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Пәнге мінездеме

Оку жұмыс бағдарламасы алғашқы әскери дайындық пэні бойынша 0516000 
«Қаржы», мамандығы үшін құрастырылған жэне студенттердің алғашқы эскери 
дайындықтың құкықтың негіздері бойынша білім қалыптастырады жэне оның 
мәні азаматтарды ҚР Қарулы күштерінде қызмет етуге дайындау.
Оқу пәнінің мақсаты -  Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет ету 
туралы түсінігін жэне әскери іс негіздері бойынша оқушылардың білімдерін 
қалыптастыру, окушылардың өмірлік кабілеттері мен дағдыларының дамуын 
қалыптастыруға ықпал ету.
Жастардың алғашқы әскери дайындығы мынандай мақсатта өткізілед:

• Қазақстан Республикасы Конституциясының ережелерін, мемлекет 
корғанысының негізін жастардың оқып үйренуі;

• Қазакстан Республикасы Қарулы Күштерінің тағайындалуын, оның сипаты 
мен ерекшеліктерін, Қазақстан Республикасы азаматтарының касиетті 
борышы ретіндегі эскери кызмет мэнін, әскери анттың негізгі талаптарын

• Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің Жарғыларын жете түсінуі;
• эскери бөлімдердегі ұрыстык техника жэне кару-жарақпен, жеке құрамның 

түрмыс-тіршілігі жэне олардың орналастырылуымен танысуы;
• қажетті эскери білім мен практикальщ дағдыларға ие болуы;
• төтенше жағдайларда адамның тіршілік әрекетінің қауіпсіздік негіздерін 

менгеруі.

Оқу пәнінің міндеттері:
• оқушыларды Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет ету үшін 

алғашқы эскери дайындықтың теориялық тиянақты білімдері негізінде, 
Қазақстан Рсепубликасы Қарулы Күштеріне мерзімді эскери қызметке 
шақырылған азаматтар қысқа уақыт ішінде мерзімді эскери қызмет өтеу 
шартгарына бейімделіп, сеніп тапсырылған эскери техника мен қару- 
жарақты меңгере алатындай жағдайда даярлау;

• оқушыларды Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қызметі туралы 
біртүтас түсінігінің өзара үйлесімді жүйесін қалыптастыру;

• окушыларды қарулы қорғаныс ролі нақты түрде өсіп отырған Қазақстан 
Республикасындағы өмірге даярлау.

Алғашқы эскери дайындыққа үйретудің басты міндеттері негізінде нақты 
дидактикалық тапсырмалар қарастырылады, оның ішінде аса маңыздысы 
оқушылардың сенімділігін, саналы түрде Қазақстан Республикасы егемендігін 
корғау кажеттілігін, эскери кызметке жауапкершілікпен қарауды қалыптастыру 
болып табылады.
Жалпы орта білім беру деңгейі бойынша «Алғашқы эскери дайындык» пэнінің 

мазмұны пәннің мақсат, міндеттеріне жэне оқушылардың жас ерекшеліктеріне 
сәйкес айқындалады.

Постреквизиттері: «Алғашкы эскери дайындық» пәнін оқыған кезде жалпы білім 
беру жэне арнайы пәндермен интеграциялауды жүзеге асыру үсынылады.
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Үлгілік оку жоспарлары мен білім беретін оқу бағдарламаларында 
жоспарланған қүзыреттер
Білім алушылар төменгідей құзыретерді меңгеруі кажет:
БҚ 1. Жастарды бастапқы эскери даярлаудың мақсаты, міндеті жэне мазмұнын 
ҚР «Жалпыға бірдей әскери міндеттілік жэне әскери қызмет туралы», Заңдары. 
Алғашқы әскери дайындық - Қазақстан Республикасы азаматтарын Қарулы 
Күштерде, баска да әскер жэне әскери. құрамаларда қызмет етуге дайындайтын 
мемлекеттік жүйенің негізгі құрамы болып табылатынын түсіндіру.
БҚ 2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Жарғыларының мэні мен 
маңызы, әскери тэртіпті сақтаудағы әскери қызметшілердің міндеттерін орындау. 
БҚ 3. Тактикапык дайындық окьпу мен үйретудің негізін калаушы тараулардың 

бірі болып табылады, ол алғашқы әскери дайындық бойынша оқу материапын 
кешенді оқытуды камтамасыз етеді:
- окушылар сабақ кезінде қаруды жэне қол гранаталарын колдану техникасы 
бойынша дағдыларды нық игереді.
БҚ 4. Атыс дайындығы бойынша сабақ өткізу кезінде қару жэне оқ-дэрілерді 
қолданудың қауіпсіздік ережелеріне баса назар аударған дұрыс: 

- оқушылар сабақ кезінде атыс каруының қүрылысы, оларды атуға даярлау 
мен ату, сондай-ақ қаруды күту жэне сақтау ережелерін игереді.
БҚ 5. Саптық дайындық бойынша сабақтар арнайы алаңда (плацта) өткізіледі: 

- практикалық сабақтарды өткізу кезінде студенттерді үйрету әдістемесіне баса 
назар аударылады, студенттер саптық тәсілді түтас және бөлшектеп көрсетеді.
БҚ 6. Эскери топография тарауы сабакта студенттерді басқа (бөтен) жерлерде 
картасыз бағдарлау, сол ауданда өзінің орналасқан орнын анықтау жэне азимут 
бойынша жүру бағытын компастың көмегімен жэне компассыз табуды үйретеді. 
БҚ 7. Азаматтык қорғаныс жэне медициналық білім негіздері сабақтарында 
бейбіт уақытта жэне соғыс кездерінде, табиғи апаттар, ірі көлемдегі зілзалалар 
жэне жаудың қазіргі заманғы кырыгі-жою қаруларын колданған кезде Қазақстан 
Республикасының халкын қорғау бойынша іске асырылатын іс-шаралар 
үйретіледі. Өздігінен білім алуға, өмірден өз орнын таба білуге қабілеттілігін 

