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5B010400 – Бастапқы әскери дайындық мамандығы (2013 жылғы қабылдау) 


р/к №

ECTS кредиттер саны/
кредиттер саны
Элективтік пәндер тізімі


"Орта білім беретін мекемелеріндегі БӘД" білім беруге арнлаған бағдарлама
"Кәсіптік техникалық білім беру мекемелеріндегі БӘД" білім беруге арналған бағдарлама
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Базалық пәндер циклi
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(БзП)
   KD 21 модулі
KR KKShAZh 2210 «ҚР Қарулы Күштерінің жалпы әскери жарғылары» 2-1-0-3 
Айрықша деректемелері:
РМК 1201 1-0-0-2
Тұрақты деректемелер:
Ped 2202 2-1-0-4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: жалпы  білім беретін мектептің  бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар атыс дайындығы, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.
Негізгі бөлімдер мазмұны: Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша жеңіл атлетика түрлерін алған білімді дене мәдениеті спорт теориясында және әдістемесінде, биомеханика спортында, физиология спортында, спорт медицинасында, ересектер физиологиясында, биохимияда және емдік дене тәрбиесінде қолдана алады.
Оқыту нәтижелері: “Әскери заңдылық” курсының мақсаты - Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері катарында кызмет етуді мақтан тұту, аға ұрпактың жауынгерлік дәстүріне, әскери борыш пен әскери антка адалдық сезімдерін тәрбиелеу — әскери тәртіпті, тұтастай алғанда, ұрысқа әзірлікті күшейтуге ықпал етеді.

KD 21 модулі
KR KKShAZh 2210 «ҚР Қарулы Күштерінің жалпы әскери жарғылары» 2-1-0-3 
Айрықша деректемелері:
РМК 1201 1-0-0-2
Тұрақты деректемелер:
Ped 2202 2-1-0-4
Берілген пәнді оқыту мақсаты: жалпы  білім беретін мектептің  бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар атыс дайындығы, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.
Негізгі бөлімдер мазмұны: Бастапқы әскери дайындық мамандығы бойынша жеңіл атлетика түрлерін алған білімді дене мәдениеті спорт теориясында және әдістемесінде, биомеханика спортында, физиология спортында, спорт медицинасында, ересектер физиологиясында, биохимияда және емдік дене тәрбиесінде қолдана алады.
Оқыту нәтижелері: “Әскери заңдылық” курсының мақсаты - Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері катарында кызмет етуді мақтан тұту, аға ұрпактың жауынгерлік дәстүріне, әскери борыш пен әскери антка адалдық сезімдерін тәрбиелеу — әскери тәртіпті, тұтастай алғанда, ұрысқа әзірлікті күшейтуге ықпал етеді.
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KD 21 модулі
MTD 2211 «Мектептегі тактикалық дайындық» 2-2-0-3
Айрықша деректемелері:
 AD 1213 2-1-0-2
Тұрақты деректемелер:
AOT 3306 2-1-0-5
Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы  білім беретін мектептің  бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар  тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.
Негізгі бөлімдер мазмұны: тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті. Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.   Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондайақ келешекте, тактикалық дайынды.
Оқыту нәтижелері: “Әскери заңдылық” курсының мақсаты - Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері катарында кызмет етуді мақтан тұту, аға ұрпактың жауынгерлік дәстүріне, әскери борыш пен әскери антка адалдық сезімдерін тәрбиелеу — әскери тәртіпті, тұтастай алғанда, ұрысқа әзірлікті күшейтуге ықпал етеді.
KD 21 модулі
MTD 2211 «Колледждегі тактикалық дайындық» 2-2-0-3
Айрықша деректемелері:
 AD 1213 2-1-0-2
Тұрақты деректемелер:
AOT 3306 2-1-0-5
Берілген пәнді оқыту мақсаты: оқытуда жалпы  білім беретін мектептің  бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар  тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.
Негізгі бөлімдер мазмұны: тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті. Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.   Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондайақ келешекте, тактикалық дайынды.
Оқыту нәтижелері: “Әскери заңдылық” курсының мақсаты - Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері катарында кызмет етуді мақтан тұту, аға ұрпактың жауынгерлік дәстүріне, әскери борыш пен әскери антка адалдық сезімдерін тәрбиелеу — әскери тәртіпті, тұтастай алғанда, ұрысқа әзірлікті күшейтуге ықпал етеді.
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ZhAD 22 модулі
SD 1212 «Саптық дайындық» 2-1-0-2
Айрықша деректемелері: 
  TKN 1111 1-1-0-1 
Тұрақты деректемелер:
KR KKShAZh 2210 2-1-0-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты: берілген пәнді оқытуда жалпы  білім беретін мектептің  бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.
Негізгі бөлімдер мазмұны: Тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті. Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. Педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.
Оқыту нәтижелері: Бастапқы әскери дайындық-Қазақстан Республикасының азаматын қарулы күштердің әскери қызметіне дайындайды, Қазақстан Республикасының басқа да әскер құрамасына және әскери топтарына, азаматты дайындау жүйесінің негізгі құрам бөлігі, кәсіптік техникалық және жалпыға білім беру мектептерінде орта негізгі оқу орындарында, жеке меншік оқу орнында міндетті мемлекеттік пән болып оқылады
ZhAD 22 модулі
SD 1212 «Саптық дайындық» 2-1-0-2
Айрықша деректемелері: 
  TKN 1111 1-1-0-1 
Тұрақты деректемелер:
KR KKShAZh 2210 2-1-0-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты: берілген пәнді оқытуда жалпы  білім беретін мектептің  бағдарламасынан білімдер негіз болады: бастапқы әскери дайындық; сонымен қатар, тактикалық дайындық пәндері негіз бола алады.
Негізгі бөлімдер мазмұны: Тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті. Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. Педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.
Оқыту нәтижелері: Бастапқы әскери дайындық-Қазақстан Республикасының азаматын қарулы күштердің әскери қызметіне дайындайды, Қазақстан Республикасының басқа да әскер құрамасына және әскери топтарына, азаматты дайындау жүйесінің негізгі құрам бөлігі, кәсіптік техникалық және жалпыға білім беру мектептерінде орта негізгі оқу орындарында, жеке меншік оқу орнында міндетті мемлекеттік пән болып оқылады
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ZhAD 22 модулі
AD  1213 «Атыс дайындық» 2-1-0-2
Айрықша деректемелері:
TKN 1111 1-1-0-1
Тұрақты деректемелер:
KR KKShAZh 2210 2-1-0-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты: жоғары оқу орны студенттері пәнді бастамай тұрып жалпы білім беретін орта оқу орындарында Алғашқы әскери дайындық сабақтарында және Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық пәндерінің білім көлемінде берілген курсқа дейін жалпы түсініктемені білуге тиіс. 
Негізгі бөлімдер мазмұны: Ядерлік қарудың қызметі. Химиялық қарудың қызметі. Улы заттардың жіктелуі. Бактериологиялық қарулар. Радияциялық және химиялық барлау аспаптары. Жеке және топтық қорғай құралдары. қарсыластар ОМП қолдану талаптарында әскердің іс-қимылы. 
Оқыту нәтижелері: Атыс дайындығы курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде, Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешекте, Оқпен атыс, Әскери заңдылық, Тактикалық дайындық, Әскери педагогика және психология негіздері пәндерін оқуда, Сондай-ақ әскери соғыс өнері пәнін терең түсінуде бұл пән көп көмектеседі.
ZhAD 22 модулі
AD  1213 «Атыс дайындық» 2-1-0-2
Айрықша деректемелері:
TKN 1111 1-1-0-1
Тұрақты деректемелер:
KR KKShAZh 2210 2-1-0-3
Берілген пәнді оқыту мақсаты: жоғары оқу орны студенттері пәнді бастамай тұрып жалпы білім беретін орта оқу орындарында Алғашқы әскери дайындық сабақтарында және Бастапқы әскери дайындық негіздері, саптық дайындық пәндерінің білім көлемінде берілген курсқа дейін жалпы түсініктемені білуге тиіс. 
Негізгі бөлімдер мазмұны: Ядерлік қарудың қызметі. Химиялық қарудың қызметі. Улы заттардың жіктелуі. Бактериологиялық қарулар. Радияциялық және химиялық барлау аспаптары. Жеке және топтық қорғай құралдары. қарсыластар ОМП қолдану талаптарында әскердің іс-қимылы. 
Оқыту нәтижелері: Атыс дайындығы курсын оқып болғаннан кейін алынған білімдері педагогикалық қызметттерінде, Бастапқы әскери дайындық сабақтарының орта мектептерінде өткізуде, сондай-ақ келешекте, Оқпен атыс, Әскери заңдылық, Тактикалық дайындық, Әскери педагогика және психология негіздері пәндерін оқуда, Сондай-ақ әскери соғыс өнері пәнін терең түсінуде бұл пән көп көмектеседі.
