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АЛҒЫ  СӨЗ

қазақстан тәуелсіздікке ие болған күннен бастап мемлекет қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету бойынша барлық қажетті іс-шараларды қабылдауда.

Осыған байланысты оқушыларға әскери-патриоттық тәрбие беру және де 
бәрінен бұрын қазақстандықтардың мемлекет қауіпсіздігі үшін жауапкершілік 
сезімін тәрбиелеу, оларды әскери іске үйрету зор маңызға ие болуда.

Жеткіншек ұрпақта Отанға шексіз берілгендікті, қазақстан Республи
касын қорғауға дайындықты қалыптастыру аса маңызды міндеттердің бірі, 
оны шешуге алғашқы әскери және технологиялық дайындық (аӘжтд) пәні 
бағытталған. 

аӘжтд пәнінде қазақстан Республикасы азаматтарын қарулы күштер 
қатарындағы әскери қызметке даярлау жүйесінің бір бөлігі болып табы-
латындығын ескерген маңызды. Осыған орай оқытушы орындайтын мін-
деттердің бірі оқушыларда қазақстан қарулы күштеріндегі әскери қызметке 
сенімділік пен саналы дайындық сезімін қалыптастыру болып табылады.  

аӘжтд пәні басқа да оқу пәндері сияқты мынадай функцияларды: 
– білім берушілік (оқушыларды әскери істегі білім, дағдылар мен шебер-

ліктер жүйесімен қаруландыру); 
– тәрбиелік (қазақстан азаматының дүниеге ғылыми көзқарасын, белсенді 

әлеуметтік позициясын  қалыптастыру); 
– дамытушылық (шығармашылықпен ойлауды қалыптастыру), сондай-ақ 

психологиялық дайындықты жүзеге асыру үшін тағайындалған. 
аӘжтд пәнін зерделеу теориялық, сондай-ақ практикалық сабақтарда 

да жүргізіледі. теориялық сабақтар көбінесе дидактикалық материалды, 
оқытудың техникалық құралдары мен инновациялық әдістерін пайдалану
мен, әңгімелеу және әңгімелесу нысанында өткізіледі. Практикалық сабақтар 
қарулар мен әскери-техникалық мүлікті, жеке қорғану құралдарын, аспаптар 
мен басқа да жабдықтарды пайдаланумен, зерделенген материалды бекітуге 
бағытталған.

аӘжтд пәнінің 10-сыныптағы оқушыларға арналған 30 сағат көлеміндегі 
далалық оқу жиынын (лагерьлік) көздейтінін атап өтеміз. 

аӘжтд пәнінің оқу-далалық сабақтарға арналған оқытудың қолданылатын 
әдістері бойынша мыналарды: 

– оқушыларда бірқатар физикалық және психологиялық қасиеттерін да
мыту үшін нақты мүмкіндіктерді; 

– әскери өмір жағдайларына жылдамдатылған бейімделу үшін қажетті 
әскери білім мен дағдылар жүйесімен қаруландыруды көздейді. 

аӘжтд оқу пәні күрделі болып табылады, оқытушыдан толып жатқан 
оңды қасиеттерді, мысалы, әскери іс, жалпы және әскери педагогика, әскери 
және оқушы психологиясы бойынша терең, жан-жақты  білімді, сондай-ақ  
әдістемелік жоғары шеберлікті талап етеді.

сондай-ақ оқытушының оңды қасиеттері әскери іс бойынша өздігінен 
білім алу үшін де қажет. қазіргі уақытта елдің саяси басшылығы республи
када  өмірге қабілетті және басқарылатын жүйесі бар оңтайлы, жауынгерлік 
қабілетті құралымдар, бөлімдер мен бөлімшелерді құрғандығын білу қажет. 



Жүргізілетін жұмыс мемлекеттің заңнамалық базасына негізделген, ол 
қазақстан Республикасын қорғау оның әрбір азаматының қасиетті борышы 
мен міндеті болып табылатындығын белгілеген.

қазақстан Республикасының заңдары мен заңнамалық актілері мектептегі 
жастардың бастапқы әскери дайындығын көздейді, өйткені республика аза
маттары қарулы күштердің қатарында заңмен белгіленген тәртіппен және 
түрлерде әскери қызмет атқарады. кіріспе сабақта, сондай-ақ оқушыларға 
сабақтарға дайындық, киім  нысаны мен оқу процесіне қажет болатын аспап
тар туралы әңгімелеу де маңызды. 

құрметпен, автор

“Алғашқы әскери және технологиялық дайындық” бойынша 
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Ұзақмерзімді 
жоспарлау та
рауы: “Кіріспе 
сабақ

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сыныбы:

Сабақтың 
тақырыбы

Кіріспе сабақ

Бұл сабақта 
оқытудың қол 
жет кізілетін 
мақсаттары
(оқу жоспары
на сілтеме)

Жас ұрпақтың мемлекет қауіпсіздігі үшін жауапкершілік 
сезімін тәрбиелеу, оларды қарулы күштер қатарындағы 
әскери қызметпен таныстыру.

Сабақтың 
мақсаты

Оқушыларды қР қк-дегі әскери қызметтің заң намалық 
негіздерімен, оқытудың бұл пәні бойынша оқушылардың 
құқықтарымен және міндеттерімен таныстыру

Бағалаудың 
өл шем шарт  -
тары

Барлық оқушылар:
Оқушылардың алғашқы әскери және технологиялық 
дайын дығының мақсаттарын, міндеттерін және маз мұнын;
қазақстан Республикасының “қорғаныс және қазақстан 
Республикасы қарулы күштері туралы”, “Әскери қыз-
мет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы”, 
“ұлттық қауіпсіздік туралы”, “азаматтық қорғау тура
лы”, “Білім туралы” Заңдары. қазақстан Республикасы 
қорғаныс министрінің 19.12.2014 жылғы “алғашқы әскери 
дайындықты ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ оның 
оқу-материалдық базасын қалыптастыру қағидаларын 
бекіту туралы” №606-Бұйрығы. қазақстан Республикасы 
ішкі істер министрінің 2.12.2014 жылғы “көлік құралының 
сәйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының же
келеген түрлерін мемлекеттік тіркеу мен есепке алу, 
механикалық көлік құралдары жүргізушілерін дайындау, 
емтихандар қабылдау және жүргізуші куәліктерін беру 
қағидаларын бекіту туралы” №862-Бұйрығы. Оқу шы -
лардың алғашқы әскери және тех нологиялық дайындық 
бойынша сабақтардағы құқық тары мен мін деттерін біледі.
Оқушылардың көпшілігі:
қР Заңдарын біледі және сұрақтарға жауап береді.
Оқушылардың басым көпшілігі:
сұрақтар құрастырады, өз көзқарастарын талдай отырып, 
әңгімелесуді жүргізе алады.
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Жалғасы

Тілдік міндеттер Кейбір оқушылар:
әртүрлі ақпараттан мысалдар келтіре алады
Пәндік  лексика мен терминология:
алғашқы әскери және  технологиялық дайындық;
қазақстан Республикасының “қорғаныс және қазақстан 
Республикасы  қарулы күштері туралы” Заңы;
қазақстан Республикасының “Әскери қызмет және әскери 
қызметшілердің мәртебесі туралы” Заңы;
қазақстан Республикасының “ұлттық қауіпсіздік туралы” 
Заңы;
қазақстан Республикасының “азаматтық қорғау туралы” 
Заңы;
қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңы;
қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің 
19.12.2014 жыл ғы “алғашқы әскери дайындықты ұйым-
дастыру және жүргізу, сондай-ақ оның оқу-мате риалдық 
базасын қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы” 
№ 606-Бұйрығы. 
Оқушылардың алғашқы әскери және технологиялық 
дайын дық бойынша сабақтардағы құқықтары мен мін-
деттері.

Құндылық -
тарды дарыту

сабақ ол бұдан кейінгі міндетті ұжымдық тал қы лаумен 
жұмыстардың ұжымдық, топтық және жұптық түрлерін 
кезектестіру есебінен қол жет кі зілетін құрметтеу, ынты-
мақтастық, еңбек пен шығармашылықты дарытуға ба-
ғыт  талған; сабақты ұйымдастырудың мұндай нысаны 
оқушыларда шығармашылықпен және сыни тұрғыдан 
ойлана білетін тілектес және тіл табысатын жекетұлға 
қасиеттерін дамытуға бағытталған

Пәнаралық 
байланыс

қазақстан тарихы, география, құқық негіздері

Мұның алдын-
дағы білім

қазақстан  Республикасының  қарулы күштері

Сабақтың барысы

Сабақ 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың бас-
талу кезеңі

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тексе
ру. Оқушылардың назарын аудару.
Білімді  өзектендіру
Оқушыларға “Отанды қорғау” 
және қор ғаныстың: ішкі және 
сыртқы түрлері түсініктерін еске 
түсіру ұсынылады.

қазақстан Респуб ли-
касының конститу-
ция сы, қазақстан Рес-
публикасының “қор -
ға ныс және қазақстан 
Республикасы қарулы 
күш тері туралы”, “Әс-
кери қыз мет және әске-
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Оқушылар әртүрлі ақпараттар 
бар карточкаларды пайдалана 
оты рып, тақта жанындағы Венн 
диаг рам масын толтырады.
Жұппен жұмыс істей отырып, 
оқушылар Отанды қорғаудың әр бір 
түрі бойынша ақпарат мысалдарын 
бөліп орналастырулары қажет.
Карточкалар тізбесі:
қазақстан Республикасының кон-
ституциясы; қазақстан Рес пуб-
ликасының қарулы күштері;
мемлекетті қорғау; Әскери қыз-
мет; ұлт тық қауіпсіздік; азамат-
тық қорғау;
алғашқы әскери және техно ло-
гиялық дайындық.
мұғалім оқушылар назарын кей бір 
кар точкалардың ақ па ратын Отанды 
ішкі қорғауға, сондай-ақ мемлекетті 
сырттан қорғауға да жатқызуға 
болатындығына аударады.