арта білу. Әлеуметтік ортаның ерекшеліктерін дұрыс бағалай алу.
КҚ 1. Кіріспе сабақты өткізуде жастарды эскери қызметке және Қазақстан 
Республикасын корғауға дайындаудың маңызына, агтғашқы эскери дайындық 
курсының оку міндеттерін орындауға байланысты моральдық, психологиялық 
және дене күшін шоғырландырудың қажеттігіне ерекше қөңіл бөлінеді.
КҚ 2. Алғашқы эскери дайындық бойынша теориялық білім дидактикалық 
материалдар мен техникалық оқу кұралдарын қолдана отырып, сұбхат жэне 
әңгімелесу түрінде жүргізіледі.
ҚҚ 3.2.1. Практикалық сабақтар қару-жарак пен эскери -  техникалық мүліктерді, 
жеке қорғаныс қүралдарын, аспаптар жэне баска да жабдықтарды қолдана 
отырып, оқытылған материалдарды бекітуге бағытталган.
ҚҚ 3.2.2. Оқу пэнінің мазмүны мен күрылымы кіріспе сабақтан, эскери іс негізі 
тарауынан, азаматтык қорғаныс пен медициналык білім негіздерінен түрады. 
біледі:
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- ұлттык қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің алатын орны жэне рөлін;
- Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің рәміздері жэне әскери бөлім 
туының маңызын;
- Қазакстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскер түрлері, офицерлік жэне 
сержанттық құрамның әскери атактарын;
- қарулы Күштердің саптық жарғыларының ерекшеліктері және жалпы 
талаптарының мазмұның;

- қазіргі заманғы үрыстың жалпы сипатын;
- ұрыс түрлері және олардың сипатын;
- «сап» жэне «сап элементтері» анықтамаларын;
- сапқа түру жзне саппен козғалуға арналған пәрмендер, алдын ала берілетін жэне 
орындауға берілетін пәрмендердің арасындағы айырмашылықты;
- бағдар жэне жергілікті жерде бағдарлау туралы жалпы түсінікті;
- адрианов компасыньщ қүрылысын; 
білімі:
әскери қызметті өтудің қүқықтык негіздерін;
әскерге шақырушылар мен эскерге шақыру жасына дейінгілерді даярлауды; 
әскери мамандықтар бойынша даярлықты; 
қарумен сапта тұруды;
машина маңында жэне машинадағы сарбаздың әрекеттерін; 
радиациялық қүралдар және химиялық барлауды; 
жұқпалы аурулардың негізгі топтарының сипаттамасын; 
карантин және биологиялық зақымдау ошағында обсервациялауды; 
қыша қолдану арқылы қанайналымға эсер ету шараларын; 
бинтпен таңудың негізгі әдістерін;
нығайтушы жэне қысушы байламдарды таңу ережелерін;
бас, кеуде жэне құрсақ жаракаттанған кезде байламды таңу ерекшеліктерін;
өкпені жасанды желдендіру тэсілдерін («ауызбен ауызға», «ауызбен мүрынға».
менгереді:
- бөлімшенің ату карточкасын қүруды;
- кез келген жерде жаудың оғының астымен қозғалуды;
- кедергілерден (бекіністер) өтуді;
- бақылау жэне атыс жүргізетін орынды таңдау, сондай-ак ұрыс кезінде оқпана 
қазуды;
- «Радиациялық қауіп», «Химиялық дабьш!», «Әуе!», «Бөлімше, ұрысқа!» 
белгілері бойынша эрекет етуді;
- автоматтың (пулеметтің) атқаратын кызметі, ұрыстық қасиеті, жалпы қүрьшысы 
мен жұмыс істеу механизмдерін;
- кару және оқ-дәрілерді қолдану кезіндегі кауіпсіздік ережелерін;
- автоматтың (пулеметтің) жарамдылығын, тазалығын тексеру, оны майлау жэне 
атуға дайындауды;
- саптық қалыпты қабылдау, «Саптал!», «Түзел!», «Тік тұр!», «Еркін түр!» жэне 
«Жинақтал!» пэрмендерін орындауды;

білігі:
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адамзат қоғамын дамыту үшін ғылым негіздері мен ғылыми жетістіктер жүйесін; 
ғылыми ақпаратты талдай, өндей, сараптай және колдана алуды; 
таным, кұру, зерттеу эдістері және оларды қолдануды;
қазіргі заманғы ақпараттык-коммуникативтік технологияларды білулері керек 
дагдысын қалыптастырады:
- Қазакстан Республикасының Конституциясына, заң жэне тэртіпке деген күрмет;
- белсенді азаматтық ұстаным, патриоттық сезім, өз Отанына қызмет ету 
жэне қорғауға дайындық;

