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БП 1 БАЗАЛЫҚ ПӘНДЕР ЦИКЛЫ(БП)  

 Арт білім беру 5 

 Отандық өнер мен көркем мәдениеттің ежелгі дәуірден қазіргі уақытқа 

дейінгі қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері туралы базалық білім. 

Курс өнердің барлық түрлерін қамтиды, бұл қазақтардың адамгершілік-

эстетикалық әлемі эволюциясының жалпы көрінісін, әдет-ғұрып 

элементтерін және қазіргі қазақстандық келбетін қалыптастыру үшін 

олардың маңызын құруға мүмкіндік береді. 

 

 Кәсіпкерлік негіздері 5 

 Кәсіпкерлік типологиясы; кәсіпкерлік шешімдер; фирманың сыртқы, ішкі 

ортасы; кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары; құрылтай құжаттары; 

мемлекеттік тіркеу, лицензиялау; жұмыс істеу тетіктері; кәсіпкерлік 

тәуекелдер; кәсіпкерлікте еңбек ақы төлеу; кәсіпкерлік қызмет мәдениеті; 

қорғауға жататын мәліметтер тізбесі; кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні мен 

түрлері; қаржылық талдау әдістері; ШОБ бухгалтерлік есеп негіздері; салық 

салу; кәсіпкерлік қызметтің көрсеткіштері, тиімділігін бағалау әдістері. 

 

 Көшбасшылық: тиімдібасшылықтыңдағдылары 5 

 Көшбасшылық негіздері. Көшбасшылықтың тұлғалық теориясы. Мінез-

құлық және ситуациялық көшбасшылық. Көшбасшы және команда. 

Функционалдық (рөлдік) көшбасшылық. Көшбасшылық стиліндегі PAEI 

функциялардың үйлесімсіздігі. Тиімді көшбасшылық стильдері. Тиімсіз 

көшбасшылықтың архетиптері. Ұйымдағы көшбасшылық стильдерін жүзеге 

асыру 

 

 Дүниежізілікмұрагеографиясы 5 

 ЮНЕСКО. Дүниежүзілік мәдени және табиғи мұраны қорғау туралы 

Конвенция. Дүниежүзілік Мәдени мұра объектілері және шетелдік 

Еуропаның басқа да көрнекті орындары.  Шетелдік Азия мен Австралияның 

ұлы мұрасы мен көрікті жерлері. Американың Дүниежүзілік Мәдени 

Мұрасының объектілері. Африка-тамаша кездесу. Қазақстандағы 

Дүниежүзілік мұра объектілері. 

 

 Қазақ (орыс) тілі (В2)/ 5 

 Сөйлеу мәдениетін анықтау. Сөйлеу дұрыстығы. Сөзді дұрыс таңдау, сөздің 

формалары. Сөздің дәлдігі. Сөйлемдерді дұрыс құру. Сөйлеу мәнерлілігі. 

Экспрессивті синтаксис. Сөйлеу байлығы, тазалығы, логикасы. Айтылу және 

екпін нормалары. Практикалық стилистиканы анықтау. Кәсіби саладағы 

сөйлеу мәдениеті. Белгілі бір коммуникативтік жағдайлардағы сөйлеу 

жаттығулары. Тілдік мінез-құлық этикасы. Іскерлік қарым-қатынас түрлері. 

 

 Ілгермелі шетел тілі 5 

 Тақырып бойынша толық баяндамалар. Жаңалықтар мен репортаждар. 

Қазіргі заманғы проблема бойынша мақалалар мен хабарламалар, қазіргі 

заманғы көркем проза. Таныс мәселе бойынша пікірталасқа белсенді қатысу, 

өзінің пікірін түсіндіру және қорғау. Өзекті мәселе бойынша «қолдаймын» 

және «қарсымын» барлық дәлелдерді айту.  Ерекше маңызды оқиғалар мен 

әсерлерді көрсете отырып эссе, баяндама, хаттарды жазу. 

 



 Латын әліпбилі қазақ жазуы 5 

 Латын әліпбиі негізінде қазақ жазуының теориялық аспектісі; латын 

әліпбиіне негізделген қазақ әліпбиі мен орфографиясының ерекшеліктері; 

жазу теориясының негізгі санаттары; латын графикасына негізделген қазақ 

әліпбиінің жобасы; ұлттық әліпби құрудың негізгі алғышарттары; жаңа 

орфография ережелерінің негізгі принциптері; графикаменжәне алфавитпен 

арақатынасы; қазақ графиккасы мен орфографиясы,  сингармонизм заңы. 

 

 Жас ерекшелік физиологиясы және мектепке дейінгі гигиена 5 

 Ерте және мектеп жасына дейінгі балалардың дамуының жалпы 

заңдылықтары Физиология, нерв жүйесінің гигиенасы, жоғарғы нерв 

қызметінің жас ерекшеліктері. Физиология, сенсорлық жүйелер. Ішкі 

секреция бездерінің физиологиясы, жыныстық тәрбие. Жас ерекшеліктері, 

тірек-қимыл аппараты, вегетативтік жүйелердің ерекшеліктері. Балабақша 

ғимараттарына, топтарына, ауа ортасына, жарықтандыруға және 

жабдықтарына қойылатын гигиеналық талаптар. Салауатты өмір салтын 

қалыптастыру негіздері. 