ри қыз мет шілердің 
мәр тебесі тура лы”, 
“ұлт  тық қауіп сіз дік 
ту ралы”, “аза мат тық 
қор  ғау туралы”, “Бі-
лім туралы” Заң да-
ры, қазақстан Рес-
пуб  ли  касы қорға -
н ы с  м и н и с т р і н і ң 
19.12.2014 жылғы “ал-
ғаш қы әскери дайын-
дықты ұйымдастыру 
және жүр   гізу, сондай-ақ 
оның оқу-материалдық 
ба за сын қалып тастыру 
қағидаларын бекіту ту
ралы” № 606-Бұй рығы.  
Оқу лық, оқу бағ дар-
ламасы, “қазақстан 
және Орта азия” кар
тасы, оқулық және пән 
бойынша дәптер.

Сабақтың 
ортасы 
(30 мин)

Оқушылар қазақстан Рес пуб-
ликасын қорғаудың ерек шеліктері 
туралы қоры тынды жасайды.
Оқушылар “Алғашқы әс ке  ри және 
тех нологиялық дайын дық” пәнін 
оқыту дың мақсаттарын  тұжы
рым дайды.
Оқушыларға оқулық тараулары 
сипат тамасының қысқаша маз-
мұнын пайдалана отырып, оқу-
лық тың алғы сөзін оқып шығу 
ұсы нылады. Оқулық мазмұнымен 
танысу және оқулық материал-
дарына талдау жасау. топта оқу-
лық мазмұнын талдау және оқы ту 
пәнінің мақсаттары мен мін дет-
терін түсіну. сабақтар мен мұға-
лім нің сабақ тарда тәртіп пен 
қауіпсіздік техникасы іс-шара-
ла рын сақтау бойынша талапта
рына адал ниетті көзқарастың 
қажеттігі туралы қорытындылар 
жасау. мұғалімнің сабақтарда
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тәр тіп пен қауіпсіздік техникасы 
іс-шараларын сақтау жөніндегі 
та лаптарын дәптерге жазып алу 
және материалды толық мең-
гергенге дейін зерделеу.

Сабақтың соңы Рефлексия. “Бір минуттық эссе” 
тәсілі. сабақ тақы ры бының ма-
ңызды сәт терін және ненің тү-
сініксіз болғандығын жазу. 
Үй тапсырмасы. §1, оқып шығу 
және пікірталас үшін сұрақтар 
дайындау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала ры-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың ма-
териалды меңгеру деңгейін тек-
серуді қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіп сіздік техникасын 
сақтау

• Оқытудың 
же ке қар қы-
нын таң дау 
мүм кіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те реңдету не
месе алға озу 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда 
жоғары ын-
 та лану бай-
қалса, ол 
та қырыпты 
ақ  па раттың 
қо сымша де- 
рек  көздерін 
пайдалана 
отырып зер
делей алады; 

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, кері бай-
ланыс ты ұсынумен карточкалар 
бойынша өлшем шарттармен 
бағалау;
 “бір минуттық эссе”.

• Оқушыларға сабақта 
қауіп сіздік техника сы 
іс-шараларын сақ тау 
бойынша нұс қама;

• қызметті алмастыру.
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• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дерді бөлу, 
орын далатын 
жұмыс ты, 
тап сырманы 
таңдау
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тарау. ҚАЗАҚСТАн  РЕСПуБЛиКАСЫ  ҚАРуЛЫ 
КҮШТЕРі — МЕМЛЕКЕТТіК  ҚАуіПСіЗДіКТің КЕПіЛі

Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
   рауы: 
“Қазақстан 
Рес пуб   ли ка сы-
ның Қарулы 
Күштері – 
мем лекеттің 
әс ке ри қауіпсіз -
дігінің кепілі”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§1. Мемлекет қорғанысының Конституциялық негіздері

Оқытудың бұл 
са бақта қол 
жет кі зілетін 
мақсаттары
(оқу жоспары
на сілтеме)

Оқушыларда әскери іс пен қазақстан Республикасы қарулы 
күштері қатарындағы әскери қызмет негіздерін ой елегінен 
өткізіп, түсінуді қалыптастыру

Сабақтың 
мақсаты

мемлекет қорғанысының конституциялық негіздерін, 
қазақстан Рес публикасы қарулы күштерінің тағайындалуы 
мен құрамын білу

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар:
мемлекет қорғанысы”, “әскери қауіпсіздік”, “қарулы 
күштер” анық тамаларын білетін болады;
қазақстан Республикасын қорғаудың конституциялық 
негіздерін біледі;
қазақстан қарулы күштерінің түрлерін, басқа әскерлері 
мен әскери құралымдарын ажырата білетін болады.
Оқушылардың барлығы:
қазақстан Республикасы конституциясының мемлекетті 
қорғау мәсе лелері бойынша негізгі ережелері бойынша 
ақпараттан мысалдар келтіре алатын болады;
қазақстан Республикасы қарулы күштерінің тағайындалуы 
мен құрамын білетін болады.
Оқушылардың басым бөлігі:
қазақстан Республикасы конституциясының мемлекетті 
қорғау мәсе лелері бойынша талаптарынан шығатын 
ақпаратты талдай алады;
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қарулы күштер туралы ақпаратқа талдау жасай алады, 
әскерлер түрлері мен тектерін міндеттері мен қолданылу 
мақсаттары бойынша ажырата алатын болады.
Кейбір оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар: 
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
мемлекетті қорғау, әскери қауіпсіздік, қарулы күштер, 
агрессия, халықаралық құқық, әскери жағдай, жұмылдыру, 
ұжымдық қауіпсіздік жүйесі, ұлттық қауіпсіздік.

Құндылық -
тарды дарыту

сабақ елдер арасындағы бейбітшілік пен келісудің маңыз-
дылығын түсіну мен білімді қалыптастыруға бағытталған. 
Оқушылар қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
қазақстан Республикасы конституциясына, Әскери 
докт рина мен басқа да заңнамалық нормаларға қатаң 
сәй кестікте жүзеге асырылатындығын түсінулері тиіс. 
Әскери қауіпсіздікті қам тамасыз ету ұлттық қауіпсіздіктің 
құрамдас бөлігі болып табылады. қазақстандық қоғамда 
“мәңгілік ел” – ұлттық бірлік, қоғамдағы тату лық пен 
келісім, жоғары руханилылық, тарих, мәдениет пен тілдің 
ортақ тығы идеясы дамытылуда.

Пәнаралық 
байланыс

қазақстан тарихы, география, құқық негіздері, орыс тілі

Мұның ал дын-
дағы білім

қазақстан Республикасы қарулы күштері қатарындағы 
әскери қызметтің заңнамалық негіздері

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
бас талуы
(5 мин)

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тексе
ру. Оқушылар назарын жинақтау.
сабақ мақсаттарын белгілеу.
Білімді өзектендіру
мұның алдындағы кіріспе сабақ 
тақы ры бын жаңа тақырыппен 
бі ріктіретін қысқаша сюжет ұсы-
нылады.
Ойлануға берілетін сұрақтар
сауалнама жүргізіледі, онда оқу-
шылар (интербелсенді) тақтада 
ұсынылған сұрақ тарға жауап бе реді.

Оқулық

мысалдары бар карточ
калар
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ұсынылған кілт сөздерді пай да-
  лана отырып, сөздердің мә нін 
түсіндіру: “агрессия”, “ха лық ара-
лық құқық”, “әскери жағ дай”, 
“жұ мылдыру”, “ұжымдық қауіп-
сіз дік жүйесі”, “ұлттық қауіп-
сіздік”.
Оқушыларға оларға кілт сөздер: 
мемле кетті қорғауәскери қауіп-
сіздік
қарулы күштер деген кілт сөздер 
жа зылған қағаз парақтары үлес-
ті ріледі.
Оқушыларды топтарға бөлу. сабақ 
тақы рыбына жұмылдыру.

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушыларға “Инсерт” сыни тұр -
 ғыдан ойлану стратегиясын пай -
далана отырып, параграфты оқып
шығу ұсынылады (“V құс  белгісі” 
белгісімен белгілі ақпаратты; 
“плюс +” белгісімен жаңа ақпа
ратты, жаңа білімді белгі лей-
ді; “сұрақ ?” белгісімен ненің 
түсі нік сіз екенін және қосымша 
мәліметтерді талап ететіндері; 
“минус –” белгі сімен егер оқу-
шы лар өзгеше ойланса, сол бел-
гіленеді).
Оқушыларға дәптерде оны өз 
бел гілеріне сәйкес кестеге орна-
ластыра отырып, ақ паратты жүйе-
лендіру ұсынылады.

V +  ?

кестені толтыру үшін мәтінге 
қай тадан оралу қажет, осылайша 
ойлана, зейін қоя оқу қамтамасыз 
етіледі.
кестенің әрбір бағанын кезек тес-
тіре тал қылау.
Бұл ретте оқушылардың өз пози
циясын оқулық мәтініне сілтеме 
жасай отырып қорғауы, сенімді 
дәлелдерді оқып беруі маңызды.

Оқулық, кестесі бар 
дәптер

сұрақтары бар карточ
калар
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Шағын топтарға (3–5 адам) бі-
рік тіруге және нәтижелерді тал-
қылауға болады.
Сергіту минуты
карточкалар бойынша ақпарат 
сипаттарын анықтауға тапсырма 
(оқулықпен жұмыс) (Пб – мұғалім 
“Түсініктеме”)
Пішімдік бағалау
Тапсырмалар
Әрбір топқа тапсырмалар тара
тылады.
1-топ. қазақстан мемлекеттің әс-
кери қауіпсіздігін қамтамасыз ету
де басқа мемлекеттерге қатысты 
қандай саясат жүргізеді?
2-топ. қазақстан сыртқы агрессия 
және өзінің қауіпсіздігіне қатер 
төнген жағ дайда қандай әрекет 
жасайды?
3-топ. қазақстан үшін қауіп-
сіздіктің қандай жүйесі неғұрлым 
қолайлы?
4-топ. қазақстанның ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 
іс-шаралардың қан дай жүйесі іске 
асырылады?
Біліміңді тексер. “Жуан және 
жіңішке сұрақтарға” жауаптар
1. қР қарулы күштері қай жылы 
құ рыл ды?
2. қР қарулы күштерінің Бас 
қолбасшысы кім болып табылады?
3. қазақстан Республикасының 
қорғанысы дегеніміз не?
4. қазақстан Республикасы мем-
лекеттік билік органдары мен 
азаматтарының мем лекет қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету бойынша 
қандай міндеттері бар?
5. қазақстан Республикасының 
қарулы күштері не үшін таға-
йын далған?
6. сендер қазақстан Республика
сы қа ру лы күштері әскерлерінің
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түрлері мен тектері орындайтын 
қандай міндеттерді білесіңдер?  
топтар мемлекет қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету туралы эссе жа
зады, командалардың жұмысын 
жалпылайды, бағалайды. 