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Fb 23 модулі
Fb 4214 «Футбол»  1-2-0-7
Айрықша деректемелері:
ASKO 3217 2-1-0-6
Тұрақты деректемелер: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: берілген пәнді оқытуда жалпы  білім беретін мектептің  бағдарламасынан білімдер негіз болады.Тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті. 
Негізгі бөлімдер мазмұны: Ойынның техника-тактикалық әдістері. Ойын техникасы. Негізгі ұғымдар. Доптың қасиеті және оның траекториялық ерекешеліктері. Ойыншының тұрысы. Орын ауыстыру. Бастапқы тұрысы. Допты қабылдау мен беру тәсілдері. 
Оқыту нәтижелері: Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.     

Fb 23 модулі
Fb 4214 «Футбол»  1-2-0-7
Айрықша деректемелері:
ASKO 3217 2-1-0-6
Тұрақты деректемелер: -
Берілген пәнді оқыту мақсаты: берілген пәнді оқытуда жалпы  білім беретін мектептің  бағдарламасынан білімдер негіз болады.Тәрбиелеудегі педагогикалық шеберлік және оның мәні. Оқытушы тұлғасы мен авторитеті. 
Негізгі бөлімдер мазмұны: Ойынның техника-тактикалық әдістері. Ойын техникасы. Негізгі ұғымдар. Доптың қасиеті және оның траекториялық ерекешеліктері. Ойыншының тұрысы. Орын ауыстыру. Бастапқы тұрысы. Допты қабылдау мен беру тәсілдері. 
Оқыту нәтижелері: Педагогикалық қызметтің мәні мен құрылымы. педагогикалық тілдесу. Педагогикалық жетекшіліктің стилдері. Педагогикалық шеберлік пен педагогикалық шығармашылық. Кәсіптік мотивация.     
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UUT 24 модулі
 UUT 2215 «Үстел үстілік теннис» 1-2-0-4 
Айрықша деректемелері:
  MTD 2211 2-2-0-3
Тұрақты деректемелер:
Bk 3218  1-3-0-5
Берілген пәнді оқыту мақсаты: берілген пәнді оқытуда жалпы  білім беретін мектептің  бағдарламасынан білімдер негіз болады.         
Негізгі бөлімдер мазмұны: Педагогикалық техника құраушылары. Ойынның техника-тактикалық әдістері. Ойын техникасы. Негізгі ұғымдар. Доптың қасиеті және оның траекториялық ерекешеліктері. Ойыншының тұрысы. Орын ауыстыру. Бастапқы тұрысы. Допты қабылдау мен беру тәсілдері.
Оқыту нәтижелері: Педагогикалық техника оқы-тушы тәртібін ұйымдастыру түрі ретінде. Педагогикалық техника өрдістері. Педагогикалық техниканың ерекшеліктері.
UUT 24 модулі
UUT 2215 «Үстел үстілік теннис» 1-2-0-4 
Айрықша деректемелері:
  KTD 2211 2-2-0-3
Тұрақты деректемелер:
Bk 3218  1-3-0-5
Берілген пәнді оқыту мақсаты: берілген пәнді оқытуда жалпы  білім беретін мектептің  бағдарламасынан білімдер негіз болады.         
Негізгі бөлімдер мазмұны: Педагогикалық техника құраушылары. Ойынның техника-тактикалық әдістері. Ойын техникасы. Негізгі ұғымдар. Доптың қасиеті және оның траекториялық ерекешеліктері. Ойыншының тұрысы. Орын ауыстыру. Бастапқы тұрысы. Допты қабылдау мен беру тәсілдері.
Оқыту нәтижелері: Педагогикалық техника оқы-тушы тәртібін ұйымдастыру түрі ретінде. Педагогикалық техника өрдістері. Педагогикалық техниканың ерекшеліктері.
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EK ASKO 25 модулі
ASKO 3217 «Әскери-спорттық кешендер мен ойындар»                2-1-0-6
Айрықша деректемелері:
 Bk 3218 1-3-0-5
Тұрақты деректемелер:
APPN 4221 2-1-0-7
Берілген пәнді оқыту мақсаты: мамандығының базалық пәндерінің  таңдау бойынша компонентінің циклына кіреді.
Пәнді оқытудың мақсаты жас мамандарды жұмыс уақытында жұмыскерлерге зиян және қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуінен қорғайтын кәзіргі заманның жеке қорғау құралдарымен таныстыру және оларды жеке қорғау құралдарымен қалай 8қолдануын алдына ала ескерту.
Н9егізгі бөлімдер мазмұны: Бұл пән жаңа кезеңдегі Қазақстан Республикасының ішкі саясатының негізгі даму жақтарын, оның әлемдік саясатындағы ролі және халықаралық қатынастардағы маңызын зердеулердің негізгі көзі. 
Оқыту нәтижелері: Дене тәрбиесінің мақсаты және міндеттері. Дене тәрбиесінің әскери қызметкелердің жұмыс сапасын;  Дене тәрбиесінің Әскери-спорттық ойындар комплексіне кіретін жаттығулар мен , нормативтар, талаптары; Әскери-спорттық ойындар. Мазмұны мен ережесі.
EK ASKO 25 ìîäóë³
ASKO 3217 «Әñêåðè-ñïîðòòûқ êåøåíäåð ìåí îéûíäàð»                2-1-0-6
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
 Bk 3218 1-3-0-5
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
APPN 4221 2-1-0-7
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: ìàìàíäûғûíûң áàçàëûқ ïәíäåð³í³ң  òàңäàó áîéûíøà êîìïîíåíò³í³ң öèêëûíà ê³ðåä³.
Ïәíä³ îқûòóäûң ìàқñàòû æàñ ìàìàíäàðäû æұìûñ óàқûòûíäà æұìûñêåðëåðãå çèÿí æәíå қàó³ïò³ өíä³ð³ñò³ê ôàêòîðëàðäûң әñåð åòó³íåí қîðғàéòûí êәç³ðã³ çàìàííûң æåêå қîðғàó құðàëäàðûìåí òàíûñòûðó æәíå îëàðäû æåêå қîðғàó құðàëäàðûìåí қàëàé 8қîëäàíóûí àëäûíà àëà åñêåðòó.
Í9åã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Áұë ïәí æàңà êåçåңäåã³ Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң ³øê³ ñàÿñàòûíûң íåã³çã³ äàìó æàқòàðûí, îíûң әëåìä³ê ñàÿñàòûíäàғû ðîë³ æәíå õàëûқàðàëûқ қàòûíàñòàðäàғû ìàңûçûí çåðäåóëåðä³ң íåã³çã³ êөç³. 
Оқыту нәтижелері: Дене тәрбиесінің мақсаты және міндеттері. Дене тәрбиесінің әскери қызметкелердің жұмыс сапасын;  Дене тәрбиесінің Әскери-спорттық ойындар комплексіне кіретін жаттығулар мен , нормативтар, талаптары; Әскери-спорттық ойындар. Мазмұны мен ережесі.
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Bk 26 ìîäóë³
Bk 3218 «Áàñêåòáîë» 1-3-0-5
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
ZhEFMG 2206 1-1-0-4
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
AMD 4310 2-1-0-7
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòóäà æàëïû  á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïò³ң  áàғäàðëàìàñûíàí á³ë³ìäåð íåã³ç áîëàäû: áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ       
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Қîë, àóòîìàòòû, àóòîìàòòû àқïàðàòòû æүéåëåð. Òåõíîëîãèÿëûқ ïðîöåñòåðä³ áàñқàðó.Îéûííûң òåõíèêà-òàêòèêàëûқ әä³ñòåð³. Îéûí òåõíèêàñû. Íåã³çã³ ұғûìäàð. Äîïòûң қàñèåò³ æәíå îíûң òðàåêòîðèÿëûқ åðåêåøåë³êòåð³. Îéûíøûíûң òұðûñû. Îðûí àóûñòûðó. Áàñòàïқû òұðûñû. Äîïòû қàáûëäàó ìåí áåðó òәñ³ëäåð³.
Îқûòó íәòèæåëåð³: Àқïàðòòûқ æүéå òүñ³í³ã³. Àқïàðàòòûқ òåõíîëîãèÿëàðäûң äàìó òåíäåíöèÿëàðû. Àқïàðàòòû æèíàó. Àқïàðàòïåí àëìàñó. Àқïàðàòòû ñàқòàó. Àқïàðàòòû өíäåó.
