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Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) 

 

Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы – білім алушыларға қосымша 

құзыреттіліктерді қалыптастыру мақсатында анықталған пәндер және (немесе) модульдер 

және оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы (Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы) 

Білім алушы жеке оқу траекториясын анықтау кезінде ЖОО компоненті және таңдау 

компоненті шеңберінде: 

      1) негізгі білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді; 

     2) қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдайды. (Оқытудың 

кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 31т.). 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша пәндерді таңдау мен игеру тәртібі аралас 

және бейіндік ББ бойынша қосымша құзыреттерді алу, сондай-ақ білім алушының жеке 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады. (Оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 32т.). 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша таңдалған пәндердің көлемін ЖОО өзі 

белгілейді. Бұл ретте қосымша ББ пәндерін білім алушылар ТК және ҚТ шеңберінде оқиды 

және олардың көлемі негізгі операциялық жүйе бойынша тиісті дәрежені немесе біліктілікті 

беру үшін қажетті кредиттердің жалпы көлеміне кіреді. (Кредиттік оқыту технологиясы 

бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018ж № 563 бұйрығы 34т.) 

Major-ден (Мажор) айырмашылығы (негізгі құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында 

білім алушыларға анықталған білім беру бағдарламасы), Minor (Минор) - бұл студент үшін 

бейінсіз үш өзара байланысты пәндерден тұратын блок. 

Minor бакалавриаттың бірінші курсының соңында барлық студенттерге таңдау үшін 

ұсынылады. Әрбір білім алушы оқу үшін бір Minor таңдауға міндетті. Minor бакалавриаттың 

екінші және үшінші курстарында оқытылады. 

Minor ерекшеліктері: 
 бакалавриаттың екінші және үшінші курстарында оқиды; 

 жүйелі түрде оқитын үш пәннен тұрады; 

 15 кредит еңбек сыйымдылығы (әр пәннің еңбек сыйымдылығы-5 кредит); 

 еңбек сыйымдылығы білім беру бағдарламасының негізгі бөлігіне кіреді (Minor пәндері 

үшін кредиттер негізгі бағдарламаның 240 кредитіне кіреді); 

 әр білім беру бағдарламасының студенті жалпы пулдан өз бетінше таңдайды; 

 Minor пәндері бір уақытта өткізіледі: кестеде оларға нақты сабақ күні беріледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ӘЛЕМНІҢ ҒЫЛЫМИ ТАНЫМЫ 

Коваль Виктория Владимировна,  аға оқытушы, география магистрі 

Омарова Кунсулу Избасаровна,  аға оқытушы, география магистрі  

Баубекова Гаухар Конысбаевна,  аға оқытушы, педагогикалық ғылым магистрі 

Омарова Кунсулу Избасаровна, аға оқытушы, география магистрі 

 

Осы модульдің пәндерін оқу шеңберінде студенттер қоғамдық және табиғи сипаттағы 

аумақтық элементтердің өзара іс-қимылы нәтижесінде әлем елдері мен өңірлерінің 

экономикалық, әлеуметтік және мәдени ерекшеліктерінің географиясы, кеңістіктік 

ұйымдастыру туралы ақпаратты меңгеретін болады. 

Бұл модуль бастапқы материалмен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға, басқару, 

экономика және әлеуметтік сала саясаты салаларындағы ерекшеліктер туралы деректерді жинау 

және өңдеу және білім беру, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау 

бағыттарындағы білімді кеңейту мақсатында үлкен ақпараттық ағымда бағдарлануға ықпал 

етеді. 

Оқушылар әлем елдерінің Халықаралық экономикалық қатынастарының дамуының негізгі 

заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттей отырып, әлем елдері арасындағы қазіргі заманғы 

Халықаралық экономикалық қатынастарды дамытудың жүйелі тәсілін талдайды, әлем елдері 

мен өңірлері арасындағы шаруашылық байланыстар туралы түсінік қалыптастырады. 