Сабақтың соңы Рефлексия. “Шабадан” тәсілі. 
Үй тапсырмасы: §1, оқулық тапсырмаларын орындау

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала ры-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың ма-
териалды меңгеру деңгейін тек-
серуді қалай жос парлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіп сіздік техникасын 
сақ тау

• қытудың 
же ке қар қы-
нын таңдау 
мүм кін дігі;

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те реңдету не-
ме се алға озу 
мүм   кін дігі – 
егер оқу шы-
да жо ға ры 
ын талану 
бай қалса, ол 
та қырыпты 
ақпараттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
отырып, зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер  ді бөлу, 
орын далатын 
жұмысты, 
тап сырманы 
тңдау

• мұғалім тарапынан бағалау:
• ауызша сауалнама, кері байла

нысты ұсынумен карточкалар 
бойынша ПБ өлшем шарттар
мен бағалау;

• “бір минуттық эссе”

• Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойынша нұс-
қама;

• сергектік минуты;
• қызметті алмастыру
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Сабақ бойынша рефлексия
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты және 
қолжетімді болды ма? Оқушылардың барлығы 
да оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер 
оқушылар мақсатқа әлі де болса қол жеткізбеген 
болса, неліктен олай екендігі туралы ойландыңыз 
ба? сабақта жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сіз сабақ 
кезеңдерінің  уақытын  тиімді пайдаландыңыз ба? 
сабақ жоспарынан шығып кету болды ма және де 
неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын реф лексия үшін 
пайда ла ны ңыз дар. Бұл 
бағаншадағы маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер.

Ұзақмерзімді 
жоспарлау 
тарауы:
“Қазақстан 
Рес пуб лика сы-
ның Қарулы 
Күштері – мем-
лекеттің әскери 
қауіп сіз дігінің 
ке пілі”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сыныбы:

Сабақтың 
тақырыбы

§2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери 
рәміздері

Бұл сабақта 
оқытудың қол 
жеткізілетін 
мақсаттары
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери іс негіздерін, қазақстан Республикасы қарулы 
күштерінің әскери рәміздері мен Әскери анттың талапта
рын білу

Сабақтың 
мақсаты

қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери 
рәміздермен танысу және олардың азамат (әскери қыз-
метші), қоғам мен мемлекет үшін маңызын түсіну; әскери 
ант мәтінімен танысу, әскери қызметтің өнегелілік және 
кәсіптік талаптарын түсіну.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар:
 қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери 
қызметшілері үшін әскери рәміздердің  маңыздылығын;
 қазақстан Республикасы Президентінің “қазақстан Ре
спубликасы қарулы күштерінің жауынгерлік нышанда
ры туралы” Жарлығының талаптарын;
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 әскери антты, әскери қызметтің өнегелілік және кәсіптік 
талаптарын білетін болады

Оқушылардың көпшілігі:
 қазақстан Республикасы Президентінің “қазақстан 
Рес публикасы қарулы күштерінің әскери рәміздері 
туралы” Жарлығының әскери қызметшілер, азаматтар, 
қоғам мен мемлекет үшін әскери нышандардың рухани 
және өнегелілік маңызды  мәселелері, негізгі ережелері 
бойынша ақпараттан мысалдар келтіре алатын болады;
 қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери бөлі-
мінің Жауынгерлік туы мен Әскери анттың тағайын-
далуын білетін болады.

Кейбір оқушылар:
 қазақстан Республикасы Президентінің “қазақстан Рес-
публикасы қарулы күштерінің әскери рәміздер туралы” 
Жарлығының талаптарынан шығатын ақпаратқа талдау 
жасай алады;
 қарулы күштер, әскери ант, әскери қызметтің өнегелілік 
және кәсіптік талаптары туралы ақпаратына талдау 
жасай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
“Бөлімнің жауынгерлік туы”, “Әскери ант”, “Әскери қыз-
мет”, “қарулы күштердің рәміздері”

Құндылық -
тарды дарыту

сабақ қазақстан Республикасы қарулы күштері нышан-
дарының құндылығын түсіндіруге бағытталған. Оқушылар 
қазақстанды қару лы қорғау қазақстан Республикасы кон
ституциясына, қазақстан Республикасының заңдары мен 
Әскери доктринаға қатаң сәйкестікте жүзеге асырылаты
нын түсінулері тиіс. қР қк нышандары әскери  қызметтің 
идеологиялық және заңдық негізі болып табылады

Пәнаралық 
байланыс

қазақстан тарихы, география, құқық негіздері, орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

мемлекет қорғанысының  конституциялық негіздері

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек-
серу. Оқушылар назарын жұмыл-
дыру.

Оқулық, көрсетілім
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сабақтың мақсатын белгілеу.
Білімді өзектендіру:
Бірінші сабақтың тақырыбын 
жаңа тақырыппен біріктіретін 
қысқаша сюжет ұсынылады. 
сау ал нама жүргізіледі, онда оқу-
шылар (интербелсенді) тақтада 
ұсы нылған сұрақтарға жауап бе-
реді.
кілт сөздерді пайдалана отырып 
сөздердің мәнін анықтау, бөлімнің 
жауынгерлік туы, әскери ант, әс-
кери қызмет, қарулы күш тер дің 
нышандары.
Оқушыларға сарбаз, абырой, ер
лік, борыш кілт сөздері жа зыл ған 
парақтар таратылады. Оқу шы
ларды топтарға бөлу. 
Сергіту минуты

мысалдар келтірілген 
карточкалар

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушыларға “Инсерт” сыни ой
лану стратегиясын пайдалана 
оты рып, параграфты оқып шығу 
(джигсо әдісімен) ұсынылады. 
Оқушыларға оны кестеге өз белгі-
леулеріне сәйкес орналастыра 
оты рып, ақпаратты жүйелеу ұсы-
нылады:

V +  ?

Пішімделген бағалау 
Тапсырмалар
Әрбір топқа тапсырмалар үлес ті-
ріледі.
1. қазақстан мемлекеттің әскери 
қауіп сіздігін қамтамасыз ету үшін 
қандай іс-тәжірибелік шаралар 
қабылдайды?
2. мемлекеттің әскери қауіп-
сіз дігін қам тамасыз етудегі қа-
зақстан Республикасы қарулы 
күштерінің түрлері мен әскерлер 
тектері қандай рөл атқарады?

Оқулық, кестесі бар 
дәптер

сұрақтары бар карточ
калар
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3. мемлекеттік шегараны күзету 
бойынша қР ұқк Шекаралық әс-
керлерінің орны мен рөлі қандай?
4. кілт сөздерді пайдалана отырып, 
негізгі жайттарды нақтылаңдар 
және олардың өзара байланысы
нан мысал келтіріңдер: Қарулы 
Күштердің нышандары, әскери 
бөлімнің жауынгерлік туы, әскери 
ант, әскери қызмет
Біліміңдеріңді тексер.
қарулы күштердің нышандары
мен жұмыс.

1. сендер қазақстан Республика
сы қа рулы күштері рәміздерінің 
қандай сипаттамаларын біле сің-
дер?
2. құрлықтық әскерлердің туына 
қойы латын жалпы талаптар мен 
сипаттамасы қандай?
3. Әуе шабуылынан қорғану күш-
терінің туына қойылатын жалпы 
талаптар мен сипаттамасы қан дай?
4. Әскери-теңіз күштері туына 
қойылатын жалпы талаптарды 
санамалаңдар және сипаттамасы 
қандай?
5. Бөлімнің жауынгерлік туына 
қоятын жалпы талаптар мен си
паттамасы?
6. Әскери ант мазмұнының мо-
ральдық және өнегелілік құнды-
лықтарын қарас тырыңдар.

Сабақтың соңы
(4 мин)

Өзара бағалау
9–10 балл — материал жақсы 
мең герілген; 
4–8 балл — материал меңгерілген;
0–3 балл — материалды қайталау 
қажет.
Рефлексия
1. Зерделенген материал мені ... 
қызықтырды.
2. материал қызықты болып кө-
рінді, өйткені…
3. Ойлануға мәжбүрледі...
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4. Ойлауға ... жетеледі.
5. менің қР қарулы күштеріне 
деген көзқарасымды өзгертті, өйт-
кені мен … білдім.
Үй тапсырмасы. §2, оқулық тап
сырмаларын орындау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала ры-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың ма-
териалды меңгеру деңгейін тек-
серуді қалай жос пар лайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіп сіздік техникасын 
сақтау

• Оқытудың 
же ке қар қы-
нын таңдау 
мүм кін  дігі.

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те реңдету не-
ме се алға озу 
мүм  кіндігі – 
егер оқушыда 
жо ға ры 
ын  та лану 
бай қалса, ол 
та  қырыпты 
ақ  па раттың 
қо  сымша де-
рек көз дерін 
пайдалана 
отырып зер
делей ала ды.

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер  ді бөлу, 
орын далатын 
жұ  мысты, 
тап сырманы 
таң дау

• мұғалім тарапынан бағалау:
• ауызша сауалнама, кері бай ла-

нысты ұсынумен карточ ка лар 
бойынша ПБ өлшем шарттары
мен бағалау;

• “бір минуттық эссе”.

• Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойынша нұс-
қама;

• сергектік минуты;
• қызметті алмастыру;
• сабақ барысында 

қауіп сіздік техника-
сы іс-шара ларын сақ-
тау
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Сабақ бойынша рефлексия
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты және 
қолжетімді болды ма? Оқушылардың барлығы  
оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер оқу-
шылар мақсатқа әлі де болса қол жеткізбеген бол
са, сіз оның неліктен екендігі туралы ойландыңыз 
ба? сабақта жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сіз сабақ 
кезеңдерінің  уақытын  тиімді пайдаландыңыз ба? 
сабақ жоспарынан шығып кету болды ма және де 
неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын реф лексия үшін 
пай да ла ныңыздар. Бұл 
баған шадағы маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер.