 

 Ұлттық тәрбие 5 

 Қазақ халқының ұлттық мәдениетінің мәні; қазақ халқының тарихы, тілі, әдет 

- ғұрыптары мен дәстүрлері, өзіндік ерекшеліктері; ұлттық мүдделердің, 

ұлттық құндылықтардың, қазақ халқының, бүкіл Қазақстан халқының 

құндылық бағдарларының мәні; этносаралық, конфессияаралық және 

мәдениетаралық диалог;  

Жалпыадамзаттық құндылықтар- «Мәңгі» Мейірімділік, Ақиқат, Сұлулық 

идеалдарын тіркейтін, бейбітшілікті, тыныштықты сақтауға ықпал ететін 

өмір, еркіндік, ар-ождан, сенім, махаббат, бақыт. 

 

 

 Білім берудегі цифрлық технология 5 

 Білім беруді ақпараттандыру. Заманауи цифрлық технологиялар және оларды 

білім беруде пайдалану. Мультимедиа технологиялары. Білім берудегі 3D-

технологиялар. Цифрлық білім беру ресурстарын жіктеу. Сапалы цифрлық 

білім беру ресурстарын әзірлеу. Виртуалды шындық. Цифрлық 

робототехника. Оқыту үдерісінде цифрлық білім беру ресурстарын қолдану 

әдістемесі. Оқыту нәтижелерін цифрландыру. Сабақтан тыс және ғылыми-

зерттеу қызметін цифрландыру мәселелері. Білім берудің әкімшілік-басқару 

қызметін цифрландыру. ДББҰ НЗМ цифрлық білім беру ресурстары 

 

 Педагогикалық өлшемдер 5 

 Оқыту нәтижелерін бағалаудың заманауи құралдары. Бағалау қызметінің 

мәселесі. Критериалды бағалау технологиясының моделі. Бағалау 

принциптері. Бағалау кезеңдері мен құралдары. Критериалды кестелер-

айдаршалар. Формативті бағалау және жиынтық (ішкі және сыртқы) бағалау. 

Жиынтық бағалау нәтижелерін модерациялау. Білім беру нәтижелерін 

бағалаудың критерийлері. Өзін-өзі және өзара бағалау. Портфолионың 

педагогикалық міндеттері. Портфолионың функциялары мен құрылымы. 

 

 ТАҢДАУ КОМПОНЕНТІ (ТК)  

 Экономика және бизнес негіздері 5 

 Қоғамдық өндіріс. Капиталдың мәні, формалары, құрылымы. Өндіріс 

шығындары. Нарықтық экономикадағы өндіріс кірістері. Бизнес түсінігі. 

Кәсіпкерлік қызмет түрлері. Меншік теориясы, шаруашылық жүргізудің 

қоғамдық формалары. Тауар, ақша. Қоғамдық-экономикалық жүйе. 

 



Нарықтың пайда болуы.  Қаржы жүйесі. Бизнесті дамытудағы мемлекеттің 

рөлі. Макроэкономика. Ресурс үнемдеу. Экономикалық дамудың циклділігі. 

Инфляция және жұмыссыздық. Қазақстан әлемдік шаруашылық байланыстар 

жүйесінде. 

 Құқық және жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері 5 

 Конституцияның, ҚР қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; 

мемлекеттік басқару органдарының жүйесі, экономиканы мемлекеттік 

реттеудің өкілеттіктер шеңбері, мақсаттары, әдістері, экономикадағы 

мемлекеттік сектордың рөлі; қаржылық құқық және қаржы; материалдық 

және іс жүргізу құқығының өзара іс-қимыл тетігі; сыбайлас жемқорлықтың 

мәні, оның шығу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін 

моральдық-адамгершілік, құқықтық жауапкершілік шаралары; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қолданыстағы заңнама 

 

 Адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі 5 

 Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі, оның негізгі ережелері. Қауіптер, төтенше жағдайлар. 

Тәуекелді талдау, тәуекелдерді басқару. Адам қауіпсіздігі жүйелері.  Қазіргі заманғы 

тұрақсыздандыру факторлары. Әлеуметтік қауіптер, олардан қорғау: рухани 
саладағы, саясаттағы қауіптер, олардан қорғау: экономикалық саладағы қауіптер, 

тұрмыстағы, күнделікті өмірдегі қауіптер. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету және олардың қызметін құқықтық реттеу органдарының жүйесі. 