- мемлекетгік жэне ана тілін меңгеру;
- қазак халкыиың жэне Қазақстан аумағында өмір сүретін өзге де үлт өкілдерінің 
тарихына, мәдениеті мен дәстүрлеріне жэне өзге де кұндылықтарына кұрметпен 
карауы;
жеке басының қауіпсіздігі жэне өзін коршаған адамдардың кауіпсіздігін
- сақтау дағдылары;
- үлкендерге құрмет, кішілерге камқор болу;
- өзге адамдарға деген жаксьшық жасау және қамкор болуы керек. 
дагдысы:
- студенттер сабак кезінде каруды жэне қол гранаталарын қолдану техникасы 
бойынша дағдыларды нық игереді жэне сонымен катар эскери істі оқу-үйренуге 
деген кызығушылыктарын арттыру.
қузіретті:
- алғашкы эскери дайындык — Қазакстан Республикасы азаматтарын Қарулы 
Күштерде, басқа да эскер жэне әскери кұрамаларда кызмет етуге дайындайтын 
мемлекеттік жүйенің негізгі талаптарын меңгеруге;
- Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде кызмет ету үшін алғашқы эскери 
дайындықтың теориясын жэне практикасын меңгеруге;
- Қазақстан Рсепубликасы Қарулы Күштеріне мерзімді эскери кызметке 
шақырылған азаматтар қыска уакыт ішінде мерзімді эскери кызмет өтеу 
шарттарына бейімделіп, сеніп тапсырьшған эскери техника мен қару-жарақты 
меңгеруге;
- такырыпка катысты айтылған ақпараттарды талдай, өңдей, жинақтай жэне 
қолдана білуге;
-мэселеге қатысты өз көзкарастары мен ұсыныстары туралы пікір білдіре алуға; 
қузыреті:
- Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде кызмет ету үшін алғашқы эскери 
дайындықтың теориялық тиянақты білімдері негізінде, практикалык дағдыларды 
меңгере алатындай жағдайда даярлау; '
- Қазакстан Республикасы Қарулы Күштерінің қызметі туралы біртұтас түсінігінің 
өзара үйлесімді жүйесін калыптастыру;
- алғашқы эскери дайындық теориялық жэне практикалык сабақтарда іске 
асырылады.
-ақпаратты-коммуникациялык технологияларды қолданғанда, жекеленген 
такырыптарды оку кезінде интернет ақпаратгарын пайдалану.
-тақырыптар мен оқулықтар мазмұнын сараптау;
-эскери терминдерді қолдану.
-өзіндік әдеби тілмен сөйлеу,жазу қабылетің дамыту;



-баяндау,суреттеу,өз пікірің жеткізуді ажырата білу.
-алғашкы әскери дайындык пэнінің әдістемесі оны оку максаты мен 
ерекшеліктерінем байланысты анықталады.
Оқыту әдістемесі мамандандырылған білімді калыптастыруға бағытталган.

Білімді бағалау саясаты мен тэртібі

1. Пэн бойынша корытынды баға аралық аттестациялау (сынак жэне емтихан) 
бойынша аныкталады:

2. Пэн бойынша аралык аттестациялау тәртібінде сынақ пен емтихан 
өткізілетін болса, қорытынды баға аралық аттестациялаудың қорытынды 
орта балы негізінде қойылады.

3. Пэн бойынша аралык аттестациялау тэртібінде сынак өткізілетін болса, 
сынакта алған баға корытынды бага болып табылады.

4. Қосымша сабақ кестесі П(Ц)К хабарламасында жэне колледж сайтында 
орналастырылады.

5. Аралық бақылауға кірмейтін, пән бойынша қорытынды бағалар, 
окытушылар курс аяқталғанда сабак үлгерімінің ағымдагы бақылаудың орта 
балл негізінде қойылады.

6. Окытушылар, курс аяқталғанда, пэн бойынша аралық бақылауға кірмейтін 
қорытынды бағаларды сабақ үлгерімінің ағымдағы бакылау бағаларының 
орта баллы негізінде қояды.

Білімді бағалау өлшемдері

Білім алушыларды бағапау бес балдык жүйеде жүргізіледі: (5 «үздік», 4-«жақсы», 
3-«қанағаттанарлық», 2-«қанағаттанарлықсыз»):
«5» («үздік») - егер білім алушы барлық бағдарламалык материалдарды терең 
меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті жэне логикаға сәйкес оны баяндап, 
тапсырманың түрін өзгерту барысында дүрыс жауап берсе, қойылған максаттарды 
дұрыс шеше білсе, монографиялық материалды біліп, қабылданған шешімдерді 
дұрыс негіздеп, практикалық жұмыстарды орындаудың эр түрлі дағдылары мен 
әдістеріне ие болып, қателеспей, материалды өздігінен жинақтап қорытып 
баяндай алса;
«4» («жақсы») - егер білім алушы багдарламалық материалды жаксы біліп, оны 
сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі дэлелсіздіктерді 
жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, практикалық міндеттерді 
орындау барысында қажетгі дағдыларға ие болса;
«3» («канагаттанарлық») - егер білім алушы тек қана негізгі материалды 
меңгеріп, бірақ кейбір нактылауларды білмей, дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес 
түжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалык материалды баяндау жэне 
практикальщ тапсырманы орындау барысында киындық көрсе;
«2» («канағаттанарлықсыз») - егер білім алушы бағдарламалык 
материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, практикалық 
жүмыстарды киындыкпен орындаса.
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Окытушы емтихан бағасын кою барысында осы өлшемдерді (критерийлерді) 
басшьшыкка алады.