Ұзақмерзімді 
жос парлау 
тарауы:
“Қазақстан Ре
спубликасы 
Қарулы Күш-
тері — мем ле-
кеттің әс кери 
қауіп сізді гінің 
кепілі”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§3. Экстремизм және терроризмнің ұлттық қауіпсіздікке 
тигізетін салдары

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақ саттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери істің негіздері бойынша білімді қалыптастыру, 
ұлттық қауіп сіздікке қатерлермен таныстыру.

Сабақтың 
мақсаты

қазіргі кезде террористік қатерлердің өсу себептерін есепке 
алумен олардың сипатты белгілерін айқындай отырып, экс
тремизм мен тер роризмнің пайда болу себептерін айқындау.

Бағалау 
өлшем-
шарттары

Барлық оқушылар:
 экстремизм мен терроризмнің пайда болу себептерін 
білетін болады;экстремизмнің түрөзгерістерімен таны
сады;
 экстремизм мен терроризмнің сипатты белгілерін, за
манауи дүниеде террористік қатерлердің өсу себептерін 
біледі.
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Оқушылардың көпшілігі:
 қазақстан Республикасының “Экстремизмге қарсы 
іс-қимыл тура лы” Заңының (28.12.2016 ж. берілген 
өзгерістерімен және толықтыруларымен);
 қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі 
“терроризмге қарсы іс-қимыл туралы” №416-I Заңы-
ның (11.07.2017 ж. берілген өзгерістерімен және 
толықтыруларымен) негізгі ережелері бойынша ақпа-
раттан мысалдар келтіре алатын болады.

Кейбір оқушылар:
 қазақстан Республикасының “Экстремизмге қарсы 
іс-қимыл туралы” Заңының (28.12.2016 ж. берілген 
өзгерістерімен және толықтыруларымен) талаптарынан 
шығатын ақпаратты талдай алады;
 қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі 
“терроризмге қарсы іс-қимыл туралы” №416-I Заңы ның 
(11.07.2017 ж. берілген өзгерістерімен және толық-
тыруларымен) талаптарынан шығатын ақпаратты талдай 
лады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік  лексика мен терминология: экстремизм; экстре-
мизмнің түрлері:
 саяси;
 ұлттық;
 діни;
 экономикалық;
 экологиялық және т.б.; терроризм

Құндылық-
тарды дарыту

сабақ оқушыларға Отанды қорғауға деген жауапкершілік 
сезімін дарытуға бағытталған. Оқушылар экстремистік 
қызметтің негізінде мемлекеттің конституциялық негіз-
деріне қарама-қайшы немесе жоққа шығаратын радикал 
идеялардың жатқандығын түсінулері тиіс.
Оқушылар радикалды идеяларды тасымалдауыштармен 
тұрақты алдын алу жұмысын жүргізу, әлеуетті қатерлерді 
жоюдың құқық қорғау орындары қызметінің ажырамас 
бөлігі болып табылатындығын түсінулері тиіс. алдын 
алу жұмысы қауіпсіздік деңгейін төмендетеді, ұлттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, халықтың қоғамдық 
өміріне қолдау жасайды.

Пәнаралық 
байланыс

қазақстан тарихы, география, құқық негіздері, орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

қазақстанның заманауи тарихын, мемлекетті қорғаудың 
заңнамалық негіздерін, әскери анттың талаптарын білу
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Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек
серу. Оқушылардың назарын жұ-
мылдыру.
сабақтың мақсатын белгілеу.
Білімді өзектендіру
Бұл тараудың, мұның алдындағы 
сабақ тардың тақырыптарын жаңа 
тақырыппен біріктіретін қысқаша 
сюжет ұсынылады.
сауалнама жүргізіледі, онда оқу-
шылар (интербелсенді) тақтада 
ұсынылған сұрақ тарға жауап бе-
реді.
кілт сөздерді пайдалана отырып, 
сөздердің мәнін әңгімелеу:
 экстремизм; экстремизм түр-
лері:
 саяси;
 ұлттық;
 діни;
 экономикалық;
 экологиялық және т.б.; терро
ризм.

Оқушыларға кілт сөздер жазылған 
қағаз парақтары үлес тіріледі.
Оқушыларды топтарға бөлу

Оқулық, тұсаукесер, 
қазақстан Респуб-
ли касының “Экстре-
мизм ге қарсы іс-қи  мыл 
т у р а л ы ”  З а ң ы 
(28.12.2016 ж. берілген 
өз ге рістерімен және 
толық ты руларымен);
қазақстан Респуб ли-
касының 1999 жылғы 
13 шілдедегі “терро
ризмге қарсы іс-қи мыл 
туралы” №416-I Заңы 
(11.07.2017 ж. берілген 
өзге рістерімен және 
толық тыру ларымен).
мысалдар келтірілген 
карточкалар.

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушыларға “Инсерт” сыни ойлау 
стратегиясын пайдалана отырып 
параграфты, оқулық материалын 
оқып шығу ұсынылады. кестені 
толтыру үшін мәтінге қайтадан 
оралу қажет, осылайша ойлана, 
зейін қоя оқу қамтамасыз етіледі.
кестенің әрбір бағанын кезек тес-
тіре талқылау.
Бұл ретте оқушылардың өз по
зициясын қорғауы, оған сілтеме 
жасай отырып, мәтінді оқуы ма-
ңызды.

Оқулық, кестесі бар 
дәптер
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Шағын топтарға (3–5 адам) бірігуге 
және нәтижелерді талқылауға бо
лады.
Сергектік минуты
карточкалар бойынша ақпарат 
сипатын анықтауға тапсырма 
(оқу   лықпен жұмыс) 

ҚБ (15 мин)

Сабақтың соңы Рефлексия
1. Бүгін мен ... білдім.
2. ... қызықты болды.
3. ... қиын болды.
4. мен мынаны түсіндім ... .
5. енді мен ... орындай аламын
   мен ... ие болдым.
6. мен ... үйрендім.
7. менде ойдағыдай болды.
Үй тапсырмасы: §3 және оқулықта 
берілген тапсырмаларды орындау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жос парлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау

• Оқытудың 
же  ке қар қы-
нын таң дау 
мүм кіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те  реңдету не-
ме се алға озу 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда 
жо ға ры ын  -
талану бай-
қал са, ол та-
қы рыпты ақ

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама;
 тест

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойынша нұс-
қама;
 сергектік минуты;
 қызметті алмастыру;
 сабақ барысында 
қауіп сіздік техника-
сы іс-шара ларын сақ-
тау
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   па раттың 
қо сымша де-
рек көз де рін 
пай далана 
оты   рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер  ді бөлу, 
орын далатын 
жұ  мысты, 
тап сырманы 
таң дау

Сабақ бойынша рефлексия
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты және 
қолжетімді болды ма? Оқушылардың барлығы 
да оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер 
оқушылар мақсатқа әлі де қол жеткізбеген болса, 
неліктен екендігі туралы ойландыңыз ба? сабақта 
жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сіз сабақ кезеңдерінің  
уақытын  тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспа
рынан шығып кету болды ма және де неліктен?

сабақтың бұл тарауын
реф  лексия үшін пай -
да ла ныңыздар. “Бі-
лі міңді тексер” айда-
рындағы сұрақ тарға 
жауап беріңдер.

і ТАРАу БОйЫнША БАҒАЛАу СҰРАҚТАРЫ

 I тарау. “Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері – мемлекеттің 
әскери қауіпсіздігінің кепілі”

§1. Мемлекет қорғанысының Конституциялық негіздері

 1-сұрақ

Қазақстан Республикасы қандай мемлекеттермен шектеседі?
A. Ресей, қытай, Өзбекстан, тәжікстан, түрікменстан.
B. Ресей, қытай, Өзбекстан, қырғызстан, түрікменстан
C. Ресей, қытай, Өзбекстан, Әзірбайжан, түрікменстан.
D. Ресей, қытай, Өзбекстан, ауғанстан, түрікменстан.

 2-сұрақ

Қазақстан Республикасының Конституциясы қашан қабылданды?
A. 1995 жылғы 30 тамызда
B. 1995 жылғы 1 желтоқсанда.
C. 1995 жылғы 25 қазанда.
D. 1995 жылғы 16 желтоқсанда.
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 3-сұрақ

“Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шегарасы туралы” Заң бой
ынша Қазақстан өз аумағын (құрлықта, су және ауа кеңістігінде) қорғайды:

A. Шегаралық қызметпен.
B. қарулы күштерімен
C. ұлттық ұланмен.
D. аумақтық қорғаныспен.

 4-сұрақ

Өз тағайындалуы мен мазмұны бойынша Қазақстанға қарсы агрессияны 
тойтарудың негізгі құралы болып табылады:

A. Шегаралық қызмет.
B. қарулы күштер.
C. ұлттық ұлан.
D. аумақтық қорғаныс құралымдары.

 5-сұрақ

ҚР Қарулы Күштерінің құрамына кіреді:
A. құрлықтық әскерлер.
B. Әскери-әуе күштері.
C. Әскери-теңіз күштері.
D. Жоғарыда санамаланғанның бәрі

§2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің 
әскери рәміздері

 6-сұрақ

Әскери бөлімнің Жауынгерлік туы ... нышаны болып табылады:
A. Әскери қадір-қасиеттің, айбындылық пен даңқтың.
B. Әскери бөлімшенің әскери тарихының.
C. Әскери дайындық бойынша жетістіктердің дәлелдемесі.
D. Әскери қызметшілердің әскери оқу-жаттығулардағы табыстарының.

 7-сұрақ

Жауынгерлік ту әскери бөлімде... сақталады:
A. Барлық уақытта, оның аталуы мен нөмірленуі өзгертілген кезеңде. 
B. Оның аталуы мен нөмірленуінің өзгеруіне қарамастан, барлық уақытта
C. Барлық уақытта, бөлімнің аталуы өзгертілгенге дейін. 
D. Барлық уақытта, бөлімнің нөмірленуі өзгертілгенге дейін.  