Bk 26 ìîäóë³
Bk 3218 «Áàñêåòáîë» 1-3-0-5  
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
ZhEFMG 2206 1-1-0-4
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
AMD 4310 2-1-0-7
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòóäà æàëïû  á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïò³ң  áàғäàðëàìàñûíàí á³ë³ìäåð íåã³ç áîëàäû: áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ       
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Қîë, àóòîìàòòû, àóòîìàòòû àқïàðàòòû æүéåëåð. Òåõíîëîãèÿëûқ ïðîöåñòåðä³ áàñқàðó.Îéûííûң òåõíèêà-òàêòèêàëûқ әä³ñòåð³. Îéûí òåõíèêàñû. Íåã³çã³ ұғûìäàð. Äîïòûң қàñèåò³ æәíå îíûң òðàåêòîðèÿëûқ åðåêåøåë³êòåð³. Îéûíøûíûң òұðûñû. Îðûí àóûñòûðó. Áàñòàïқû òұðûñû. Äîïòû қàáûëäàó ìåí áåðó òәñ³ëäåð³.
Îқûòó íәòèæåëåð³: Àқïàðòòûқ æүéå òүñ³í³ã³. Àқïàðàòòûқ òåõíîëîãèÿëàðäûң äàìó òåíäåíöèÿëàðû. Àқïàðàòòû æèíàó. Àқïàðàòïåí àëìàñó. Àқïàðàòòû ñàқòàó. Àқïàðàòòû өíäåó.
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HGKN 27 ìîäóë³
HGKN 2219 «Õàëûқàðàëûқ ãóìàíèòàðëûқ құқûқ íåã³çäåð³» 2-1-0-3 
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
KT 1101 1-2-0-2
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
UUT 2215 1-2-0-4
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòóäà æàëïû  á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïò³ң  áàғäàðëàìàñûíàí á³ë³ìäåð íåã³ç áîëàäû: áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ       
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Îқòàó æәíå êөçäåó әä³ñòåð³. Áàñûңқû êөçä³ òàңäàó. Îқ àòó áîéûíøà æàðûñ өòê³çó ìåí òәðò³á³. Àðíàéû àòó ñàïàëàðûí äàìûòó áîéûíøà æàðûñ өòê³çó áàðûñûíäà қàó³ïñ³çä³ê øàðàëàðû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Îқ àòó òåîðèÿñû. «Òðàñîëîãèÿ» ұғûìû. Қàðóäûң ìàòåðèàëäûқ á³ë³ì³.
HGKN 27 ìîäóë³
HGKN 2219 «Õàëûқàðàëûқ ãóìàíèòàðëûқ құқûқ íåã³çäåð³» 2-1-0-3 
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
KT 1101 1-2-0-2
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
UUT 2215 1-2-0-4
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòóäà æàëïû  á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïò³ң  áàғäàðëàìàñûíàí á³ë³ìäåð íåã³ç áîëàäû: áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ       
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Îқòàó æәíå êөçäåó әä³ñòåð³. Áàñûңқû êөçä³ òàңäàó. Îқ àòó áîéûíøà æàðûñ өòê³çó ìåí òәðò³á³. Àðíàéû àòó ñàïàëàðûí äàìûòó áîéûíøà æàðûñ өòê³çó áàðûñûíäà қàó³ïñ³çä³ê øàðàëàðû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Îқ àòó òåîðèÿñû. «Òðàñîëîãèÿ» ұғûìû. Қàðóäûң ìàòåðèàëäûқ á³ë³ì³.
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RHBK 28 ìîäóë³ 
RHBK 2220 «Ðàäèàöèÿëûқ, õèìèÿëûқ æәíå áàêòåðèîëîãèÿëûқ қîðғàó» 2-1-0-3
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
TKN 1111 1-1-0-1  
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
MEK 3216 1-0-1-6
 Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòóäà æàëïû  á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïò³ң  áàғäàðëàìàñûíàí á³ë³ìäåð íåã³ç áîëàäû: áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ. Æîғàðû îқó îðíû ñòóäåíòòåð³ ïәíä³ áàñòàìàé òұðûï æàëïû á³ë³ì áåðåò³í îðòà îқó îðûíäàðûíäà Àëғàøқû әñêåðè äàéûíäûқ ñàáàқòàðûíäà æәíå .Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ íåã³çäåð³, ñàïòûқ äàéûíäûқ ïәíäåð³í³ң á³ë³ì êөëåì³íäå áåð³ëãåí êóðñқà äåé³í æàëïû òүñ³í³êòåìåí³ á³ëóãå òè³ñ.Àòûñ äàéûíäûғû êóðñûí îқûï áîëғàííàí êåé³í àëûíғàí á³ë³ìäåð³ ïåäàãîãèêàëûқ қûçìåòòòåð³íäå, Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ ñàáàқòàðûíûң îðòà ìåêòåïòåð³íäå өòê³çóäå, ñîíäàé-àқ êåëåøåêòå, 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: ßäåðë³ê қàðóäûң қûçìåò³. Õèìèÿëûқ қàðóäûң қûçìåò³. Óëû çàòòàðäûң æ³êòåëó³. Áàêòåðèîëîãèÿëûқ қàðóëàð. Ðàäèÿöèÿëûқ æәíå õèìèÿëûқ áàðëàó àñïàïòàðû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Îқïåí àòûñ, Әñêåðè çàңäûëûқ, Òàêòèêàëûқ äàéûíäûқ, Әñêåðè ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ íåã³çäåð³ ïәíäåð³í îқóäà, Ñîíäàé-àқ әñêåðè ñîғûñ өíåð³ ïәí³í òåðåң òүñ³íóäå áұë ïәí êөï êөìåêòåñåä³.
RHBK 28 ìîäóë³ 
RHBK 2220 «Ðàäèàöèÿëûқ, õèìèÿëûқ æәíå áàêòåðèîëîãèÿëûқ қîðғàó» 2-1-0-3
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
TKN 1111 1-1-0-1  
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
KEK 3216 1-0-1-6
 Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòóäà æàëïû  á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïò³ң  áàғäàðëàìàñûíàí á³ë³ìäåð íåã³ç áîëàäû: áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ. Æîғàðû îқó îðíû ñòóäåíòòåð³ ïәíä³ áàñòàìàé òұðûï æàëïû á³ë³ì áåðåò³í îðòà îқó îðûíäàðûíäà Àëғàøқû әñêåðè äàéûíäûқ ñàáàқòàðûíäà æәíå .Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ íåã³çäåð³, ñàïòûқ äàéûíäûқ ïәíäåð³í³ң á³ë³ì êөëåì³íäå áåð³ëãåí êóðñқà äåé³í æàëïû òүñ³í³êòåìåí³ á³ëóãå òè³ñ.Àòûñ äàéûíäûғû êóðñûí îқûï áîëғàííàí êåé³í àëûíғàí á³ë³ìäåð³ ïåäàãîãèêàëûқ қûçìåòòòåð³íäå, Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ ñàáàқòàðûíûң îðòà ìåêòåïòåð³íäå өòê³çóäå, ñîíäàé-àқ êåëåøåêòå, 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: ßäåðë³ê қàðóäûң қûçìåò³. Õèìèÿëûқ қàðóäûң қûçìåò³. Óëû çàòòàðäûң æ³êòåëó³. Áàêòåðèîëîãèÿëûқ қàðóëàð. Ðàäèÿöèÿëûқ æәíå õèìèÿëûқ áàðëàó àñïàïòàðû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Îқïåí àòûñ, Әñêåðè çàңäûëûқ, Òàêòèêàëûқ äàéûíäûқ, Әñêåðè ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ íåã³çäåð³ ïәíäåð³í îқóäà, Ñîíäàé-àқ әñêåðè ñîғûñ өíåð³ ïәí³í òåðåң òүñ³íóäå áұë ïәí êөï êөìåêòåñåä³.
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APPN 29 ìîäóë³
APPN 4221 «Әñêåðè ïñèõîëîãèÿ ìåí ïåäàãîãèêà íåã³çäåð³»                2-1-0-7
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
PAD 1204 2-1-0-1
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð: -
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèåëåó ñàáàқòàðû, äәð³ñòåð, ñåìèíàð æәíå ³ñ æүç³íäå ñàáàқòàðäà òåõíèêàëûқ құðàëäàðäû ïàéäàëàíûï îқûòó ôîðìàëàðû íåã³ç³íäå өòê³ç³ëåä³. 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòóäà æàëïû  á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïò³ң  áàғäàðëàìàñûíàí á³ë³ìäåð íåã³ç áîëàäû: áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ; ñîíûìåí қàòàð àòûñ äàéûíäûғû, òàêòèêàëûқ äàéûíäûқ ïәíäåð³ íåã³ç áîëà àëàäû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Áåð³ëãåí ïәí ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ ïәíäåð³ìåí òûғûç áàéëàíûñòû áîëғàíäûқòàí îñû ïәíäåðä³ îқó áàðûñûíäà қàæåò áîëàäû.
