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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; 

• 20  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ҰСАҚ ҮЙ ЖАНУАРЛАРЫНЫҢ ЭТИОЛОГИЯСЫ, ЖАБАЙЫ ЖӘНЕ 

ЭКЗОТИКАЛЫҚ ЖАНУАРЛАРДЫҢ ЭТОЛОГИЯСЫ 

 

Тегза А.А., профессор, в.ғ.д. 

Яблочкова Г.С., оқытушы 

Сыздыков Ж.С., аға оқытушы 

 

 

Мақсаты: үй, жабайы және экзотикалық жануарлардың негізгі мінез-құлқын 

қалыптастырудың генетикалық және зоопсихологиялық факторларын зерттеу. Олардың мінез-

құлқына әсер етудің этологиялық әдістерін қолдана отырып, жануарларды тәрбиелеу, ұстау 

және оқыту әдістерін игеру. 

Қалыптасатын негізгі құзыреттер: рефлекстерді және жануарлардың мінез - құлқын 

бақылау және талдау дағдылары; - жануарларға үйрету базасы ретінде шартты рефлекстерді 

шығарудың тиімді әдістері; үйде және торда, вальерлі ұстау кезінде жануарларды қауіпсіз ұстау 

әдістерін; жануарлардың мінез-құлқын басқару әдістемесін меңгеру. 

 

Оқу нәтижелері: 

Жануарлардың мінез-құлқын қалыптастырудың генетикалық негіздерін түсінеді; 

Шартты рефлекстерді, жануарлардың негізгі қажеттіліктерін дамыту үшін шартсыз 

ынталандыруды қолдану әдістемесін меңгереді; 

Жануарлардың мінез-құлқын басқарады 

Адамдар арасында және басқа жануарлар тобында жануарлардың әлеуметтенуін 

қалыптастырады. 

Агрессияға немесе жануарлардың стресстік реакцияларына тез жауап беру дағдыларын 

меңгерген. 

 

Minor Пәндері 

1. Ұсақ үй жануарларының этиологиясы 

2. Жабайы және экзотикалық жануарлардың этологиясы 

 

Еңбек сыйымдылығы: 10 кредит. 

Пререквизиттер: жоқ 

Тыңдаушылардың ең аз саны:10 

Тыңдаушылардың максималды саны: 60 

 

Пән 1 Ұсақ үй жануарларының этологиясы 

 

Пән академиялық ортаға арналған және студенттерге жеке даму деңгейінде де, әлеуметтік 

ортада да жануарлар психологиясы туралы жалпы түсінік береді. Түрлердің ерекшеліктерін 

ескере отырып, онтогенез процесінде мінез-құлық пен психологияның даму траекториясымен 

және жануарлардың мінез-құлық моделін қалыптастырумен таныстырады. Үй жануарларының 

мінез-құлқындағы қателіктер кезінде жануарлардың мінез-құлқын түзету әдістерін үйретеді. 

Этология мен Зоопсихология білімін адамның экономикалық және экологиялық қызметінде 

пайдалану негізінде жануарларды тәрбиелеу, оқыту және жануарларды күту дағдыларын 

дамытады. 

 

 

Пән 2 Жабайы және экзотикалық жануарлардың этологиясы 

 

Курс академиялық ортаға арналған және студенттерге психология, шартсыз рефлекстердің 

генетикалық негіздері және жануарлардың шартсыз рефлекстерінің қалыптасуы туралы жалпы 



түсінік береді. Жануарларды ұстау мен оқытуды ұйымдастыруда қажетті білімнің тұрақты 

кешенін қалыптастырады. Тұтқында және жабайы ортада жабайы және экзотикалық жануарлар 

мен құстарға техникалық қауіпсіздік талаптарын және ветеринарлық көмек көрсетуді үйретеді. 