 8-сұрақ

Жауынгерлік ту өз әскери бөлімінде ... болады:
A. ерекше уақыттың барлық жағдайлары мен мән-жайлары кезінде.
B. Бейбіт уақыттың барлық жағдайлары мен мән-жайлары кезінде.
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C. соғыс уақытындағы барлық жағдайлар мен мән-жайлар кезінде.
D. Бейбіт және соғыс уақытының барлық жағдайлары мен мән-жайлары 

кезінде. 

 9-сұрақ

Әскери ант Қазақстан Республикасы Президентінің ... Жарлығымен 
бекітілді:

A. 1992 жылғы 25 тамыздағы.
B. 1991 жылғы 25 тамыздағы.
C. 1993 жылғы 25 тамыздағы.
D. 1994 жылғы 25 тамыздағы.

 10-сұрақ

Бүгінгі күні нағыз жауынгерге айналу – бірінші кезекте ... болуды білдіреді:
A. тілалғыш.
B. тәртіпті
C. Бағынышты.


§3. Экстремизм мен терроризмнің ұлттық 
қауіпсіздікке тигізетін салдары

 11-сұрақ

Экстремизм – бұл: 
A. саяси қызмет нысаны, ол демократия қағидаттарын тікелей жоққа 

шығарады және төзбестік практикасына негізделген.
B. саяси қызмет нысаны, ол демократия қағидаттарын жоққа шығарады 

және төзбестік идеологиясына негізделген.
C. саяси қызмет нысаны, ол парламенттік демократия қағидаттарын тіке-

лей немесе жанама түрде жоққа шығарады және төзбестік идеологиясы мен 
практикасына негізделген.

D. саяси қызмет нысаны, ол парламентаризм қағидаттарын жоққа шыға-
рады және төзбестікке негізделген.

 12-сұрақ

Экстремизм өзінің кез келген көрінісінде ... әрекет болып табылады: 
A. саяси.
B. Экономикалық.
C. демографиялық.
D. Экологиялық.

 13-сұрақ

Экстремистер саяси күресін ... мақсатымен жүргізеді:
A. қолданыстағы биліктің партиялық қызметіне күштік (қарулы) әдіс-

термен нұқсан келтіру.
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B. саяси өкімет билігінің қызметіне күштік (қарулы) әдістермен нұсқан 
келтіру.

C. мемлекеттің ішкі саяси тұрақтылығына күштік (қарулы) әдістермен 
нұсқан келтіру.

D. қолданыстағы өкімет билігі қызметіне күштік (қарулы) әдістермен 
нұсқан келтіру.

14-сұрақ

Қоғамдық тәртіп пен заңдарды бұзушылық әрқашанда ... қатер төндіреді:
A. мемлекет пен бейбіт халық өмірінің қауіпсіздігіне.
B. мемлекет пен ауыл халқы өмірінің қауіпсіздігіне.
C. мемлекет пен қалалардағы бейбіт өмір қауіпсіздігіне.
D. мемлекет пен көшелердегі қауіпсіздікке. 

 15-сұрақ

Экстремизм және терроризммен тиімді күрес ... ғана мүмкін болады:
A. Халықаралық ұйымдардың күш-жігерлерін біріктіру жолымен.
B. арнаулы қызметтер деңгейінде барлық мемлекеттердің күш-жігерлерін 

біріктіру жолымен.
C. азаматтық қоғамға гуманитарлық көмек көрсету жолымен.
D. Бүкілхалықаралық қауымдастықтың күш-жігерін біріктіру жолымен

Жауаптары

1 — БЖБ 

 2 3 4  6 7 8 9   12 13 14 
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тарауҚАЗАҚСТАн РЕСПуБЛиКАСЫ  ҚАРуЛЫ  
КҮШТЕРінің, БАСҚА ДА ӘСКЕРЛЕРі  МЕн  ӘСКЕРи  

ҚҰРАЛЫМДАРЫнЫң  ЖАЛПЫӘСКЕРи  ЖАРҒЫЛАРЫ

Ұзақмерзімді 
жос парлау та-
рауы:
“Қазақстан 
Рес пуб ликасы 
Қарулы Күште-
рінің басқа да 
әскерлері мен 
әскери құра-
лым дарының 
жалпы әскери 
жарғылары”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§4. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа 
да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери 
жарғылары

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жет кізілетін 
мақ сат тары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери іс негіздерін, қазақстан Республикасы қк, басқа 
да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери 
жарғыларының жалпы ережелерін білу

Сабақтың 
мақсаты

қазақстан Республикасы қк, басқа да әскерлері мен әскери 
құра лымдарының жалпыәскери жарғыларының жалпы 
ережелерімен танысу, әскери қызметшілердің жалпы 
міндеттерін, әскери атақтар мен айырым белгілерін зер
делеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар:
 қк, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың жалпы-
әскери жарғыларының талаптары мен тағайындалуын;
 әскери қызметшілердің жалпы міндеттерін;
 әскери атақтардың айырмашылықтары мен айырым 
белгілерін білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 қазақстан Республикасы қарулы күштері, басқа да 
әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери 
жарғыларының негізгі ережелері бойынша ақпарат мы
салдарын келтіре алатын болады.
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Кейбір оқушылар:
 қазақстан Республикасы қарулы күштері, басқа да 
әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери 
жарғылары талаптарынан шығатын ақпаратқа талдау 
жасай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпарат мы
салдарын келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
Әскери жарғылар, әскери қызметшілер, әскери атақтар, 
әскери құралымдар, әскери қызмет, жеке құрам, әскери 
тәртіп, әскери іс, әскери-техникалық прогресс, әскери 
тәртіптеме, әскерлердің қызметі, нормативтік-құқықтық 
актілер

Құндылық-
тарды дарыту

сабақ оқушылардың қазақстан Республикасы қарулы 
күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының 
жалпыәскери жарғыларының құқықтық негізі туралы 
білім алуына бағытталған.
Олардың жарғылар баптары, әскери ант ережелері мен 
талаптарын, қазақстан Республикасы заңдарының талап
тарын мүлтіксіз орындауды ұғынуы.
Оқушыларда қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету үшін жауап кершілік сезімінің қалыптасуына жағдай 
жасау, бұл мемлекеттің ішкі  қауіпсіздігінің құрамдас 
бөлігі болып табылады, мұнымен қатар қазақстандық 
қоғамда  “мәңгілік ел” идеясы ұлттық бірлік, қоғамдағы 
бейбітшілік пен келісім, жоғары руханилылық, тарих, 
мәдениет пен тілдің ортақтығы дамытылуда, бұл әскери 
қызметті құрметтеу көзқарасын, сондай-ақ әскери борышқа 
адалдықты қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Пәнаралық бай
ланыс

қазақстан тарихы, құқық негіздері, орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

қазақстан Республикасы қарулы күштері, мемлекеттің 
әскери қауіп сіздігі туралы білім

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың бас-
талуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек
серу. Оқушылардың назарын жұ-
мылдыру.
Білімді өзектендіру
мына сұрақтар бойынша куму ля-
тивті әңгімелесу:

Оқулық

қР қк, басқа да әс-
кер лері мен әскери құ-
ралымдарының жал пы-
әскери жарғылары 
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қР қк, басқа да әскерлері мен 
әскери құралымдарының жалпы-
әскери жарғы лары нені білдіреді?
Әскери ұйым неліктен жарғы 
ереже ле рінсіз, нормалар мен та
лаптарсыз өмір сүре алмайды?
мемлекет әскери қызметші мәр-
тебесін қалай қамтамасыз етеді?
Әскери қызметшілердің жалпы 
мін дет теріне қандай талаптар 
қойы лады?
сабақтың мақсатын белгілеу. топ-
тарға бөлу

мысалдар келтірілген 
карточкалар

Сабақтың 
ортасы
(34 мин)

Жаңа материалды баяндау
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс іс тейді (джигсо әдісі).
талқылауға арналған сұрақ:
қазақстан Республикасы қарулы 
күш терінің басқа да әскерлері 
мен әскери құралымдарының 
жал  пыәскери жарғы лары не үшін 
та ғайындалған?
2. қазақстан Респуб ли касы қарулы 
күштерінің, бас қа да әскерлері 
мен әскери құ ралымдарының 
жал пыәскери жарғыларының та-
лаптары туралы  не білдіңдер?
3. сендер қазақстан әскери қыз-
метшісінің жалпы міндет те рі ту
ралы не айта алар едіңдер?
Әрбір топтың спикерлері өз тап
сырмаларын қорғайды, қалған 
топтар нақтылаушы сұрақтар 
қояды.
Сұрақ-жауап: “Мен  … келісемін,  
мен … қосқан болар едім”
Сергектік минуты
Оқулықпен сарамандық жұмыс.
Әрбір топ оқулықты пайдалана 
отырып, тақырып бойынша “не?”, 
қандай?”, “неге?”, “неліктен?”, 
“ұсын”, “түсіндір” сөздері ара-
лас қан сұрақтар, тапсырмалар 
құ растырады.

Оқулық, дәптерлер
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мұнымен бір мезгілде оқушылар 
тақырып бойынша терминология
мен жұмыс істейді.
сұрақ-жауап: “Жауапты бағала”.
Пішімдік бағалау
егер сендер тұжырыммен келісетін 
бол саңдар, онда ИӘ (1) деп, егер 
келіспейтін болсаңдар ЖОҚ (0) 
деп жауап беріңдер.
Жарғылар құрылысының негізгі 
қағи даттарының бірі дара бас шы-
лық болып табылады.
дара басшылық қағидаты әскери 
қыз метшілердің жалпы міндеттерін, 
әскери атақтары мен айырым 
белгілерін анық тайды.
Әскери қызметшілердің жал
пы міндеттері, әскери атақтары 
мен айырым белгілері әскери 
қызметшілерді лауазымдары 
бойынша белгілі бір ретпен ор-
наластыруға мүмкіндік береді.
Жарғылардың ережелерімен вер
тикаль және горизонталь биліктің 
құрылымы жаса лады, ол жеке 
құрамды бейбіт уақыт пен  соғыс  
уақытында дара басшылықтың 
бірыңғай жүйесінде ұйымдастыру 
мен басқаруға арналған.
Оқушылар қазақстан Респуб ли-
касы қа рулы күштерінің, бас қа 
да әскерлері мен әскери құ ра-
лым дарының жалпыәс кери жар-
ғыларының жалпы ереже ле  рін, 
олардың әскери ұжым өмірі мен 
қыз метіндегі ма ңызын түсініп, мең-
ге ру лері тиіс.