APPN 29 ìîäóë³
APPN 4221 «Әñêåðè ïñèõîëîãèÿ ìåí ïåäàãîãèêà íåã³çäåð³»                2-1-0-7
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
PAD 1204 2-1-0-1
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð: -
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèåëåó ñàáàқòàðû, äәð³ñòåð, ñåìèíàð æәíå ³ñ æүç³íäå ñàáàқòàðäà òåõíèêàëûқ құðàëäàðäû ïàéäàëàíûï îқûòó ôîðìàëàðû íåã³ç³íäå өòê³ç³ëåä³. 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòóäà æàëïû  á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïò³ң  áàғäàðëàìàñûíàí á³ë³ìäåð íåã³ç áîëàäû: áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ; ñîíûìåí қàòàð àòûñ äàéûíäûғû, òàêòèêàëûқ äàéûíäûқ ïәíäåð³ íåã³ç áîëà àëàäû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Áåð³ëãåí ïәí ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ ïәíäåð³ìåí òûғûç áàéëàíûñòû áîëғàíäûқòàí îñû ïәíäåðä³ îқó áàðûñûíäà қàæåò áîëàäû.
12
5\3
KRAK 30 ìîäóë³
KRAK 4222 «ҚÐ әëåìä³ê қàóûìäàñòûқòà» 2-1-0-7
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
ASKO 3217 2-1-0-6
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð -
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèåëåó ñàáàқòàðû, äәð³ñòåð, ñåìèíàð æәíå ³ñ æүç³íäå ñàáàқòàðäà òåõíèêàëûқ құðàëäàðäû ïàéäàëàíûï îқûòó ôîðìàëàðû íåã³ç³íäå өòê³ç³ëåä³. 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Áåð³ëãåí ïәíä³ îқó үø³í êåëåñ³ ïәí: Қàçàқñòàí òàðèõû «Ýòíîïåäàãîãèêà» ïәí³í îқó êåç³íäå àëûíғàí á³ë³ìäåð «Әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèå íåã³çäåð³» ïәí³í ìåңãåðó áàðûñûíäà қîëäàíûëàäû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Æîáà ìåí әç³ðëåìåí³ àíûқòàó æәíå ñåí³ìä³ë³ã³í òåêñåðó. Áàғäàðëàìàëûқ êîäòû òåñò³ëåó әä³ñòåð³, òүðëåð³, äåңãåéëåð³. Қàðóäûң ìàòåðèàëäûқ á³ë³ì³.
KRAK 30 ìîäóë³
KRAK 4222 «ҚÐ әëåìä³ê қàóûìäàñòûқòà» 2-1-0-7
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
ASKO 3217 2-1-0-6
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð -
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèåëåó ñàáàқòàðû, äәð³ñòåð, ñåìèíàð æәíå ³ñ æүç³íäå ñàáàқòàðäà òåõíèêàëûқ құðàëäàðäû ïàéäàëàíûï îқûòó ôîðìàëàðû íåã³ç³íäå өòê³ç³ëåä³. 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Áåð³ëãåí ïәíä³ îқó үø³í êåëåñ³ ïәí: Қàçàқñòàí òàðèõû «Ýòíîïåäàãîãèêà» ïәí³í îқó êåç³íäå àëûíғàí á³ë³ìäåð «Әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèå íåã³çäåð³» ïәí³í ìåңãåðó áàðûñûíäà қîëäàíûëàäû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Æîáà ìåí әç³ðëåìåí³ àíûқòàó æәíå ñåí³ìä³ë³ã³í òåêñåðó. Áàғäàðëàìàëûқ êîäòû òåñò³ëåó әä³ñòåð³, òүðëåð³, äåңãåéëåð³. Қàðóäûң ìàòåðèàëäûқ á³ë³ì³.
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MIOÒ 31 ìîäóë³
MIOÒ 3223 «Ìåêòåïòåã³ èííîâàöèÿëûқ îқûòó òåõíîëîãèÿëàðû» 2-0-2-6
 Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³: 
Ped 2202 2-1-0-4
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð
APPN 4221 2-1-0-7
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: ïåäàãîãèêàëûқ òåõíîëîãèÿëàð, ñîíûìåí қàòàð ïåäàãîãèêàëûқ ғûëìíûң æәíå ïðàêòèêàíûң æåò³ñò³êòåð³í, өòêåí òәæ³ðèáå ýëåìåíòòåð³í³ң äәñòүðëåð³ìåí үéëåñó³í ïåäàãîãèêàëûқ òåõíîëîãèÿëàð ïðîáëåìàñû áîéûíøà àқïàðàòòû æүéååó æәíå ñàðàëàó áîëûï òàáûëàäû
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Îқûòóäûң æàңàøûë ïñèõîëîãèÿëûқ-ïåäàãîãèêàëûқ òåõíîëîãèÿëàðû. Îқûòóäûң æàңàøûë òåõíîëîãèÿëàðû. Ïåäàãîãøèêàëûқ áàғäàðëàìàëûқ құðàëäàðàäû өңäåó Íәòèæå: îқó-òәðáèå ïðîöåñ³íäå èííîâàöèÿëûқ òåõíîëîãèÿëàðäû қîëäàíó, èííîâàöèÿëûқ îқûòó òåõíîëîãèÿëàðû àðқûëû îқûòóäû æîáàëàéäû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: ҚÐ á³ë³ì áåðóä³ң æàңàøûë òåõíîëîãèÿëàðû øûíàéû ñұðàíûñ ðåò³íäå. Á³ë³ì áåðó ïðîöåñ³í³ң òåõíîëîãèÿëûғû. Ïåäàãîãèêàëûқ æүéåí³ң құðûëûìû. Ïåäàãîãèêàëûқ òåõíîëîãèÿíûң íåã³çã³ ïàðàìåòðëåð³.
KIOÒ 31 ìîäóë³
ÊIOÒ 3223 «Êîëëåäæäåãi èííîâàöèÿëûқ îқûòó òåõíîëîãèÿëàðû» 2-0-2-6
 Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³: 
Ped 2202 2-1-0-4
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð
APPN 4221 2-1-0-7
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: ïåäàãîãèêàëûқ òåõíîëîãèÿëàð, ñîíûìåí қàòàð ïåäàãîãèêàëûқ ғûëìíûң æәíå ïðàêòèêàíûң æåò³ñò³êòåð³í, өòêåí òәæ³ðèáå ýëåìåíòòåð³í³ң äәñòүðëåð³ìåí үéëåñó³í ïåäàãîãèêàëûқ òåõíîëîãèÿëàð ïðîáëåìàñû áîéûíøà àқïàðàòòû æүéååó æәíå ñàðàëàó áîëûï òàáûëàäû
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Îқûòóäûң æàңàøûë ïñèõîëîãèÿëûқ-ïåäàãîãèêàëûқ òåõíîëîãèÿëàðû. Îқûòóäûң æàңàøûë òåõíîëîãèÿëàðû. Ïåäàãîãøèêàëûқ áàғäàðëàìàëûқ құðàëäàðàäû өңäåó Íәòèæå: îқó-òәðáèå ïðîöåñ³íäå èííîâàöèÿëûқ òåõíîëîãèÿëàðäû қîëäàíó, èííîâàöèÿëûқ îқûòó òåõíîëîãèÿëàðû àðқûëû îқûòóäû æîáàëàéäû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: ҚÐ á³ë³ì áåðóä³ң æàңàøûë òåõíîëîãèÿëàðû øûíàéû ñұðàíûñ ðåò³íäå. Á³ë³ì áåðó ïðîöåñ³í³ң òåõíîëîãèÿëûғû. Ïåäàãîãèêàëûқ æүéåí³ң құðûëûìû. Ïåäàãîãèêàëûқ òåõíîëîãèÿíûң íåã³çã³ ïàðàìåòðëåð³.
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EÊ ASKO 25 ìîäóë³
MEÊ 3216 «Ìåêòåïòåã³ åңáåêò³ қîðғàó» 1-1-0-6
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
BADOA 3209 2-1-0-5
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð
KRAK 4222 2-1-0-7
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: ñòóäåíòòåðìåí åңáåêò³ қîðғàó òàëàáûí ñàқòàó, «ñàëà áîéûíøà) æұìûñòàðäû îðûíäàóäà  өì³ð ³ñ-әðåêåò³í³ң êàó³ïñ³çä³ã³í æәíå қîðøàғàí îðòàíû қîðғàóäû қàìòàìàñûç åòó,íàðûқòûқ қàòûíàñòûң  òàóàð, қûçìåò, íàðûқòûқ åңáåê æàғäàéûíäà ìàðêåòèíãò³ê îðòàíûң äàìóûíûң әëåóìåòò³ê íåã³çäåð³; íàðûқòûқ êîìåðöèÿëûқ ³ñ-әðåêåò íåã³çäåð³; áàíê, áèðæà, àóêöèîí, æәðìåңêå – äåëäàëäûқ òîïòàðäûң ðөë³; ñàòó æәíå ñàòûï àëó îïåðàöèÿëàðûí өòê³çó æәíå äàÿðëàó òåõíèêàëàðû. 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: áåð³ëãåí ïәíä³ ìåңãåðó íәòèæåñ³íäå  ñòóäåíòòåð òåõíèêàëûқ æәíå êәñ³ïò³ê á³ë³ì áåðó ìåêåìåëåð³íäå, æәíå äå àðíàéû ïәíäåð áîéûíøà êàáèíåòòåðäå îқó, îқó-өíä³ð³ñò³ê ùåáåðõàíàëàðûíäà қàó³ïñ³ç æұìûñûí ұéûìäàñòûðà àëàäû.