Емтиханды (сынакты) кайта тапсыру тэртібі ^

«Қанағаттанарлықсыз» (сынақталмаған) баға алған жағдайда емтиханды 
(сынақты) бір ғана пән бойынша бір рет қана қайта тапсыруға мүмкіндік 
беріледі.
Емтиханды (сынақты) қайта тапсыру бөлім меңгерушісінің сабак жүргізуші 
окытушының атына жазылған жазбаша рұхсаты бойынша, көрсетілген мерзімде 
(ол оқытушы болмаған жағдайда, аталған пэн бойынша біліктілігі бар, басқа 
оқытушыға) қабылдауына болады.
Курс саясаты:
1. Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және теориялық, практикалық 
(зертханалық, семинар) сабактарды талқылауға белсенді қатысу.
2. Бакылаудың барлык түрлеріне міндетті түрде қатысу (дэрістерге және семинар 
сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға бақылау, эр семестрдің 7,
14 аптасында тестілеу түрінде өткізілетін аралық бақылау, корытынды бақылау).
З.Орынды себептерге байланысты (медициналық анықтама, бөлім меңгерушісінің 
рүқсаты бойынша) қатыспаған сабақтарға дайындалып, толық көлемде ЖОБ 
сэйкес жауап беру.
4.Студент оқу тәртібін сақтауға, сабақ кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, 
сабақка кешікпеуге жэне сабакка іскери киімде келуге тиісті.

« Алғашқы әскери дайындық » пәнінен жүмыс оку бағдарламасы 
______________  Кесте 1 -  Оқу уақытын белу____________

кур
с

Барл
ығы

Теориялык
сабак

Зертха
налық
сабак

Тәжіриб
елік
сабақ

Курстық
жүмыс

Бақылау
жүмысы,
/сынақ

Емтихан
дар

1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с 1с 2с

2 24 24с — сынақ — - "

Кесте 2 - Оқу жүмыс бағдарламасының қолданылуы
Оқу жылы Топтар
2018-2019 Фин-21к.

Кесте 3 - Пәннін тақырыптық жоспары
р/н
№

Такырыптар мен бөлімдер атауы Орта буын маманы
Негізгі орта білім Жалпы орта білім

1 2 3 4
1 1 бөлім. Қарулы Күштер -  КР-ң 

тәуелсіздігін қоргауда
2

2 2 бөлім. Саптық дайындық 2
3 3 бөлім. Өмір қауіпсіздігінің негіздері 20

Барлығы: 24
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Таблица 4 Календарлык-такырыптык жоспар

№
п/п

Бөлімдер мен тақырып 
аттары Күні Сағат

саны

Сабақтың 
түрі(теория 
Т ,практика 

П)

Үй
тапсырмасы

1 2 3 4 5 6
1 бөлім. Қарулы Куштер — 
ҚР-ң тәуелсіздігін корғауда

2

1 Тақырып 1.1 .Қазіргі кезеңдегі 
ҚР ҚК-і, олардың құрамы жэне 
атқаратын қызметтері. 
Тақырып 1.2. Жоғары әскери 
оқу орындары, олардың әскери 
мамандарды даярлаудағы рөлі

2
Т А.Ә.Д. кітабы 

10-11 сынып 
Алматы 2010ж 
14-20 бет. 
қайталап 
оқып келу

2 бөлім. Саптық дайындык 2
2 Тақырып 1.1. Бір орында 

бұрылу, саптық турыс, бір 
қатардан екі қатарға can құру. 
Тақырып 1.2. Саптық адым, 
қозғалыс кезінде бұрылу

2 Т А.Ә.Д. кітабы 
10-11 сынып 
Алматы 2010ж 
149-155 бет. 
қайталау

3 бөлім. Өмір қауіпсіздігінің 
негіздері

8

3 Такырып І.І.Ядролық 
зақымдау ошағы жэне оның 
сипаттамасы
Тақырып 1.2.Химиялық қару 
және оны қолдану белгілері

2
Т

А.Ә.Д. кітабы 
10-11 сынып 
Алматы 20 Юж 
201-220 бет. 
конспектілеу

4 Тақырып
1.3 .Бактериологиялык 
(биологиялык) қару жэне 
оның зақымдау әсері мен 
колдану белгілері. Тақырып 
1.4.Жалпыэскери 
газтумылдырык, оның 
аткаратын қызметі және 
құрылысы, ГП-5, ГП-4у, ПДФ- 
Ш газтұмылдырыктар ы 
кұрылысының ерекшеліктері

2 Т А.Ә.Д. кітабы 
10-11 сынып 
Алматы 20 Юж 
221-238 бет. 
қайталау

5 Тақырып 1.5. Тыныс алу 
мүшелерін қорғаудың 
карапайым құралдары. 
Тақырып 1.6. Теріні 
корғаудың қарапайым 
кұралдары қосымша 
герметизациялау жэне арнайы 
майды сіңдіру

9

2
Т

А.Ә.Д. кітабы 
10-11 сынып 
Алматы 20 Юж 
239-245 бет. 
конспект 
жазып келу



6 Тақырып 1.7. 
Нормативтерді орындау 
№ 1 -  газ тұмылдырықты 
кию, № 2 — респираторды 
киго, № 3 -  «зақымдалған 
адамға» газ түмылдырық 
кигізу, № 4 -дәкеден 
байлам эзірлеу жэне кию,
5 -  жалпыәскери қорғану 
киімін кию. Тақырып 1.8. 
Ұжымдық қорғану 
құралдары - жасырынатын 
орын жэне радиацияға 
қарсы таса

2 Т А.Ә.Д. кітабы 10
11 сынып Алматы 
20 Юж 
246-258 бет. 
қайталау

7 Тақырып 1.9. 
Эвакуациялау жэне 
тұрғындарды орналастыру 
әдістері мен тэртібі. 
Тақырып 1.10. АҚ 
хабарлау белгілері жэне 
әрекет ету тәртібі