сұрақтары бар слайд
тар

сұрақтары бар слайд
тар

Сабақтың соңы Рефлексия
“Бір минуттық эссе” тәсілі.
тақырыптың негізгі маңызды 
сәттері мен ненің түсініксіз болып 
қалғандығын жазу.
Үй тапсырмасы
§4-оқу және оқулық тапсырмала
рын орындау.
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Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала ры-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате-
риалды меңгеру деңгейін тексе-
руді қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау

• қытудың 
же   ке қар қы-
нын таң дау 
мүм кін дігі;

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те  реңдету 
неме се алға 
озу мүм кін-
дігі – егер 
оқу шыда жо-
ға ры ынтала
ну байқалса, 
ол та қы рып-
ты ақ па рат-
тың қо сым-
ша дерек көз-
дерін пайда
лана отырып, 
зерделей 
алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дерді бөлу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тап сырманы 
таң дау

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, кері байла
нысты ұсынумен карточкалар 
бойынша ПБ өлшемшарттары 
бойынша бағалау;
 “бір минуттық  эссе”.

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойынша нұс-
қама;
 сергектік минуты;
 қызметті алмастыру;
 сабақ барысында 
қауіп сіздік техника-
сы іс-шара ларын сақ-
тау

Сабақ бойынша рефлексия
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бар лы-
ғы да оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер 
оқушылар мақсатқа әлі де болса қол жеткіз беген 
болса, сіз оның неліктен екендігі туралы ойландыңыз

сабақтың бұл тара-
уын реф  лек сия үшін 
пай да ланы ңыздар. Бұл 
бағанша дағы маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер.
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ба? сабақта жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сіз сабақ 
кезеңдерінің уақытын тиімді пайдаландыңыз ба? 
сабақ жоспарынан шығып кету болды ма және де 
неліктен?

Ұзақмерзімді 
жос парлау 
тарауы: 
“Қазақстан Ре
спубликасы 
Қарулы күште-
рінің басқа да 
әскерлері мен 
әскери құра-
лым да рының 
жалпыәскери 
жарғылары”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§5. Әскери қызметшілер және олардың өзара қарым-
қатынастары

Оқытудың осы 
сабақта қол 
жет кізілетін 
мақсат тары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери іс негіздерін білу, әскери қызметшілердің ара-
сындағы өзара қатынастардың ерекшеліктерін, әскери 
әдептілік пен әскери қыз метшілердің мінез-құлық ере-
желерін сипаттау

Сабақтың 
мақсаты

Әскери қызметшілердің арасындағы өзара қатынастардың 
ерекшеліктерін сипаттау.
Әскери әдептілік пен әскери қызметшілер мінез-құлқы 
ережелерінің нысандарын түсіндіру

Бағалау 
өлшемшарт-
тары

Барлық оқушылар:
 әскери қызметшілердің арасындағы өзара қатынастар 
туралы;
 әскери әдептілік ережелері туралы;
 аға бастықтарға жүгіну тәртібі туралы;
 бұйрықтар беру мен оларды орындау тәртібі туралы 
білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да 
әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери 
жарғыларының әскери қызметшілер арасындағы өзара 
қатынастар мәселелері бойынша негізгі ережелерінен 
мысалдар келтіре білетін болады.
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Кейбір оқушылар:
 қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да 
әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери 
жарғыларының әскери қызметшілер арасындағы өзара 
қатынастар мәселелері бойынша талаптарынан шығатын 
ақпаратқа талдау жасай алады

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар: қарастыратын сұрақтардың мәнін ашатын 
ақпараттан мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология: бастық (командир), 
бағынысты, аға, кіші, бұйрық, әскери жаза.

Құндылық-
тарды дарыту

қарулы күштерде, әскери қызметте барлық әскери қыз-
метшілер лауазымдар бойынша тағайындалады, біреулері 
бастықтарға, ал басқалары оларға бағыныстыларға ай
налады. Әскери атақ бойынша да солай, біреулері аға 
шендегілер, басқалары кіші шендердегілер болады. 
Жарғы ережелері  әскери қызметшілердің құқықтары мен 
міндеттерін, әскери әдептілік пен мінез-құлық ережелерін 
белгілейді.
Әскери қызметте лауазымдық жағдайлар мен бастықтардың 
(коман дирлердің) функциялық міндеттері негізінде бұй-
рықты беру мен оны орындау маңызды болып табы ла ды. 
қазақстандық қоғамда “мәңгілік ел” идеясы – ұлт тық бірлік, 
қоғамдағы бейбітшілік пен келісім, жо  ға ры руханилылық, 
тарих, мәдениет пен тілдің ор тақ   тығы дамытылуда, бұл 
әскери қызметті құрметтеу көз қарасын, сондай-ақ әскери 
борышқа адалдықты, әс кер қызметшілердің арасындаға 
өзара қатынастарды қа лыптастыруға мүмкіндік береді.

Пәнаралық 
байланыс

қазақстан тарихы, құқық негіздері, орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

қазақстан Республикасы қарулы күштерінің басқа да 
әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери 
жарғыларының жалпы ережелері туралы білім.

Сабақтың барысы

Сабақ 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың бас-
талуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек-
серу. Оқушылар назарын жұмыл-
дыру.
Білімді өзектендіру
сұрақтарға жауаптар арқылы ку-
му ля тивтік әңгімелесу.

Оқулық

қР қк, басқа да әс-
кер  лері мен әскери құ-
ралымдарының жалпы-
әскери жарғысы
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1. қР қарулы күштерінде коман
дирлер (бас тықтар) мен оларға 
бағыныстыларға (аға шенділер 
мен кіші шенділер) неліктен бел-
гілі бір құқықтар мен міндеттер 
бе рілген?
2. Әскери әдептілік пен әскери 
қызмет ші лердің мінез-құлық ере-
желері неге негіз делген?
3. Әскери қызметшіге бастықтарға 
(аға шен ділерге) жүгіну қажеттігі 
қай кезде туындайды?
4. командирлер (бастықтар, аға 
шенділер) неліктен бұйрықтар 
береді? Бұйрықты беру және оны 
орындау тәртібі қандай?
сабақ мақсатын белгілеу. 
топтарға бөлу.

мысалдар келтірілген 
карточкалар

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен 
жұмыс істейді. сызба-диаграмма 
жасайды.
Оқушылар мұнымен бір мезгілде 
терминологиямен де жұмыс іс-
тейді.
Оқулық мәтінін оқимыз және тал
дау жасаймыз. сұлба-диаграмма 
бойынша мәтін құрастырамыз:

Басшы
↓

Бұйрық
↓

Әскери әдептілік пен әскери 
қызметшілер мінез-құлқының 

ережелері
↓

міндеттер
↓

Басшының құқығы

Сергіту минуты

Пішімделген бағалау
егер сендер тұжырыммен келі-
сетін бол саңдар ИӘ (1) деп, егер 
келіспесеңдер ЖОҚ (0) деп жауап 
беріңдер.

Оқулық, дәптерлер

сұрақтары бар слайд
тар
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1. қР қарулы күштерінде негізгі 
қағидат дара басшылық болып 
табылады.
2. аға бастықтардың құқықтары 
қазақстан Республикасы қарулы 
күштерінің, басқа да әскерлері 
мен әскери құралымдарының жал-
пы әскери жарғыларының ере же-
ле рімен белгіленген.
3. Әскери қызметшілердің бұй-
рық ты орын дау кезіндегі мін-
дет  терінде орындау мер зімдері 
ес  керілуі тиіс.
4. Бастықтың бұйрығын орын
дайтын әскери қызметші оның 
орындалуы туралы баяндауы тиіс.
5. Бағыныстыларға өзінің лауа-
зымдық міндеттеріне тән емес 
бұй рықтар беруге жол берілмейді.
6. Әскери қылмыс — бұл әскери 
антты бұзушылық.

Сабақтың соңы “еттурағыш” рефлексиясы.
Үй тапсырмасы. §5, оқулық тап
сырмаларын орындау

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

БағалауСіз оқушылардың мате-
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау

• Оқытудың 
же  ке қарқы-
нын таңдау 
мүмкін дігі;

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те реңдету не-
ме се алға озу 
мүм кін  дігі – 
егер оқу шы -

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, кері байла
нысты ұсынумен карточкалар 
бойынша ПБ өлшемшарттары 
бойынша бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техника сы 
іс-шараларын сақ тау 
бойынша нұс қама;
 сергектік минуты;
 қызметті алмастыру
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• да жо ға  ры 
ын талану 
бай қалса, ол 
та қырыпты 
ақ  па  раттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ -
мыс – рөл-
дер ді бөлу, 
орын далатын 
жұ мысты, 
тап сырманы 
таң дау

 сабақ барысында 
қауіп сіздік техника-
сы іс-шара ларын сақ-
тау

Сабақ бойынша рефлексия
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты және 
қолжетімді болды ма? Оқушылардың барлығы да 
оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер оқу-
шылар мақсатқа әлі де болса қол жеткізбеген бол
са, сіз оның неліктен екендігі туралы ойлан дыңыз 
ба? сабақта жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сіз сабақ 
кезеңдерінің  уақытын  тиімді пайдаландыңыз ба? 
сабақ жоспарынан шығып кету болды ма және де 
неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пай да ланы ңыз дар. Бұл 
баған шадағы маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер.

Ұзақмерзімді 
жос парлау 
та рауы: 
“Қазақстан 
Рес публикасы 
Қарулы Күште-
рінің, басқа да 
әскерлері мен 
әскери құра-
лым да рының 
жалпыәскери 
жарғылары”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§6. Әскери тәртіп, оның мәні мен маңызы
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Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жет кі зі летін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери іс негіздерін білу, оқушыларға әскери тәртіптің 
мәні мен маңызын жеткізу, сондай-ақ теріс қылықтарды 
сипаттау, көтермелеу мен жазалау іс-шараларын көрсету

Сабақтың 
мақсаты

қазақстан Республикасы қарулы күштеріндегі әскери 
тәртіптің мәні мен маңызын айқындау

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар:
 қазақстан Республикасы қарулы күштеріндегі әскери 
тәртіптің мәні мен маңызын;
 қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да 
әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери 
жарғылары талаптарын ескерумен қатардағы сарбаздарға 
қатысты теріс қылықтардың сипаты, көтермелеу мен 
жазалау шараларын білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да 
әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери 
жарғыларының әскери тәртіп, оның әскери қызметшілер 
үшін мәні мен маңызы мәселелері бойынша негізгі 
ережелерінен мысалдар келтіре алатын болады.