Îқûòó íәòèæåëåð³: Нарықтық қатынастың даму жағдайындағы өндірістің әлеуметтік-экономикалық негіздері; қызмет көрсету және тұтыну тауарлары өндіру салаларын қайта құру мәселелері; менеджмент және оны салаларда ұйымдастыру формалары; еңбек әлеуметі және экономика; 
EÊ ASKO 25 ìîäóë³
ÊEÊ 3216 «Êîëëåäæäåã³ åңáåêò³ қîðғàó» 1-0-1-6
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
BADOA 3209 2-1-0-5
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð
KRAK 4222 2-1-0-7
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: ñòóäåíòòåðìåí åңáåêò³ қîðғàó òàëàáûí ñàқòàó, «ñàëà áîéûíøà) æұìûñòàðäû îðûíäàóäà  өì³ð ³ñ-әðåêåò³í³ң êàó³ïñ³çä³ã³í æәíå қîðøàғàí îðòàíû қîðғàóäû қàìòàìàñûç åòó,íàðûқòûқ қàòûíàñòûң  òàóàð, қûçìåò, íàðûқòûқ åңáåê æàғäàéûíäà ìàðêåòèíãò³ê îðòàíûң äàìóûíûң әëåóìåòò³ê íåã³çäåð³; íàðûқòûқ êîìåðöèÿëûқ ³ñ-әðåêåò íåã³çäåð³; áàíê, áèðæà, àóêöèîí, æәðìåңêå – äåëäàëäûқ òîïòàðäûң ðөë³; ñàòó æәíå ñàòûï àëó îïåðàöèÿëàðûí өòê³çó æәíå äàÿðëàó òåõíèêàëàðû. 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: áåð³ëãåí ïәíä³ ìåңãåðó íәòèæåñ³íäå  ñòóäåíòòåð òåõíèêàëûқ æәíå êәñ³ïò³ê á³ë³ì áåðó ìåêåìåëåð³íäå, æәíå äå àðíàéû ïәíäåð áîéûíøà êàáèíåòòåðäå îқó, îқó-өíä³ð³ñò³ê ùåáåðõàíàëàðûíäà қàó³ïñ³ç æұìûñûí ұéûìäàñòûðà àëàäû.
Îқûòó íәòèæåëåð³: Нарықтық қатынастың даму жағдайындағы өндірістің әлеуметтік-экономикалық негіздері; қызмет көрсету және тұтыну тауарлары өндіру салаларын қайта құру мәселелері; менеджмент және оны салаларда ұйымдастыру формалары; еңбек әлеуметі және экономика;


Áåé³íä³ê ïәíäåð öèêëi
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PSh 34 ìîäóë³
PSh 3303 «Ïåäàãîãèêàëûқ øåáåðë³ê» 2-1-0-5
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
OOT 2205 1-1-0-4
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåpi
APÐN 4221 2-1-0-7
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: òåõíèêàëûқ æәíå êәñ³áè á³ë³ì áåðåò³í îқó îðûíäàðû ìåí æàëïû îðòà á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåï îқóøûëàðûíà êәñ³áè áàғäàð áåðóä³ң îқûòóøûíûң êәñ³áè á³ë³êò³³ã³í³ң қàëûïòàñóû áîëûï òàáûëàäû.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Êәñ³áè áàғäàðëàó æүéåñ³. Êәñ³áè áàғäàðëàó құðàìû. Өç³íä³ê êәñ³áè àíûқòàìàñû. Êәñ³áè áàғäàðëàó әä³ñòåð³. Êәñ³ïò³ê ëèöåéëåðäåã³, êәñ³áè ìåêòåïòåðäåã³, ëèöåéëåðäåã³ êәñ³áè áàғûò-áàғäàðû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Ïåäàãîãèêàëûқ қûçìåòò³ң ìәí³ ìåí құðûëûìû. Ïåäàãîãèêàëûқ ò³ëäåñó. Ïåäàãîãèêàëûқ æåòåêø³ë³êò³ң ñòèëäåð³. Ïåäàãîãèêàëûқ øåáåðë³ê ïåí ïåäàãîãèêàëûқ øûғàðìàøûëûқ. Êәñ³ïò³ê ìîòèâàöèÿ.
PSh 34 ìîäóë³
PSh 3303 «Ïåäàãîãèêàëûқ øåáåðë³ê» 2-1-0-5
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
OOT 2205 1-1-0-4
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåpi
APÐN 4221 2-1-0-7
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: òåõíèêàëûқ æәíå êәñ³áè á³ë³ì áåðåò³í îқó îðûíäàðû ìåí æàëïû îðòà á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåï îқóøûëàðûíà êәñ³áè áàғäàð áåðóä³ң îқûòóøûíûң êәñ³áè á³ë³êò³³ã³í³ң қàëûïòàñóû áîëûï òàáûëàäû.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Êәñ³áè áàғäàðëàó æүéåñ³. Êәñ³áè áàғäàðëàó құðàìû. Өç³íä³ê êәñ³áè àíûқòàìàñû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Ïåäàãîãèêàëûқ қûçìåòò³ң ìәí³ ìåí құðûëûìû. Ïåäàãîãèêàëûқ ò³ëäåñó. Ïåäàãîãèêàëûқ æåòåêø³ë³êò³ң ñòèëäåð³. Ïåäàãîãèêàëûқ øåáåðë³ê ïåí ïåäàãîãèêàëûқ øûғàðìàøûëûқ. Êәñ³ïò³ê ìîòèâàöèÿ.
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TZh Zh B 35 ìîäóë³
TZh Zh B 2304 «Òóðèçì æәíå æåðã³ë³êò³ æåðäå áàғäàðëàíó» 2-1-0-3
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
AID,AT,BB 1308 2-1-0-2
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð
UUT 2215 1-2-0-4
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: Әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèåëåó ñàáàқòàðû, äәð³ñòåð, ñåìèíàð æәíå ³ñ æүç³íäå ñàáàқòàðäà òåõíèêàëûқ құðàëäàðäû ïàéäàëàíûï îқûòó ôîðìàëàðû íåã³ç³íäå өòê³ç³ëåä³. Ìàòåðèàëäû îқûòó êåç³íäå îқó ñұðàқòàðû ìәñåëåëåð³í êåң òүðäå òәæ³ðèáåëåó êåðåê. 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Æîғàðû îқó îðíû ñòóäåíòòåð³ ïәíä³ áàñòàìàé òұðûï æàëïû á³ë³ì áåðåò³í îðòà îқó îðûíäàðûíäà Àëғàøқû әñêåðè äàéûíäûқ ñàáàқòàðûíäà æәíå Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ íåã³çäåð³, ñàïòûқ äàéûíäûқ ïәíäåð³í³ң á³ë³ì êөëåì³íäå áåð³ëãåí êóðñқà äåé³í æàëïû òүñ³í³êòåìåí³ á³ëóãå òè³ñ.
Îқûòó íәòèæåëåð³: òәðáèå ìåí ìåêòåïò³ң, àäàìçàò қîғàìûíûң äàìóûíûí әð êåçåңäåð³íäåã³ ïåäàãîãèêàëûқ îéëàð òóðàëû á³ë³ìäåðä³ , åëäåðäåã³ æàңà òèïò³ îқó îðûíäàðû
TZh Zh B 35 ìîäóë³
TZh Zh B 2304 «Òóðèçì æәíå æåðã³ë³êò³ æåðäå áàғäàðëàíó» 2-1-0-3
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
AID,AT,BB 1308 2-1-0-2
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð
UUT 2215 1-2-0-4
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: Әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèåëåó ñàáàқòàðû, äәð³ñòåð, ñåìèíàð æәíå ³ñ æүç³íäå ñàáàқòàðäà òåõíèêàëûқ құðàëäàðäû ïàéäàëàíûï îқûòó ôîðìàëàðû íåã³ç³íäå өòê³ç³ëåä³. Ìàòåðèàëäû îқûòó êåç³íäå îқó ñұðàқòàðû ìәñåëåëåð³í êåң òүðäå òәæ³ðèáåëåó êåðåê. 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Æîғàðû îқó îðíû ñòóäåíòòåð³ ïәíä³ áàñòàìàé òұðûï æàëïû á³ë³ì áåðåò³í îðòà îқó îðûíäàðûíäà Àëғàøқû әñêåðè äàéûíäûқ ñàáàқòàðûíäà æәíå Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ íåã³çäåð³, ñàïòûқ äàéûíäûқ ïәíäåð³í³ң á³ë³ì êөëåì³íäå áåð³ëãåí êóðñқà äåé³í æàëïû òүñ³í³êòåìåí³ á³ëóãå òè³ñ.