Модульдің мақсаты: Жаһандық тәсіл негізінде әлем елдері мен өңірлерінің даму 

заңдылықтары мен өзара тәуелділігі туралы арнайы түсініктер мен білімді қалыптастыру. 

Қалыптастырылатын базалық құзыреттер: әлемнің қазіргі заманғы көрінісінің 

себептері мен ағымдағы жай-күйін талдаудың практикалық біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру 

Оқу нәтижелері: 

* Әлемнің елдері мен өңірлерінің экономикалық, әлеуметтік және мәдени ерекшеліктері 

саласында, қоғамдық және табиғи сипаттағы аумақтық элементтердің өзара іс-қимылын 

кеңістікте ұйымдастыруды біледі. 

* Себеп-салдарлық байланыстарды, Әлемдегі экономикалық, әлеуметтік процестердің 

даму заңдылықтарын түсіндіреді; салалардың даму перспективаларын және олардың ұлттық 

шаруашылықтағы маңызын анықтайды; 

* Бастапқы материалмен жұмыс істеу дағдыларын қолданады және салыстырмалы 

зерттеулер үшін деректерді жинау және өңдеу мақсатында үлкен ақпараттық ағынға 

бағдарланады; 

 

Міпог пәндері: 

* 1 Пән – Елтану. 

* 2-пән – Демография және әлемнің демографиялық саясаты. 

* 3-пән – Басқару, экономика және әлеуметтік сала саясаты. 

* 4-тәртіп – Әлем елдерінің халықаралық экономикалық қатынастары. 

 

 

Еңбек сыйымдылығы: 20 кредит. 

Пререквезиттер: жоқ 

Тыңдаушылардың ең аз саны: 8 

Тыңдаушылардың максималды саны: 50 

 

 

 

 

 

 



Пән 1 Елтану 

5 кредит 

Пәннің мақсаты: әлем елдері мен өңірлеріндегі экономикалық даму ерекшеліктері, әлем 

елдеріндегі мәдени мұра туралы құзыреттерді қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: студенттердің бойында тарих, география, мемлекеттік құрылым, 

мәдениет, тұрмыс, зерттелетін елдердің дәстүрлері, коммуникативтік мінез-құлық ережелері 

туралы білім жүйесін қамтитын Елтану және мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру. 

Оқыту нәтижелері: физикалық-географиялық, тарихи, саяси, әлеуметтік, экономикалық, 

демографиялық, лингвистикалық, этникалық, мәдени, діни және басқа да ерекшеліктерін ескере 

отырып, мамандану аймағының кешенді сипаттамасын жасауға қабілетті. 

Қысқаша сипаттама: бұл курс әлемнің елдері мен аймақтарының экономикалық және 

мәдени ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған, әлеуметтік және табиғи сипаттағы аумақтық 

элементтердің өзара әрекеттесуі нәтижесінде олардың кеңістіктік ұйымдастырылуын ашады. 

Елдер мен олардың аймақтарын жан-жақты зерттеу олардың табиғаты, халқы, экономикасы, 

мәдениеті және әлеуметтік-саяси ұйымы туралы гетерогенді мәліметтерді жүйелеуге 

негізделген 

 

2-пән Демография және әлем елдерінің демографиялық саясаты 

5 кредит  

Пәннің мақсаты: жер шарының тұрғындары, демографиялық ерекшеліктері мен 

проблемалары туралы жүйелі түсінік қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: 

- халықтың көбеюінің көші-қонмен шарттылығын және еңбек ресурстары 

географиясының қоныстану түрлерімен арақатынасын көрсету; 

- өмір салтына байланысты әлем халықтарының аумақтық орналасу ерекшеліктерімен 

таныстыру; 

Оқу нәтижелері: 

- Әлем халқының, аймақтардың, әлемнің ірі халықтарының, тілдердің, урбандалу, 

қоныстану және т. б. құрамының ерекшеліктерін біледі.; 

- Халықтың орналасу перспективаларын, халықтың біркелкі орналаспауына байланысты 

себептер мен проблемаларды анықтайды және бағалайды; 

- Шығармашылық картосхемалар, диаграммалар мен графиктер құрастырады, олардың 

мазмұнын талдайды; 

Қысқаша сипаттама: пән әлем халқының демографиялық процестерінің негізгі 

ұғымдары мен принциптерін, демографиялық талдаудың құрылымын, әдістерін, 

демографиялық саясат пен демографиялық болжау бағыттарын, урбанизация мен көші-қон 

процестерін, сондай-ақ әлемнің әртүрлі аймақтарындағы демографиялық жағдайларды 

талдауды қамтиды. 