Кейбір оқушылар:
 қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да 
әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери 
жарғыларының әскери тәртіп, оның әскери қызметшілер 
үшін мәні мен маңызы мәселелері бойынша талаптардан 
шығатын ақпаратқа талдау жасай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік  лексика мен терминология:
әскери тәртіп, көтермелеу, жазалаулар, әскери қызмет ші-
лердің мін деттері

Құндылық-
тарды дарыту

сабақ оқушылардың әскери тәртіп негіздері бойынша білім 
алуына бағытталған. Әрбір оқушы пәнді зерделеу кезінде 
әскери қызметтегі табыстың негізгі әскери тәртіпті нығайту 
мен күнделікті өмірде жарғылық талаптарды қатаң сақтау 
болып табылатындығын түсінуі тиіс.
Әскери қызметке құрметпен қарау, оқушыларда Отанды 
қорғау үшін жауапкершілік сезімін қалыптастыру, әскери 
борышқа адалдықты тәрбиелеу оқушылармен жұмыстағы 
бастапқы ереже болуы тиіс.
Әскери тәртіп туралы білім азамат-патриот жекетұлғасының 
қалып тасуына жағдай жасайтын болады, адамның өмірлік
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позицияны таңдауын алдын ала анықтайды, өз елінің аза
маты қазақстан Республикасы қарулы күштерінде қызмет 
етуге дайын болуы тиіс екендігін түсінуге әкеледі.

Пәнаралық 
байланыс

қазақстан тарихы, құқық негіздері, орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

Әскери қызметшілер арасындағы өзара қатынастар туралы 
білім

Сабақтың барысы

Сабақ 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың бас-
талуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек-
серу. Оқушылар назарын жұмыл-
дыру.
Білімді өзектендіру
сұрақтарға жауаптар арқылы ку-
муля тивтік әңгімелесу:
командирлер (бастықтар) әс кер-
лердің жауын герлік дайындығын 
қолдауда  қан дай міндеттерді 
орындайды?
қР қарулы күштерінде әскери 
атақ бойынша билік иерархиясы 
қалай құрылған? Әрбір әскери 
қыз метшінің алдына әскери тәр-
тіпті қолдау бойынша қандай та-
лап тар қойылады?
қазақстан қарулы күштерінде 
сарбаздарға (матростарға) кө тер-
мелеудің қандай түр лері қолда-
ны лады?
сендер “әскери тәртіп” дегенді 
қалай түсі  несіңдер?
сабақ мақсаттарын белгілеу. топ-
тарға бөлу.

Оқулық

қР қк, басқа да әс-
кер   лері мен әскери құ-
ралымдарының жалпы-
әскери жарғысы

мысалдар келтірілген 
карточкалар

Сабақтың 
ортасы
(22 мин)

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді. талқылауға арналған 
сұрақтар:
Әскери тәртіп дегеніміз не 
(қазақстан Рес публикасы қарулы 
күштеріндегі әскери тәртіптің 
мәні мен маңызын ашыңдар)?

Оқулық, дәптерлер

сұрақтары бар слайд
тар
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көтермелеу іс-шаралары қашан 
және қандай мән-жайларда қолда-
нылады?
командирлер (бастықтар) жазалау 
іс-ша раларын неліктен қолданады 
(қазақстан Республикасы қарулы 
күштерінің басқа да әскерлері мен 
әскери құралымдарының  жалпы-
әскери жарғысы талаптарының 
негізінде қатардағы сарбаздарға 
қатысты жазалаулар)? Әскери 
қыз  метшілердің қазақстан Рес-
публикасы қарулы күш терінің, 
басқа да әскерлері мен әскери 
құралымдарының  жалпыәскери 
жарғысы белгілеген міндеттерінің 
мәні неде?
Әрбір топтың спикерлері өз тап-
сырмасының тұсаукесерін жасай
ды, қалған топтар нақтылаушы 
сұрақтар береді.
Сұрақ-жауап: “Мен … келісемін; 
мен… қосқан болар едім”
егер сендер тұжырыммен ке ліс-
сеңдер ИӘ (1) деп, егер келіс пе-
сеңдер, ЖОҚ (0) деп жауап бе-
ріңдер.
командир (бастық) кінә мен жа
залау шараларын белгілеу кезінде 
теріс қылықтың сипатын, ол жа-
сал ған кездегі мән-жай ларды, 
оның салдарларын, кінәлі адам-
ның бұрынғы мінез-құлқын, алы
нып тасталмаған жазалаулардың 
бар-жоғын, сондай-ақ оның қа-
сақана не месе абайсыздықпен 
жасалғандығын назарға алуы тиіс.
Әскери қызметшінің тәртіптік 
те ріс қы лығы — бұл әскери қыз-
метшінің әскери тәртіпті бұзуы-
мен білдірілген іс-әрекеті (әрекет 
немесе әрекетсіздік). Шақыру 
бойын ша әскери қызметшінің бө-
лімді немесе қызмет ету орнын өз 
бетінше тас тап кетуі, бұған теңдей
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оның әскери бөлім орналасқан 
жерден немесе кемеден жағалауға 
әскери қызметтен босатып, дема-
лысқа жіберілген кезде ісса пар-
дан, демалыстан немесе емдеу 
ме кемесінен қызметке екі күннен 
бас тап бір айдан аспайтын уақытқа 
дейін мерзімде дәлелді себептерсіз 
келмеуі елеулі тәртіптік теріс қы -
лықтар түріне жатады. қо ғам дық 
тәртіпті бұзушылық сон дай-ақ 
әскери қызметшінің абыройы мен 
қадір-қасиетіне кір келтіретін 
іс-әрекет жасау елеулі тәртіптік 
теріс қылықтар түріне жатады.
тәртіптік жаза (бұдан әрі – жа-
за) – әскери қызметшілерге жар-
ғыға сәйкес осындай құқығы бар 
командирдің (бастықтың) олар 
жасаған теріс қылығы үшін қол-
данатын, тәртіптік жауап кер-
шілік іс-шарасы болып табылады. 
тәртіптік жазаның түрлері мен 
оларды қолдану тәртібі тәр тіптік 
жарғымен белгіленген, сон дай-ақ 
оны орындаудың мер  зімдері де 
белгіленген. кө тер ме леулер әскери 
қызмет мін   дет терін адал және ын
тамен атқаратын және әскери бо -
рышты орындау кезінде ерекше 
көзге түскен әскери қызметшілерге 
қа тысты қолданылады.
Әрбір командир (бастық) бағы-
ныстыларды қызмет бойынша 
табыстары, ынта-жігері, ерек ше-
ленуі мен саналы бастамасы үшін 
өзіне жарғымен берілген құқықтар 
шек терінде көтермелеуге міндетті.
командир (бастық) өзіне берілген 
құқықтар жеткіліксіз деп есепте
ген жағдайда көзге түскен әскери 
қызметшілерді аға командир (бас-
тық) билігімен көтермелеу туралы 
ұсыныс жасауы мүмкін. 
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командирлер (бастықтар) кө тер-
мелеуді жекелеген әскери қыз-
мет шіге де, сондай-ақ бөлімшенің, 
әскери бөлімнің (кеменің) бүкіл 
жеке құрамына да қатысты қолда-
на алады?
көтермелеу түрін белгілеу кезінде  
әскери қызметшінің сіңірген ең-
бектері немесе ерекшеленуінің 
сипаты, сондай-ақ оның әскери 
қызметке деген бұрынғы көз қа-
расы назарға алынады.

тарау бойынша бағалау (15 мин)

Сабақтың соңы Өзара бағалау. Рефлексия. “Бір 
минуттық эссе” тәсілі.
тақырыптың маңызды негізгі 
сәттері мен ненің түсініксіз болып 
қалғандығын жазу.
Үй тапсырмасы: §6-ты оқу, оқу-
лық тапсырмаларын орындау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау

• Оқытудың 
же  ке қар қы-
нын таң дау 
мүм  кін дігі;

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те  реңдету не-
ме се алға озу 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда 
жоға ры ын-
талану бай-
қалса, ол

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, кері байла
нысты ұсынумен карточкалар 
бойынша ПБ өлшем шарттары 
бойынша бағалау,
 “Бір минуттық эссе”

 Оқушыларға сабақта 
қауіп сіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойынша нұс-
қама;
 қызметті алмастыру
 сабақ барысында 
қауіп сіздік техника-
сы іс-шара ларын 
сақ  тау
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та қы рып ты 
ақ па  раттың 
қо  сым ша де-
рек көз дерін 
п а й  д а л а н а 
оты  рып, зер
делей алады;

• топтағы жұ -
мыс – рөл-
дер ді бөлу, 
орын далатын 
ж ұ  м ы с т ы , 
тап сырманы 
таң дау

Сабақ бойынша рефлексия
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты және 
қолжетімді болды ма? Оқушылардың барлығы 
да оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер 
оқушылар мақсатқа әлі де болса қол жеткізбеген 
болса, сіз оның неліктен екендігі туралы ойлан-
дыңыз ба? сабақта жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сіз 
сабақ кезең дерінің уақытын  тиімді пайдаландыңыз 
ба? сабақ жоспарынан шығып кету болды ма және 
де неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын реф лексия үшін 
пайда ла ны ңыз дар. Бұл 
баған шадағы маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жау ап беріңдер.