Îқûòó íәòèæåëåð³: òәðáèå ìåí ìåêòåïò³ң, àäàìçàò қîғàìûíûң äàìóûíûí әð êåçåңäåð³íäåã³ ïåäàãîãèêàëûқ îéëàð òóðàëû á³ë³ìäåðä³ , åëäåðäåã³ æàңà òèïò³ îқó îðûíäàðû
17
5\3
BADN 36 ìîäóë³ 
AOT 3306 «Әñêåðè өíåð òàðèõû» 2-1-0-5
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
UUT 2215 1-2-0-4
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð
APÒN 3302 2-1-0-6
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: Әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèåëåó ñàáàқòàðû, äәð³ñòåð, ñåìèíàð æәíå ³ñ æүç³íäå ñàáàқòàðäà òåõíèêàëûқ құðàëäàðäû ïàéäàëàíûï îқûòó ôîðìàëàðû íåã³ç³íäå өòê³ç³ëåä³. Ìàòåðèàëäû îқûòó êåç³íäå îқó ñұðàқòàðû ìәñåëåëåð³í êåң òүðäå òәæ³ðèáåëåó êåðåê. 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Æîғàðû îқó îðíû ñòóäåíòòåð³ ïәíä³ áàñòàìàé òұðûï æàëïû á³ë³ì áåðåò³í îðòà îқó îðûíäàðûíäà Àëғàøқû әñêåðè äàéûíäûқ ñàáàқòàðûíäà æәíå Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ íåã³çäåð³, ñàïòûқ äàéûíäûқ ïәíäåð³í³ң á³ë³ì êөëåì³íäå áåð³ëãåí êóðñқà äåé³í æàëïû òүñ³í³êòåìåí³ á³ëóãå òè³ñ. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Òәðáèåí³ң ïàéäà áîëóû. Åæåëã³ әëåìäåã³, Îðòàғàñûðäàғû ìåêòåï æәíå òәðáèå. Áàòûñ Åóðîïà, Ðåñåé, Қàçàқñòàíäàғû ìåêòåï æәíå ïåäàãîãèêà æәíå ò.á.
BADN 36 ìîäóë³ 
AOT 3306 «Әñêåðè өíåð òàðèõû» 2-1-0-5
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
UUT 2215 1-2-0-4
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð
APÒN 3302 2-1-0-6
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: Әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèåëåó ñàáàқòàðû, äәð³ñòåð, ñåìèíàð æәíå ³ñ æүç³íäå ñàáàқòàðäà òåõíèêàëûқ құðàëäàðäû ïàéäàëàíûï îқûòó ôîðìàëàðû íåã³ç³íäå өòê³ç³ëåä³. Ìàòåðèàëäû îқûòó êåç³íäå îқó ñұðàқòàðû ìәñåëåëåð³í êåң òүðäå òәæ³ðèáåëåó êåðåê. 
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Æîғàðû îқó îðíû ñòóäåíòòåð³ ïәíä³ áàñòàìàé òұðûï æàëïû á³ë³ì áåðåò³í îðòà îқó îðûíäàðûíäà Àëғàøқû әñêåðè äàéûíäûқ ñàáàқòàðûíäà æәíå Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ íåã³çäåð³, ñàïòûқ äàéûíäûқ ïәíäåð³í³ң á³ë³ì êөëåì³íäå áåð³ëãåí êóðñқà äåé³í æàëïû òүñ³í³êòåìåí³ á³ëóãå òè³ñ. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Òәðáèåí³ң ïàéäà áîëóû. Åæåëã³ әëåìäåã³, Îðòàғàñûðäàғû ìåêòåï æәíå òәðáèå. Áàòûñ Åóðîïà, Ðåñåé, Қàçàқñòàíäàғû ìåêòåï æәíå ïåäàãîãèêà æәíå ò.á.
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BADN 36 ìîäóë³
BADN 3305 «Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ íåã³çäåð³» 
2-1-0-5  
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³
UUT 2215 1-2-0-4
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
APÒN 3302 2-1-0-6
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: îқó-òәðáèå үðä³ñ³ æàғäàéûíäàғû ñóáüåêò³ñ³í қàëûïòàñòûðóäûң ïåäàãîãèêàëûқ ³ñêå àñûðó қàá³ëåòò³ë³êòåð³í äàìûòó. Áұë ïәíä³ îқûғàíғà äåé³í Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ íåã³çäåð³, ñàïòûқ äàéûíäûқ, Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң Қàðóëû Êүøòåð³ ñåê³ëä³ ïәíäåðä³  қàðàñòûðûï өòêåíäåð³  àáçàë.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: áұë ïәíä³ îқó áàðûñûíäà òåõíèêàëûқ äàéûíäûқ æәíå áөë³ìäåð ìåí áөë³ìøåëåðä³ң ұðûñòû æүðã³çóä³ң òåîðèÿñûìåí ïðàêòèêàñûí, ұðûñ òүðëåð³í (øàáóûë, қîðғàíûñ) æәíå ұðûñ àëàңûíäà ñàðáàçäàðäûң ³ñ қèìûë әðåêåòòåð³í îқûï үéðåíåä³ Òåõíèêàëûқ äàéûíäûқ    ïәí³í îқûòûï áîëғàííûí êåé³í îñû êóðñòûң қîëäàíáàëû ìәñåëåëåð³ìåí äåòàëüä³ òүðäå òàíûñòûðó қàæåò æәíå Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûғûí îқûòó әä³ñòåìåñ³ ïәí³í îқûòóäà үëêåí үëåñ³í қîñïàқ.
Îқûòó íәòèæåëåð³: Òәðáèåí³ң ïàéäà áîëóû. Åæåëã³ әëåìäåã³, Îðòàғàñûðäàғû ìåêòåï æәíå òәðáèå. Áàòûñ Åóðîïà, Ðåñåé, Қàçàқñòàíäàғû ìåêòåï æәíå ïåäàãîãèêà æәíå ò.á.
BADN 36 ìîäóë³
BADN 3305 «Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ íåã³çäåð³» 
2-1-0-5  
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³
UUT 2215 1-2-0-4
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
APÒN 3302 2-1-0-6
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: îқó-òәðáèå үðä³ñ³ æàғäàéûíäàғû ñóáüåêò³ñ³í қàëûïòàñòûðóäûң ïåäàãîãèêàëûқ ³ñêå àñûðó қàá³ëåòò³ë³êòåð³í äàìûòó. Áұë ïәíä³ îқûғàíғà äåé³í Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ íåã³çäåð³, ñàïòûқ äàéûíäûқ, Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûң Қàðóëû Êүøòåð³ ñåê³ëä³ ïәíäåðä³  қàðàñòûðûï өòêåíäåð³  àáçàë.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: áұë ïәíä³ îқó áàðûñûíäà òåõíèêàëûқ äàéûíäûқ æәíå áөë³ìäåð ìåí áөë³ìøåëåðä³ң ұðûñòû æүðã³çóä³ң òåîðèÿñûìåí ïðàêòèêàñûí, ұðûñ òүðëåð³í (øàáóûë, қîðғàíûñ) æәíå ұðûñ àëàңûíäà ñàðáàçäàðäûң ³ñ қèìûë әðåêåòòåð³í îқûï үéðåíåä³ Òåõíèêàëûқ äàéûíäûқ    ïәí³í îқûòûï áîëғàííûí êåé³í îñû êóðñòûң қîëäàíáàëû ìәñåëåëåð³ìåí äåòàëüä³ òүðäå òàíûñòûðó қàæåò æәíå Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûғûí îқûòó әä³ñòåìåñ³ ïәí³í îқûòóäà үëêåí үëåñ³í қîñïàқ.
Îқûòó íәòèæåëåð³: Òәðáèåí³ң ïàéäà áîëóû. Åæåëã³ әëåìäåã³, Îðòàғàñûðäàғû ìåêòåï æәíå òәðáèå. Áàòûñ Åóðîïà, Ðåñåé, Қàçàқñòàíäàғû ìåêòåï æәíå ïåäàãîãèêà æәíå ò.á.