Құрастырушы: Омарова К. И. 

 

3-пән Басқару, экономика және әлеуметтік сала саясаты 

5 кредит 

Пәннің мақсаты: экономикалық, әлеуметтік, саяси салалар негіздері мәселелерінде білім, 

білік және дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: 

- маңызды экономикалық, саяси және әлеуметтік процестерді, табиғат пен адамзат 

қоғамының өзара әрекеттесу мәселелерін білу;-Табиғи-ресурстық және еңбек әлеуетін бағалау 

және талдау дағдыларын қалыптастыру; 

- қоғамдық өндірістің орналасуының, аумақтық еңбек бөлінісінің және интеграциялық 

процестердің жалпы заңдылықтарын белгілеу. 

Оқу нәтижелері: 



- қоғамдық процестер мен құбылыстарды орналастырудың негізгі аумақтық 

заңдылықтарын анықтайды;; 

- қоғам мен табиғаттың өзара әрекеттесуінің маңызды мәселелерін анықтайды және 

бағалайды; 

- әлемнің өңірлері мен елдері бойынша ресми статистикалық ақпаратты іздеу, жүйелеу 

және өңдеу әдістерімен тіл табысады. 

Қысқаша сипаттамасы: 

Бұл пәннің бағыты басқару, экономика және әлеуметтік сала саясаты саласындағы 

ерекшеліктер және білім беру, денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қорғау 

бағыттарындағы білімді кеңейту туралы жүйелі көзқарасты зерттеуді қамтиды, сонымен қатар 

осы салалардың жұмыс істеу проблемаларын және олардың даму перспективаларын талдаудағы 

негізгі тәсілдерді қарастырады. 

Құрастырушы: Баубекова Г. К. 

 

4-пән Әлем елдерінің халықаралық экономикалық қатынастары 

5 кредит 

Пәннің мақсаты: Жаһандық-географиялық тәсіл негізінде мемлекетаралық қатынастар, 

халықаралық ұйымдар арқылы халықаралық ынтымақтастықты дамыту шеңберіндегі 

проблемалар туралы арнайы түсініктер мен білімді қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: пәнді оқытудың басты міндеті студенттердің әлем мемлекеттерінің 

халықаралық, аймақтық өзара қарым-қатынасын дамытудың негізгі бағыттарын меңгеруі болып 

табылады. 

Оқу нәтижелері: 

-Әлемдік саяси және экономикалық географияның негізгі ерекшеліктерін; мемлекеттердің 

саяси-әкімшілік құрылымының ерекшеліктерін, даму тарихы мен әлемнің саяси картасының 

қазіргі жай-күйін біледі; 

-Себеп-салдарлық байланыстарды, экономикалық, әлеуметтік, саяси процестердің даму 

заңдылықтарын түсіндіреді;; 

-Әртүрлі мемлекеттер экономикаларының айырмашылықтары мен ортақ белгілерін, 

жаһандық және өңірлік саяси-экономикалық проблемалардың өзара байланысын анықтайды. 

Қысқаша сипаттама: пән оқушыларды әлем елдерінің Халықаралық экономикалық 

қатынастарының негізгі заңдылықтары мен даму ерекшеліктерімен таныстырады, әлем елдері 

арасындағы қазіргі заманғы Халықаралық экономикалық қатынастардың даму бағыттарын 

талдаудағы жүйелі тәсілді ашады, әлем елдері мен өңірлері арасындағы шаруашылық 

байланыстар туралы түсінік қалыптастырады. 

Құрастырушы: Омарова К.И. 

 


