеді;
ОН2 - сыни ойлай отырып, өзгермелі әлеуметтік және экономикалық жағдайларда өмір сүруге дайын,
интеллектуалдық, физикалық және эстетикалық жағынан дамыған тұлғаны қалыптастыруға бағытталған
алғашқы әскери даярлықты модельдейді;
ОН3 - әртүрлі жас деңгейлеріндегі психофизиологиялық және педагогикалық дамудың жалпы, ерекше және
жеке ерекшеліктерін ескереді;
ОН4 - әскери-педагогикалық қызмет құбылыстарын жүйелі түсіндіру үшін әртүрлі дереккөздерден алынған
ақпаратқа шығармашылық, зерттеушілік көзқарас таныта отырып, талдайды, синтездейді, көрсетеді;
ОН5 - этномәдени және конфессиялық айырмашылықтарды және қоғамның әлеуметтік-мәдени құрылымының
ерекшеліктерін, ұлттық тәрбиенің заңдылықтары мен қағидаттарын ескере отырып, көп мәдениетті ортада
кәсіби қызметті жүзеге асырады;
ОН6 - білім берудегі менеджмент, алғашқы әскери дайындық теориясы мен практикасы, әскери-педагогикалық
өлшеулер саласында білім алушылардың психологиялық және физиологиялық даму аспектілеріне негізделе
отырып, әскери пәндерді оқыту әдістемесін жетілдіру үшін дағдыларды пайдаланады.;
ОН7 - Бастапқы әскери дайындықты оқыту мен тәрбиелеудің заманауи әдістерін жобалайды, іріктейді және
қолданады;
ОН8 - ынтымақтастық, Интеграция және өзектілік қағидаттарына негізделген бастапқы әскери білім беруде
принциптерді, тәсілдерді және инновациялық әдістерді қолданады;
ОН9 - жаңа ақпараттық және коммуникациялық технологияларды белсенді тарта отырып, түрлі көздерден
Бастапқы әскери білім беру саласындағы ақпаратты оқу-тәрбие процесінде талдайды және шығармашылық
тұрғыдан түрлендіреді;
ОН10 - оқу процесін жоспарлайды; талдамалық және рефлексивтік қызметті жетілдіреді; оқу сабақтарын
өткізеді; өз еңбегінің нәтижесіне жауапкершілікпен қарайды; білім алушыларды өзгермелі еңбек нарығына
бейімдеу үшін қажетті құзыреттерді дамыту үшін бастапқы әскери білім беру саласындағы зерттеу практикасын
қоса алғанда, кәсіби міндеттерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылды іске асырады