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MTD 37 ìîäóë³
ÌTD 3307 «Ìåêòåïòåã³ òåõíèêàëûқ äàéûíäûқ» 2-1-0-6
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³
BADN 3305 2-1-0-5  
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
TZhAK 4309 2-1-0-7
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: îқó-òәðáèå үðä³ñ³ æàғäàéûíäàғû ñóáüåêò³ñ³í қàëûïòàñòûðóäûң ïåäàãîãèêàëûқ ³ñêå àñûðó қàá³ëåòò³ë³êòåð³í äàìûòó
 Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Áұë ïәíä³ îқó áàðûñûíäà òåõíèêàëûқ äàéûíäûқ æәíå áөë³ìäåð ìåí áөë³ìøåëåðä³ң ұðûñòû æүðã³çóä³ң òåîðèÿñûìåí ïðàêòèêàñûí, ұðûñ òүðëåð³í (øàáóûë, қîðғàíûñ) æәíå ұðûñ àëàңûíäà ñàðáàçäàðäûң ³ñ қèìûë әðåêåòòåð³í îқûï үéðåíåä³. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Àâòîìîáèëüä³ êөë³êò³ң ïàéäà áîëó æәíå äàìó òàðèõû; Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû Қàðóëû Êүøòåð³í³ң ұðûñòûқ æàáäûқòàëóûíäàғû àâòîìîáèëä³ê òåõíèêà (ÀÒ); Áðîíäû òàíê òåõíèêàñûíûң (ÁÒÒ) құðûëó æәíå äàìó òàðèõû; Áðîíåòðàíñïîðòåðëåð (ÁÒÐ). Òàíê³ëåð.
MTD 37 ìîäóë³
ÊTD 3307 «Êîëëåäæäåã³ òåõíèêàëûқ äàéûíäûқ» 2-1-0-6
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³
BADN 3305 2-1-0-5  
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
TZhAK 4309 2-1-0-7
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: îқó-òәðáèå үðä³ñ³ æàғäàéûíäàғû ñóáüåêò³ñ³í қàëûïòàñòûðóäûң ïåäàãîãèêàëûқ ³ñêå àñûðó қàá³ëåòò³ë³êòåð³í äàìûòó
 Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Áұë ïәíä³ îқó áàðûñûíäà òåõíèêàëûқ äàéûíäûқ æәíå áөë³ìäåð ìåí áөë³ìøåëåðä³ң ұðûñòû æүðã³çóä³ң òåîðèÿñûìåí ïðàêòèêàñûí, ұðûñ òүðëåð³í (øàáóûë, қîðғàíûñ) æәíå ұðûñ àëàңûíäà ñàðáàçäàðäûң ³ñ қèìûë әðåêåòòåð³í îқûï үéðåíåä³. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Àâòîìîáèëüä³ êөë³êò³ң ïàéäà áîëó æәíå äàìó òàðèõû; Қàçàқñòàí Ðåñïóáëèêàñû Қàðóëû Êүøòåð³í³ң ұðûñòûқ æàáäûқòàëóûíäàғû àâòîìîáèëä³ê òåõíèêà (ÀÒ); Áðîíäû òàíê òåõíèêàñûíûң (ÁÒÒ) құðûëó æәíå äàìó òàðèõû; Áðîíåòðàíñïîðòåðëåð (ÁÒÐ). Òàíê³ëåð.
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AID,AT,BB 38 ìîäóë³
AID,AT,BB 1308 «Әñêåðè- èíæåíåðë³ê äàéûíäûқ, әñêåðè òîïîãðàôèÿ, áàñқàðó ìåí áàéëàíûñ» 2-1-0-2
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
TKN 1111 1-1-0-1 
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
TZh Zh B 2304 2-1-0-3
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: îқó-òәðáèå үðä³ñ³ æàғäàéûíäàғû ñóáüåêò³ñ³í қàëûïòàñòûðóäûң ïåäàãîãèêàëûқ ³ñêå àñûðó қàá³ëåòò³ë³êòåð³í äàìûòó «Әñêåðè – èíæåíåðë³ê äàéûíäûқ, Әñêåðè òîïîãðàôèÿ, áàñқàðó æәíå áàéëàíûñ» êóðñûí îқûï áîëғàííàí êåé³í àëûíғàí á³ë³ìäåð³ ïåäàãîãèêàëûқ қûçìåòòòåð³íäå, Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ ñàáàқòàðûíûң îðòà ìåêòåïòåð³íäå өòê³çóäå.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Îқïåí àòûñ, Әñêåðè çàңäûëûқ, Òàêòèêàëûқ äàéûíäûқ, Әñêåðè ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ íåã³çäåð³ ïәíäåð³í îқóäà, Ñîíäàé-àқ әñêåðè ñîғûñ өíåð³ ïәí³í òåðåң òүñ³íóäå áұë ïәí êөï êөìåêòåñåä³.
Îқûòó íәòèæåëåð³: æåðã³ë³êò³ æåðäå êàðòàñûç áàғäàðëàíó, òîïîãðàôèÿëûқ ýëåìåíòòåðä³, áàғäàðëàíó òóðàëû æàëïû òүñ³í³ê, êөêæèåê òұñòàðûí àíûқòàó òәñ³ëäåð³, àçèìóò áîéûíøà қîçғàëûñ, òîïîãðàôèÿëûқ êàðòàìåí æұìûñ, êàðòà áîéûíøà қàøûқòûқòû өëøåó, әð òүðë³ òèïò³ æåðã³ë³êò³ æåðëåð ìåí êàðòà ìàñøòàáòàðû үø³í òүçåòó êîýôôèöåíòòåð³í, ãåîãðàôèÿëûқ êîîðäèíàòàëàð æүéåñ³í
AID,AT,BB 38 ìîäóë³
AID,AT,BB 1308 «Әñêåðè- èíæåíåðë³ê äàéûíäûқ, әñêåðè òîïîãðàôèÿ, áàñқàðó ìåí áàéëàíûñ» 2-1-0-2
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
TKN 1111 1-1-0-1 
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð:
TZh Zh B 2304 2-1-0-3
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: îқó-òәðáèå үðä³ñ³ æàғäàéûíäàғû ñóáüåêò³ñ³í қàëûïòàñòûðóäûң ïåäàãîãèêàëûқ ³ñêå àñûðó қàá³ëåòò³ë³êòåð³í äàìûòó «Әñêåðè – èíæåíåðë³ê äàéûíäûқ, Әñêåðè òîïîãðàôèÿ, áàñқàðó æәíå áàéëàíûñ» êóðñûí îқûï áîëғàííàí êåé³í àëûíғàí á³ë³ìäåð³ ïåäàãîãèêàëûқ қûçìåòòòåð³íäå, Áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ ñàáàқòàðûíûң îðòà ìåêòåïòåð³íäå өòê³çóäå.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Îқïåí àòûñ, Әñêåðè çàңäûëûқ, Òàêòèêàëûқ äàéûíäûқ, Әñêåðè ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ íåã³çäåð³ ïәíäåð³í îқóäà, Ñîíäàé-àқ әñêåðè ñîғûñ өíåð³ ïәí³í òåðåң òүñ³íóäå áұë ïәí êөï êөìåêòåñåä³.
Îқûòó íәòèæåëåð³: æåðã³ë³êò³ æåðäå êàðòàñûç áàғäàðëàíó, òîïîãðàôèÿëûқ ýëåìåíòòåðä³, áàғäàðëàíó òóðàëû æàëïû òүñ³í³ê, êөêæèåê òұñòàðûí àíûқòàó òәñ³ëäåð³, àçèìóò áîéûíøà қîçғàëûñ, òîïîãðàôèÿëûқ êàðòàìåí æұìûñ, êàðòà áîéûíøà қàøûқòûқòû өëøåó, әð òүðë³ òèïò³ æåðã³ë³êò³ æåðëåð ìåí êàðòà ìàñøòàáòàðû үø³í òүçåòó êîýôôèöåíòòåð³í, ãåîãðàôèÿëûқ êîîðäèíàòàëàð æүéåñ³í
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TZhAK 39 ìîäóë³
TZhAK 4309 «Òөòåíøå æàғäàéëàð æәíå àçàìàòòûқ қîðғàíûñ» 2-1-0-7
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
APÒN 3302 2-1-0-6
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð: -
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèåëåó ñàáàқòàðû, äәð³ñòåð, ñåìèíàð æәíå ³ñ æүç³íäå ñàáàқòàðäà òåõíèêàëûқ құðàëäàðäû ïàéäàëàíûï îқûòó ôîðìàëàðû íåã³ç³íäå өòê³ç³ëåä³. Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòóäà æàëïû  á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïò³ң  áàғäàðëàìàñûíàí á³ë³ìäåð íåã³ç áîëàäû: áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ; ñîíûìåí қàòàð àòûñ äàéûíäûғû, òàêòèêàëûқ äàéûíäûқ ïәíäåð³ íåã³ç áîëà àëàäû.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Áåð³ëãåí ïәí ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ ïәíäåð³ìåí òûғûç áàéëàíûñòû áîëғàíäûқòàí îñû ïәíäåðä³ îқó áàðûñûíäà қàæåò áîëàäû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Барлық талаптардың дұрыс орындалуы және нормативтің барлық элементтерін орындап көрсету: Көзді жұму, тыныс алмау - сүзбелік қорапты бұрап өткізгішті ауызға алу-ауаны күрт шығару. Норматив көрсетілген уақытта орындалды.