2 Т А.Ә.Д. кітабы 10
11 сынып Алматы 
20 Юж
259 -270 бет. 
кайталау

8 Тақырып 1.11. Ядролық 
зақымдау ошағында 
құтқару жұмыстарын 
жүргізу кезінде шешілетін 
міндеттер
Тақырып 1.12. Құтқару 
жұмыстарын орындаудың 
әдіс-тэсілдері

2 Т А.Ә.Д. кітабы 10
11 сынып Алматы 
20 Юж 
271-285 бет. 
қайталау

9 Тақырып 1.13. 
Адамдарды санитарлық 
өндеу, киімді, аяқкиімді, 
қорғану құралдарын, қару 
мен техниканы 
дезактивациялау және 
залалсыздандыру. 
Тақырып
1 .М.Радиациялық барлау 
жэне дозиметрлік 
қадағалау құралдары

2
т

А.Ә.Д. кітабы 10
11 сынып Алматы 
20 Юж 
286-297 бет. 
конспектілеу

10 Тақырып 1.15.Химиялык 
барлаудың эскери 
кұрылғысының (ХБӘҚ) 
атқаратын кызметі. 
Тақырып 1.16. Барлау,

2
т

А.Ә.Д. кітабы 10
11 сынып Алматы 
20 Юж 
298-311 бет. 
конспектілеу
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оның міндеттері, барлауға 
қойылатын талаптар

11 Тақырып 1.17. Табиғи 
апат, олардың 
сипаттамасы жэне 
апаттың салдары.
Тақырып 1.18. Жарақат 
жэне оның түрлері туралы 
түсінік, дененің күю 
себептері және оның 
өмірге қауіп төндіру 
дәрежесі

2
Т

А.Ә.Д. кітабы 10
11 сынып Алматы 
20 Юж 
312-320 бет. 
конспектілеу

12 Тақырып 1.19.Жгутсалу 
үшін қолданылатын 
материалдар, жгут салу 
кезінде жіберуге 
болмайтын қателіктер.
Тақырып 1.20 .Бас, кеуде, 
құрсақ, дененің жамбас 
бөлігі жэне аяқ-қолдарды 
таңу ережесі және әдістері

2 Т А.Ә.Д. кітабы 10
11 сынып Алматы 
20 Юж 
321-335 бет. 
қайталау

I



Сябақ жоспары

1. Сабақ тақырыбы (календарлық-тақырыптық жоспарға сәйкес).
2. Сабақтың максаты. Әр сабақтың накты койылған максаты болуы 

керек. Сабақтың мақсаты мен міндеттері ықшамды жэне дэл тұжырымдалады.
3. Сабақтың түрі (теоретиялық, тэжірибелік).
4. Сабақтьің әдісі.Педагогикада оқыту эдістемелері сөздік, тэжірибелік, көр- 

некілік түрлеріне қарай жіктеледі. Қазіргі кезде дәстүрлі емес оқу тәсілдері жиі 
қолданылады.

X» 1 Сабақ жоспары

Сабактың такьшыбы: Қазіргі кезендегі ҚР ҚК-і, олардың қүрамы және 
аткаратын қызметгері.Жоғары әскери оқу орындары, олардың эскери мамандарды 
даярлаудағы рөлі

Сабақтың максаты: Әскери кызмет-  жауынгерлерді патриоттық жэне 
интернационалистік касиеттерге тэрбиелеудің факторы. Азаматтық борыш пен 
интернационализмге адалдық - әскери бөлімдер мен бөлімшелердегі жауынгерлік 
дайындықты арттырудың шешуші шарттары. Елін, жерін сүюге, саналы түрде 
Отанын қорғауға дайын болуды, Қазақстан Республикасы Қарулы күштеріне 
деген кұрметті, батылдыкка жэне бастамашылыққа тэрбиелеу, оқуға ынталандыру 
және оқуға тэрбие эрекетін таныту;

Сабақ турі: теориялық сабақ
Оқыту әдістері: оқу-жаттығу әдісі
Әдебиеттер: 1
Жаңа такырыпты талдау сурақтары:

жауынгерлердің интернационалистік қасиетін калыптастырудағы патриотизмнің 
рөлі;

- жауынгерлерді патриотизм мен интернационализм рухында тәрбиелеудің 
жолдары;

- Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің түрлері мен олардың тағайын- 
далуы;

- Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қандай әскери -  оқу орындры. 
Үй гапсырмасы: Өткен тақырыпты оқу А.Ә.Д. кітабы 10-11 сынып Алматы 
20 Юж.
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Сабақтың такырыбы: Бір орында бұрылу, саптық тұрыс, бір қатардан екі 
катарға can құру жэне қайтадан бір катарға can құру. Бір орында және қозғалыс 
кезінде сэлемдесу тэсілдерін орындау, сәлемдесуге қозғалыс кезінде жауап беру 
Сабактың макса гы: Орнында тұрып бұрылу. Саптык және жорыктык адыммен 
қозғалу. Қозғалыста бұрылу. Орнында түрып бұрылу. Бір катарлы саптан екі 
қатарлы сапқа жэне керісінше ауысып сапқа туру. Орнында тұрып жэне 

. қозғалыста бас киіммен жэне бас киімсіз эскери сэлемдесуді үйрету. Елін, жерін 
сүюге, саналы түрде Отанын қорғауға дайын болуды, Қазақстан Республикасы 
Қарулы күштеріне деген қүрметті, батылдыкка жэне бастамашылыкка тәрбиелеу, 
окуға ынталандыру жэне оқуға тәрбие эрекетін таныту. Нақтык, шыдамдылык 
тэрбиелеу;
Сабак түрі: теориялык сабақ 
Окыту әдістері: оку-жаттығу әдісі 
Әдебиеттер: 1
Жана такырыпты талдау сурактары:

- Орнында тұрғандағы және қозғалыстағы бұрылыстар қалай орындалады;
- Қозғалыстың жылдамдығы немесе қозгалысты тоқтату қандай пәрмендер 

бойынша өзгереді;
■ - Жекелеген эскери қызметшілер қатарындағы бірнеше адым жерге орын 

ауыстыруы үшін кандай пэрмендер беріледі;
- Қозғалыстағы бүрылыстар қандай пэрмендер бойынша орындалады;
- бөлімшені 1 немесе 2 катарлы сапқа тұрғызу кандай пәрмен бойынша 

жүргізіледі.
Үй тапеырмасы: Өткен тақырыпты оқу А.Ә.Д. кітабы 10-11 сынып Алматы 
2010ж.

№ 3 Сабақ жоспары
Сабақтың тақырыбы: Ядролық закымдау ошағы жэне оның сипаттамасы.

Химиялық кару және оны қолдану белгілері.
Сабақтын максаты: Студентерге ядролық зақымдау ошағы және оның 
сипатгамасы, Химиялык кару жэне оны қолдану белгілері туралы түсінік беру. 
Елін, жерін сүюге, саналы түрде Отанын қорғауға дайын болуды, Қазақстан 
Республикасы Қарулы күштеріне деген құрметті, батылдыкка жэне 
бастамашьшыққа тэрбиелеу, оқуға ынталандыру жэне оқуға тәрбие эрекетін 
таныту. Нақтык, шыдамдылық тәрбиелеу;
Сабак түрі жаңа теориялык сабақ 
Оқыту адістері оқу-жаттығу әдісі 
Әдебиеттер: 1
Жана такырыпты талдау еурактары:

- Ядролык зақымдау ошағы;
- Химиялық қару;
- Улағыш заттарды топтастыру.

Үй тапсьгрмасы: Өткен тақырыпты оқу А.Ә.Д. кітабы 10-11 сынып Алматы 
2010ж.

№ 2 Сабак жоспары
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Сабактын тақырыбы: Бактериологиялық (биологиялық) қару жэне оның 
закымдау әсері мен колдану белгілері. Жалпыэскери газтүмылдырық, оның 
атқаратын қызметі жэне құрылысы, ГП-5, ГП-4у, ПДФ-Ш газтұмылдырықтары 
кұрылысының ерекшеліктері
Сабақтың максаты: нтерге биологиялық қару жэне оның зақымдану әсері мен 
қолдану белгілері жэне жалпы әскери газтұмылдырық, оның атқаратын қызметі, 
құрылысы, ГП-5, ГП-4у, ПДФ-Ш газтұмылдырыктары құрылысының 
ерекшеліктері туралы мәліметгер беру. Елін, жерін сүюге, саналы түрде Отанын 
қорғауға дайын болуды, Қазақстан Республикасы Қарулы күштеріне деген 
кұрметті, батылдыққа және бастамашылыкка тэрбиелеу, оқуға ынталандыру жэне 
оқуғатәрбие эрекетін таныту. Нақтық, шыдамдылық тэрбиелеу;
Сабақ түрі жаңа теориялық сабақ 
Окыту эдістері оқу-жаттығу эдісі 
Әдебиеттер: 1
Жаңа такыпыпты талдау еурақтары:
- Биологиялық қару дегеніміз;
- Биологиялық карудың зақымдау эсері мен колдану белгілері;
- Жалпыэскери газтұмылдырықтары;
- Атқаратын қызметін және қүрылысын.
Үй тапсырмасы: Өткен тақырыпты оқу А.Ә.Д. кітабы 10-11 сынып Алматы 
20 Юж.

№ 5 Сабак жоспары

Сабақтың тақырыбы: Тыныс алу мүшелерін корғаудың қарапайым 
кұралдары. Теріні корғаудың қарапайым кұралдары қосымша герметизациялау 
жэне арнайы майды сіңдіру

Сабақтын максаты: Студентерге Тыныс алу мүшелерін корғаудың 
қарапайым кұралдары және теріні қорғаудың қарапайым кұралдары қосымша 
герметизациялау жэне арнайы майды сіңдіру туралы мэліметтер беру. Елін, жерін 
сүюге, саналы түрде Отанын қорғауға дайын болуды, Қазақстан Республикасы 
Қарулы күштеріне деген қүрметті, батылдыққа және бастамашылыққа тэрбиелеу, 
оқуға ынталандыру жэне оқуға тәрбие әрекетін таныту. Нақтық, шыдамдылық 
тэрбиелеу;
Сабақ түрі жаңа теориялық сабақ 
Окыту әдістері оқу-жатгығу эдісі 
Әдебиеттер: 1
Жаңа тақырыпты талдау сурактары:

- Тыныс алу мүшелерін қорғаудың қарапайым кұралдары;
- Р-2 респираторы жэне оны қолдану тэртібі;
- Теріні жекелегіш қорғау құралдары;
- Теріні сүзгіш қорғау қүралдары;
- Теріні қарапайым қорғау құралдары.

Үй тапсырмасы: Өткен тақырыпты оқу А.Ә.Д. кітабы 10-11 сынып Алматы 
2010ж.