 

 Экология және тұрақты даму 5 

 Тірі организмдердің, әртүрлі деңгейдегі экожүйелердің, жалпы биосфераның 

қызмет етуінің негізгі заңдылықтары, олардың тұрақтылығы; биосфера 

компоненттері мен  адамның шаруашылық іс-әрекетінің экологиялық 

салдарының өзара әрекеттесуі, әсіресе табиғатты пайдалануды 

интенсификациялау жағдайында; ҚР және әр түрлі елдерде тұрақты дамудың 

концепциялары, стратегиялары және практикалық міндеттері туралы қазіргі 

заманғы түсініктер; экология, қоршаған ортаны қорғау, тұрақты даму 

мәселелері. 

 

 КӘСІПТЕНДІРУ ПӘНДЕРІ ЦИКЛЫ (КП)  

 Мектеп географиясының құрылымы мен мазмұны 5 

 Мектеп географиясын оқытудың құрылымы мен мақсаты. Мектепте 

география курсының мазмұнын жаңартудағы заманауи үрдістер. География 

бойынша жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері. «География» 

оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру. Мектеп географиясы курсының 

мазмұны. Мектеп географиясы курсының мазмұны.  Мектеп географиясы 

курсының мазмұнын құрастыру ұстанымдары.  Географияны оқыту 

мақсаттары жүйесі. Географиялық тұрғыдан күтілетін нәтижелер. 

Критериалды бағалау жүйесі. 

 

 Географияны оқытудың әдістемесі 5 

 Оқытудың әдіснамалық негіздері. Оқыту әдістері. Географияны оқыту 

әдістемесінің пәні мен міндеттері. Мектеп географиясы мазмұны. 

Географияны оқытудың түрлері мен әдістері. Географияны оқыту үдерісі. 

Географияны оқыту құралдары және олармен жұмыс жасау. Географияны 

оқытуды ұйымдастыру формалары. 

 

 Өндірістік (Педагогикалық) практика 5 

 Кіріспе. Практикантты сынақ сабақтарына алдын ала дайындау. Студент-

практикантты сабаққа дайындау схемасы. Тәрбие жұмысының мазмұны. 

 

 ТАҢДАУ  КОМПОНЕНТІ (ТК)  

 Дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы 5 



 
 

 Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы – бүкіл 

географиялық ғылымдар жүйесінің өзегі. Экономикалық-географиялық және 

жағдайы. Әлемнің табиғи ресурстары географиясы. Ғылыми-техникалық 

прогрес және оның әлемдік шаруашылыққа әсері. Әлемдік экономиканың 

даму кезеңдері мен циклі. Халықаралық географиялық  еңбек бөлінісі және 

мамандану. Әлемдік экономика салаларының географиясы. Халықаралық 

экономикалық байланыстар және әлемдік сауда құрылымы. 

 

 

 Геосаясат 5 

 Геосаясат туралы түсінік. Геосаясат көздері, нысандары және пәні. Геосаясат 

кезеңдері, эволюциясы мен әдістері. Геосаяси постулаттар және оның негізгі 

тенденциялары. Әлемнің саяси картасы. Саяси картаның негізгі нысандары. 

Саяси картадағы елдердің типологиясы 

 

 Геоэкономика 5 

 Геоэкономикаға кіріспе. Ғылыми білім жүйесіндегі геоэкономика. Теориялық 

және қолданбалы геоэкономика әдістері. Геоэкономиканың даму мәселелері. 

Геоэкономикалық кеңістіктің негізгі сипаттамалары. Аймақтанудың 
геоэкономикалық аспектілері. Аймақтану әдістемесінің негізгі тәсілдері. 

Ғаламдық әлем құрылымы үлгісі. Геоэкономикалық аймақтардың даму болжамы. 

 

 Геоинформатика 5 

 Геоақпараттық жүйелерге кіріспе. Геоақпараттық жүйелер (ГАЖ) ұғымы. ГАЖ-

дың функционалдық мүмкіндіктері. ГАЖ. Жалпы құрылымы. ГАЖ жіктемесі. 

ГАЖ-дағы деректерді ұйымдастыру. 

 

 Биогеография 5 

 Фауна мен флора арасындағы негізгі айырмашылық. Энтомофауна.  

Ихтиофауна. Орнитофауна. Фаунистика. Фауналық аудандастыру. 

Фауналық кешен. Флора. Биота. Биофилота.  

 

 Табиғатты пайдалану және геоэкология 5 

 Табиғатты тиімді және тиімсіз пайдалану. Табиғи жағдайлар мен ресурстар. 

Ресурспен қамтамасыз ету. Геоэкология. Экологиялық проблемалар, олардың 

себептері мен салдары. Қоршаған ортаны қорғау шаралары. Ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар. 

 

 Геоглобалистика 5 

 Глобалистиканың пәнаралық сипаттамасы. Философиялық глобалистика. 
Глобалистиканың қалыптасуының негізгі кезеңдері. Геоглобалистика және 

негізгі ұғымдар. Геоглобалистиканың негізгі түрлері. Адамзаттың жаһандық 

мәселелері. 

 