TZhAK 39 ìîäóë³
TZhAK 4309 «Òөòåíøå æàғäàéëàð æәíå àçàìàòòûқ қîðғàíûñ» 2-1-0-7
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
APÒN 3302 2-1-0-6
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð: -
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: әñêåðè-ïàòðèîòòûқ òәðáèåëåó ñàáàқòàðû, äәð³ñòåð, ñåìèíàð æәíå ³ñ æүç³íäå ñàáàқòàðäà òåõíèêàëûқ құðàëäàðäû ïàéäàëàíûï îқûòó ôîðìàëàðû íåã³ç³íäå өòê³ç³ëåä³. Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòóäà æàëïû  á³ë³ì áåðåò³í ìåêòåïò³ң  áàғäàðëàìàñûíàí á³ë³ìäåð íåã³ç áîëàäû: áàñòàïқû әñêåðè äàéûíäûқ; ñîíûìåí қàòàð àòûñ äàéûíäûғû, òàêòèêàëûқ äàéûíäûқ ïәíäåð³ íåã³ç áîëà àëàäû.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Áåð³ëãåí ïәí ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ ïәíäåð³ìåí òûғûç áàéëàíûñòû áîëғàíäûқòàí îñû ïәíäåðä³ îқó áàðûñûíäà қàæåò áîëàäû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Барлық талаптардың дұрыс орындалуы және нормативтің барлық элементтерін орындап көрсету: Көзді жұму, тыныс алмау - сүзбелік қорапты бұрап өткізгішті ауызға алу-ауаны күрт шығару. Норматив көрсетілген уақытта орындалды.
22
5\3
AMD 40 ìîäóë³ 
AMD 4310 «Әñêåðè-ìåäèöèíàëûқ äàéûíäûқ» 2-1-0-7
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
APÒN 3302 2-1-0-6
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð: -
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: íåã³çã³ äèäàêòèêàëûқ үðä³ñòåð. Ôèçèêàëûқ äàéûíäûқ ìàçìұíû. Әñêåðè-ñïîðòòûқ êåøåíäåð ìåí îëàðäûң ñèïàòòàìàëàðû. Ôèçèêàëûқ ñàïàíûң äàìóû. Àðíàéû ñàïàíûң äàìóû. Ôèçèêàëûқ äàéûíäûқ әä³ñòåð³ ìåí òүðëåð³, ñïîðòòû-ìàññàëûқ æұìûñòû ұéûìäàñòûðó.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Áåð³ëãåí ïәí ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ ïәíäåð³ìåí òûғûç áàéëàíûñòû áîëғàíäûқòàí îñû ïәíäåðä³ îқó áàðûñûíäà қàæåò áîëàäû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Нарықтық қатынастың даму жағдайындағы өндірістің әлеуметтік-экономикалық негіздері; қызмет көрсету және тұтыну тауарлары өндіру салаларын қайта құру мәселелері; менеджмент және оны салаларда ұйымдастыру формалары; еңбек әлеуметі және экономика.
AMD 40 ìîäóë³ 
AMD 4310 «Әñêåðè-ìåäèöèíàëûқ äàéûíäûқ» 2-1-0-7
Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³:
APÒN 3302 2-1-0-6
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð: -
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: íåã³çã³ äèäàêòèêàëûқ үðä³ñòåð. Ôèçèêàëûқ äàéûíäûқ ìàçìұíû. Әñêåðè-ñïîðòòûқ êåøåíäåð ìåí îëàðäûң ñèïàòòàìàëàðû. Ôèçèêàëûқ ñàïàíûң äàìóû. Àðíàéû ñàïàíûң äàìóû. Ôèçèêàëûқ äàéûíäûқ әä³ñòåð³ ìåí òүðëåð³, ñïîðòòû-ìàññàëûқ æұìûñòû ұéûìäàñòûðó.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Áåð³ëãåí ïәí ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ ïәíäåð³ìåí òûғûç áàéëàíûñòû áîëғàíäûқòàí îñû ïәíäåðä³ îқó áàðûñûíäà қàæåò áîëàäû. 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Нарықтық қатынастың даму жағдайындағы өндірістің әлеуметтік-экономикалық негіздері; қызмет көрсету және тұтыну тауарлары өндіру салаларын қайта құру мәселелері; менеджмент және оны салаларда ұйымдастыру формалары; еңбек әлеуметі және экономика.
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OA  41 ìîäóë³
OA  4311 «Îқ àòûñ» 2-1-0-7
 Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³: 
ASKO 3217 2-1-0-6
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð: -
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: îқ àòó äàéûíäûғûíà äåé³í ìåêòåïòå îқûòûëғàí ôèçèêà ïәí³í á³ëó қàæåò. Àòûñ íåã³çäåð³íäå àòûñ құáûëûñòàðû, ñîíäàé-àқ îқòûң àóàäà ұøó çàңäûëûғû çåðäåëåí³ëåä³. Ìұíäà àòó åðåæåëåð³í ìåңãåðó æәíå қàðñûëàñòû ұðûñòà æåң³ë³ñêå ұøûðàòó ìàқñàòûíäà қàðóäû ñàóàòòû қîëäàíà á³ëó қàæåò.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Қàðóäûң ìàòåðèàëäûқ áөë³ã³íäå қàðóäûң құðûëûñû ìåí òàғàéûíäàëóû, ұðûñòûқ қàñèåò³ îêûòûëûï-үéðåò³ëåä³. Қàðóäû қîëäàíó, òүðë³ æàғäàéëàðäàғû àòûñ êåç³íäå қàðóäûң ê³ä³ð³ññ³ç æұìûñ ³ñòåó³í қàìòàìàñûç åòó үø³í òàðàóäûң ìàңûçû çîð.                                                                                                                                                                                 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Áåð³ëãåí ïәí ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ ïәíäåð³ìåí òûғûç áàéëàíûñòû áîëғàíäûқòàí îñû ïәíäåðä³ îқó áàðûñûíäà қàæåò áîëàäû.

OA  41 ìîäóë³
OA  4311 «Îқ àòûñ» 2-1-0-7
 Àéðûқøà äåðåêòåìåëåð³: 
ASKO 3217 2-1-0-6
Òұðàқòû äåðåêòåìåëåð: -
Áåð³ëãåí ïәíä³ îқûòó ìàқñàòû: îқ àòó äàéûíäûғûíà äåé³í ìåêòåïòå îқûòûëғàí ôèçèêà ïәí³í á³ëó қàæåò. Àòûñ íåã³çäåð³íäå àòûñ құáûëûñòàðû, ñîíäàé-àқ îқòûң àóàäà ұøó çàңäûëûғû çåðäåëåí³ëåä³. Ìұíäà àòó åðåæåëåð³í ìåңãåðó æәíå қàðñûëàñòû ұðûñòà æåң³ë³ñêå ұøûðàòó ìàқñàòûíäà қàðóäû ñàóàòòû қîëäàíà á³ëó қàæåò.
Íåã³çã³ áөë³ìäåð ìàçìұíû: Қàðóäûң ìàòåðèàëäûқ áөë³ã³íäå қàðóäûң құðûëûñû ìåí òàғàéûíäàëóû, ұðûñòûқ қàñèåò³ îêûòûëûï-үéðåò³ëåä³. Қàðóäû қîëäàíó, òүðë³ æàғäàéëàðäàғû àòûñ êåç³íäå қàðóäûң ê³ä³ð³ññ³ç æұìûñ ³ñòåó³í қàìòàìàñûç åòó үø³í òàðàóäûң ìàңûçû çîð.                                                                                                                                                                                 
Îқûòó íәòèæåëåð³: Áåð³ëãåí ïәí ïåäàãîãèêà æәíå ïñèõîëîãèÿ ïәíäåð³ìåí òûғûç áàéëàíûñòû áîëғàíäûқòàí îñû ïәíäåðä³ îқó áàðûñûíäà қàæåò áîëàäû.








ÁӘÄ êàôåäðàñûíûң ìåңãåðóø³ñ³                                        Á.Æ.Àëèøåâ