№ 4 Сабак жоспары
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Сабактың такырыбы: Нормативтерді орындау № 1 -  газ тұмылдырықты 
кию, № 2 -  респираторды кию, № 3 — «закымдалған адамға» газ тұмылдырык 
кигізу, № 4 -дэкеден байлам эзірлеу жэне кию, 5 -  жалпыэскери қорғану киімін 
кию. Ұжымдық қорғану құрапдары - жасырынатын орын жэне радиацияға карсы 

Сабактың максаты: Студентерге нормативтерді орындау № 1 — газ 
тұмылдырыкты кию, № 2 — респираторды кию, № 3 — «зақымдалған адамга» газ 
тұмылдырық кигізу, № 4 —дэкеден байлам әзірлеу жэне кию, 5 — жалпыэскери 
қорғану киімін кию. Ұжымдық қоргану кұралдары - жасырынатын орын жэне 
радиацияға карсы туралы мәліметтер беру. Елін, жерін сүюге, саналы түрде 
Отанын қорғауға дайын болуды, Қазақстан Республикасы Қарулы күштеріне 
деген қүрметті, батылдыққа жэне бастамашылыққа тәрбиелеу, оқуға ынталандыру 
жэне окуға тәрбие эрекетін таныту. Нактық, шыдамдылық тәрбиелеу;
Сабак түрі: теориялық сабақ 
Оқыту әдістері: оқу-жаттығу эдісі 
Әдебиеттер: 1
Жана такырмпты талдау сурактапы:

- Жалпы әскери қорғаныш толымды шешу тәсілдері;
- Газтұмылдырғышты кию уақыты;
- Газтұмылдырық пен тұмылдырықты бетке лайықтап елшеу;

- Ұжымдық қорғану күралдарының қүрылысы;
- Радиацияға қарсы тасалардың ерекшеліктері.

Үй тапсырмасы: Өткен тақырыпты оқу А.Ә.Д. кітабы 10-11 сынып Алматы 
2010ж.

№ 6 Сабак жоспары

№ 7 Сабак жоспары

Сабактын тақырыбы: Эвакуациялау және тұрғындарды орналастыру әдістері 
мен тэртібі. АҚ хабарлау белгілері жэне эрекет ету тэртібі
Сабактын максаты: Студентерге эвакуациялау жэне тұрғындарды орналастыру 
әдістері мен тэртібі, АҚ хабарлау белгілері жэне эрекет ету тэртібі туралы 
мәліметтер беру. Елін, жерін сүюге, саналы түрде Отанын корғауга дайын 
болуды, Қазақстан Республикасы Қарулы күштеріне деген құрметті, батылдыққа 
жэне бастамашьшыққа тәрбиелеу, оқуға ынталандыру жэне оқуға тәрбие әрекетін 
таныту.
Сабак түрі: теориялық сабак 
Окыту эдістері: оку-жаттығу эдісі 
Эдебиеттер: 1
Жана такырыпты талдау сурактары:

- Жалпы эскери корғаныш толымды шешу тэсілдері;
- Эвакуация дегеніміз;
- Азаматтық қоғаныстың қандай хабарлау белгілері бар.

Үй тапсырмасы: Өткен тақырыпты оқу А.Ә.Д. кітабы 10-11 сынып Алматы 
20 Юж.
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Сабақтың тақырыбы: Ядролык зақымдау ошағында құтқару жұмыстарын 
жүргізу кезінде шешілетін міндеттер. Құтқару жұмыстарын орындаудың эдіс- 
тәсілдері.
Сабактың максаты: Студентерге ядролык зақымдау ошағында құтқару
жұмыстарын жүргізу кезінде шешілетін міндеттерді жэне құтқару жұмыстарын 
орындаудың эдіс-тэсілдері туралы мэліметтер беру. Елін, жерін сүюге, саналы 
түрде Отанын қорғауға дайын болуды, Қазақстан Республикасы Қарулы 
күштеріне деген құрметті, батылдыққа жэне бастамашылыққа тэрбиелеу, оқуға 
ынталандыру жэне оқуға тәрбие эрекетін таныту.
Сабақ түрі жаңа теориялык сабақ 
Оқыту әдістері оқу-жаттығу эдісі 
Әдебиеттер: 1
Жана такырыпты талдау сурақтарм:

- Ядролық закымдау ошағы;
- Құтқару жүмыстарын орындаудың эдіс-тәсілдері;
- Төтенше жағдайды зардабын жою жұмы стары;

Үй тапсырмасы: Өткен такырыпты оқу А.Ә.Д. кітабы 10-11 сынып Алматы 
2010ж.

№ 8 Сабак жоспары

№ 9 Сабақ жоспары

Сабактыц тақырыбы: Адамдарды санитарлық өңдеу, киімді, аяқкиімді, корғану 
кұралдарын, кару мен техниканы дезактивациялау жэне залалсыздандыру. 
Радиациялық барлау жэне дозиметрлік кадағалау кұралдары 
Сабактың максаты: Студентерге адамдарды санитарлық өндеу, киімді, 
аяқкиімді, қорғану кұралдарын, кару мен техниканы дезактивациялау жэне 
залалсыздандыру, радиациялык барлау жэне дозиметрлік туралы мәліметтер беру. 
Елін, жерін сүюге, саналы түрде Отанын корғауға дайын болуды, Қазақстан 
Республикасы Қарулы күштеріне деген қүрметті, батылдыкка жэне 
бастамашылықка тэрбиелеу, окуға ынталандыру жэне оқуға тэрбие әрекетін 
таныту.
Сабак түрі : теориялык сабақ 
Оқыту эдістері: оқу-жаттығу әдісі 
Әдебиеттер: 1
Жаңа такырыпты талдау сурактары:
- Адамдарды санитарлык өңдеу;
- Радиациялык барлау аспабының кұрылысы;
- ДП-5 мөлшер қуатын өлшегіштің атқаратын қызметі.
Үй тапсырмасы: Өткен такырыпты оку А.Ә.Д. кітабы 10-11 сынып Алматы 
2010ж.

іб



Сабақтын тақырыбы: Химиялык барлаудың эскери күрылғысының (ХБӘҚ) 
атқаратын қызметі. Барлау, оның міндеттері, барлауға койылатын талаптар. 
Сабақтың максаты: Студентерге химиялық барлаудың эскери құрылгысының 
жэне залалсыздандыру, радиацияльщ барлау жэне дозиметрлік туралы 
мәліметтер беру. Елін, жерін сүюге, саналы түрде Отанын қорғауға дайын 
болуды, Қазақстан Республикасы Қарулы күштеріне деген кұрметті, батылдықка 
жэне бастамашылықка тэрбиелеу, оқуға ынталандыру жэне оқуға тэрбие эрекетін 
таныту.
Сабак түр і: теориялық сабақ 
Окыту әдістері: оқу-жаттығу әдісі 
Әдебиеттец: 1
Жана такыпыпты талдау сұрақтары:
- Адамдарды санитарлык, өңдеу;
- Радиациялық барлау аспабының күрылысы;
- ДП-5 мөлшер куатын өлшегіштің атқаратын қызметі.
Үй тапсырмасы: Өткен тақырыпты оку А.Ә.Д. кітабы 10-11 сынып Алматы 
20 Юж.

№10 Сабакжоспары

№11 Сабакжоспары

Сабактын такырыбы: Табиғи апат, олардың сипаттамасы және апаттың 
салдары. Жарақат жэне оның түрлері туралы түсінік, дененің күю себептері жэне 
оның өмірге қауіп төндіру дәрежесі.
Сабактын максаты: Студентерге табиғи апат, олардың сипаттамасы және 
апаттың салдары туралы мәліметтер беру. Елін, жерін сүюге, саналы түрде 
Отанын корғауға дайын болуды, Қазақстан Республикасы Қарулы күштеріне 
деген кұрметті, батылдықка және бастамашылыққа тэрбиелеу, окуға 
ынталандыру жэне окуға тэрбие әрекетін таныту.
Сабақ түр і: теориялык сабақ 
Оқыту әдістері: оқу-жаттығу әдісі 
Әдебиеттеп: 1
Жаңа такырыпты талдау сұрактары:
- Табиғи апат, олардың сипаттамасы;
- Апаттың салдары;
- Жарақат жэне оның түрлері туралы түсінік;
- Дененің күю себептері жэне оның өмірге қауіп төндіру дәрежесі.
Үй тапсырмасы: Өткен тақырыпты оқу А.Ә.Д. кітабы 10-11 сынып Алматы 
20 Юж.
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Әдебиеттер және оку кұралдар

Қүкықтык жәнс нормативтік актер:
1. ҚР-ның «Тіл таралы» Заңы, №151-1
2. «Білім туралы» Заң, №319-111
3. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 12 шілдедегі 
№ 347 бұйрығы.
4.2012 жылдың 16 ақпан айындағы «Әскери қызмет жэне әскери 
қызметшілердің мэртебесі туралы» атты Қазакстан Республикасының Заңы

Негізгі әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Саптық Жарғысы. 

Алматы-2010
2. Алғашкы эскери дайындық Аманжолов А.А Алматы «Мектеп» 2010
3. Оқу процесі мен ішкі тэртіпке жалпы әскери жарғылары талаптарын 

енгізу жөніндегі жұмыс эдістемесі Алматы 2000 ж.
4. 29 қыркүйек 2017 жылғы № 554 ҚР әскери доктринасы.
5. Азаматтарды әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру жэне өткеру 

ережесін бекіту туралы 2012ж.

Қосымша әдебиеттер:
1. С.Х.Дошаков., С.Т.Каргин "Основы начальной военной подготовки" 

Учебное пособие. Караганда ,2002г.
2. Боевой Устав Сухопутных войск.Часть 3.Москва.

Военное издательство 1982г.
3. Сборник нормативных документов и программ начальной военной 

подготовки. Алматы 1997г.
4. Ә.Айтуғанов.,К.Баетов.,Б.Байжүманов.Командирдің әліппесі. (Түркістан)
5. Қазак тілі терминдерінің салалык ғылыми түсіндірме сөздігі. "Әскери іс" 

Алматы .2001 ж.
6. Учебник сержанта мотострелковых войск. МО РК. Алматы.1997г.
7. Алғашқы эскери дайындық. К.Аманжолов.Алматы.2006ж.
8. Бастауыш эскери дайындык М.Жаксыгельдинов.Алматы. 2000ж.
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Емтихан мен сынакка дайындалуға арналган сүрақтар

1. ҚР Қарулы Күштері

2. ҚР ҚК Әскери жарғылар

3. ҚР Әскери ұшқыштарды қайда дайындайды

4. Аға офицер курамы

5. Сақшы

6. АК-74 каруының оқжатарындағы оқ

7. АК-74 автоматының калибрі

8 . РГД-5 жарықшақты қол гранаты

9. РГД-5 гранатасының жою радиусы

10. АК-74 автоматының ату көздеу қашыктыгы

11. ҚР ҚК-нің қарулануындағы эскери ұрыс машиналары

12. Қорғаныстағы бөлімшенің позициясы

13. Мотоаткыш взводтың құрамы

14. Көкжиек тустарын анықтау

15. Қарулы Күштердің Жоғарғы Бас Қолбасшысы
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