II ТАРАу  БОйЫнША БАҒАЛАу СҰРАҚТАРЫ

II тарау. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа 
да әскерлерінің және әскери құралымдарының жалпыәскери 

жарғылары

§4. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да 
әскерлерінің және әскери құралымдарының жалпыәскери 

жарғылары 

1-сұрақ

Жалпыәскери жарғылардың ережелерін орындау ... міндетті:
A. қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құра лым-

дарының, бөлімдерінің, кемелері мен ұлттық ұлан бөлімшелерінің барлық 
әскери қызметшілері үшін;

қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да әскерлері мен 
әскери құралымдарының, бөлімдерінің, кемелері мен ұлттық ұлан бөлім-
шелерінің барлық әскери қызметшілері үшін;
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C. қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құра лым-
дарының, бөлімдерінің, кемелері мен Шегаралық қызмет бөлімшелерінің 
барлық әскери қызметшілері үшін;

D. қазақстан Республикасының басқа да әскерлері мен әскери құралым-
дарының, бөлімдерінің, әскери-теңіз күштері кемелері мен бөлімшелерінің 
барлық әскери қызметшілері үшін. 

2-сұрақ

Әскери қызметші ... міндетті:
A. өз Отанының патриоты болуға, өз іс-әрекеттерімен мемлекеттік билік 

беделін нығайтуға, мемлекет мүдделерін қорғауға, әскери қызметшілер 
арасындағы достықты нығайтуға;

B. біліктілігі, қабілеттіліктерін ескерумен қызмет бабында алға жылжы
туды талап етуге, өзінің лауазымдық міндеттерін адал орындауға;

C. уәкілетті лауазымдық тұлғаның келісімі бойынша әскери оқу орында
рына және білім берудің басқа да ұйымдарына оқуға түсуге, курстық дайын-
дықтан өтуге;

D. өз денсаулығын сақтауды және қызмет үшін қауіпсіздік техникасы мен 
гигиена талаптарына жауап беретін деңгейдегі жағдайлар жасауды талап 
етуге

3-сұрақ

Әскери қызметші ... міндетті:
A. салауатты өмір салтын жүргізуге, өз денсаулығын сақтауға және нығай-

туға, әскери қызмет қауіпсіздігі талаптарын сақтауға;
B. әскери кәсіптік білімді тұрақты түрде меңгеруге, өз машықтануы мен 

әскери шеберлігін жетілдіруге;
C. өзіне берілген құқықтар мен міндеттер көлемінде жарғылық тәртіп 

орнату іс-шараларын дереу қабылдауға;
D. өзінің тікелей бастығына жүгінуге және оның рұқсатымен пәрмен бо-

йынша келесі бастыққа жүгінуге.

4-сұрақ

Әскери атағы бойынша ... шені үлкен болып табылады:
A. сержант;
B. бірінші сыныпты сержант;
C. мастер сержант;
D. штаб сержант.

5-сұрақ

Әскери атағы бойынша ... шені үлкен болып табылады:
A. аға лейтенант;
B. майор;
C. капитан;
D. подполковник. 
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6-сұрақ

Әскери атағы бойынша ... шені үлкен болып табылады:
A. контр-адмирал;
B. генерал-лейтенант;
C. армия генералы;
D. генерал-полковник.

§5. Әскери қызметшілер және олардың арасындағы 
өзара қатынастар

 7-сұрақ

ра басшылық ... болып табылады:
A. қарулы күштер құрылысының, оны басқару мен әскери қызметшілер 

арасындағы өзара қатынастардың негізгі қағидаты;
B. әскери қызметшілер арасындағы өзара қатынастар құрылысының негізгі 

қағидаты;
C. басқа да әскерлер мен әскери құралымдар құрылысының негізгі қа-

ғидаты;
D. бөлімшелер арасындағы өзара әрекеттестік құрылысының негізгі 

қағидаты.

8-сұрақ

Қарулы Күштердегі әскери қызметшілердің бағыныштылығы ... анық-
талады:

A. аға бастықтың нұсқауына сәйкес;
B. әскери қызметтен өту мерзімімен;
C. қызметтік жағдайымен немесе әскери атағымен;
D. әскери қызметшіде мадақтаулар мен марапаттаулардың бар екендігімен.

9-сұрақ

Әскери қызметшілер үшін ... тікелей бастықтар болып табылады:
A. қызмет бойынша бағыныштыларға ең жақын бастықтар; 
B. әскери қызметшілер оларға қызмет бойынша, уақытша болса да бағын-

дырылған бастықтар; 
C. әскери атағы бойынша шені үлкен бастықтар;
D. бастықтар, лауазымы бойынша шені үлкендер.

 10-сұрақ

Бұйрық қалай тұжырымдалған болуы тиіс?
A. дұрыс және айқын, жан-жақты ойластырылған және бағыныштыда 

күмән туындатпайтындай болуы тиіс;
B. жарғыға және қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес, бағы ныш-

тыларға қосымша нұсқаманың қажетінсіз түсінікті болуы;
C. кысқа және түсінікті, екіжақты түсіндірілуге жол бермейтіндей, бағы-

ныштыда күмәнданулар туындатпайтындай;
D. дәл және қысқа, бағыныштыда күмәнданулар туындатпайтындай.  
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11-сұрақ

Бұйрық дегеніміз не?
A. бұл командирдің (бастықтың) қызмет бойынша қандай да бір іс-

әрекеттерді орындау немесе тоқтату туралы талабы;
B. бұл әскери басқару органдарының қызметтік сипаттағы жазбаша құжаты;
C. бұл әскери бөлімшелер мен бөлімдердің жеке құрамындағы бағынышты 

қызметшіге қызметтік тапсырмаларды жеткізу нысаны;
D. бұл  әскери бөлімшелер мен бөлімдердің жеке құрамындағы бағынышты 

қызметшіге жеке сипаттағы тапсырмаларды жеткізу нысаны.

12-сұрақ

Бұйрықты орындау тәртібі қандай?
A. мүлтіксіз, дәл және мерзімінде.
B. Өз уақытында.
C. ең қысқа мерзімдерде.
D. дереу. 

§6. Әскери тәртіп, оның мәні мен маңызы

13-сұрақ

A. Әскерлердің жұмылушылық дайындығын қамтамасыз етудің басты 
шарттарының бірі.

B. Әскерлердің оқу-жаттығуларға дайындығын қамтамасыз етудің басты 
шарттарының бірі.

C. Әскерлердің әскери ойындарға дайындығын қамтамасыз етудің басты 
шарттарының бірі.

D. Әскерлердің жауынгерлік дайындығын қамтамасыз етудің басты 
шарттарының бірі. 

14-сұрақ

Әскери тәртіп әрбір әскери қызметшіні ... міндеттейді:
A. әскери қызметтің қиындықтарына табандылықпен төзуге; 
B. азаматтық қызметтің қиындықтарына табандылықпен төзуге; 
C. шегаралық қызметтің қиындықтарына табандылықпен төзуге;  
D. кезекшілік қызметтің қиындықтарына табандылықпен төзуге. 

 15-сұрақ

Командирлер (бастықтар) әскери бөлімдерде, кемелер мен бөлімшелерде 
... күнделікті қолдап отыруға міндетті:

A. заңнама, жалпыәскери жарғылардың талаптарын, әскери басқарудың 
жоғары тұрған органдары командирлерінің (бастықтарының) нұсқауларын 
қатаң басшылыққа ала отырып, әскери тәртіпті;

B. заңнама, жалпы әскери жарғылардың талаптарын, әскери басқарудың 
жоғары тұрған органдары командирлерінің (бастықтарының) бұйрықтарын 
қатаң басшылыққа ала отырып, әскери тәртіпті;
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C. заңнама, жалпыәскери жарғылардың талаптарын, әскери басқарудың 
жоғары тұрған органдары командирлерінің (бастықтарының) өкімдерін қатаң 
басшылыққа ала отырып, әскери тәртіпті;

D. заңнама, жалпыәскери жарғылардың талаптарын, әскери басқарудың 
жоғары тұрған органдары командирлерінің (бастықтарының) қаулыларын 
қатаң басшылыққа ала отырып, әскери тәртіпті. 

 16-сұрақ

Әскери тәртіп дегеніміз:
A. әскери қызметшілердің қабылданған міндеттемелерді, жалпыәскери 

жарғылардың, командирлердің (бастықтардың) бұйрықтары (өкімдері) мен 
басқа да нормативтік актілердің талаптарын қатаң және дәл сақтауы;

B. әскери қызметшілердің бөлім бөлімшесінде жалпыәскери жарғылармен, 
басқа да нормативтік-құқықтық актілермен және командирлердің бұй рық-
тарымен белгіленген ережелерді қатаң және дәл сақтауы;

C. әскери қызметшілердің заңдармен, жалпыәскери жарғылармен, басқа 
да нормативтік-құқықтық актілермен және командирлердің (бастықтардың) 
бұйрықтарымен (өкімдерімен) белгіленген ережелерін қатаң және дәл сақтауы;

D. әскери қызметшілердің қабылданған міндеттемелерді, жалпыәске ри 
жарғылар, басқа да нормативтік-құқықтық актілер талаптарын, коман дир-
лердің нұсқауын қатаң және дәл сақтауы.

Жауаптары

2 — БЖБ

 2 3 4  6 7 8 9   12 13 14  16
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тарауТАКТиКАЛЫҚ  ДАйЫнДЫҚ

Ұзақмерзімді 
жос парлау 
тарауы: 
“Тактикалық 
дайындық”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Оқытудың бұл 
са бақта қол 
жеткі зілетін 
мақ саттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

§7. Мотоатқыштар бөлімшесін ұйымдастыру және ұрыстық 
мүм кіндіктері

Сабақтың 
мақсаты

Штаттық қару-жарағы мен әскери техникасына сәйкес 
мотоатқыштар бөлімшесінің жауынгерлік мүмкіндіктерін 
анықтау.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар:
 мотоатқыштар бөлімшесінің құрамын, оның ұйым-
дастырылуы мен қару-жарағын;
 штаттық қару-жарағы мен әскери техникасына сәйкес 
мотоатқыштар бөлімшесінің жауынгерлік мүмкіндік те-
рін білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 мотоатқыштар бөлімшесінің құрамы, оның ұйым дас -
тырылуы мен қару-жарағы бойынша ақпараттан мы-
салдар келтіре алатын; штат тық қару-жарағы мен әс-
кери техникасына сәйкес мотоатқыштар бөлімшесінің 
жауынгерлік мүмкіндіктерін анықтай алатын болады.

Кейбір оқушылар:
 штаттық қару-жарағы мен әскери техникасына сәй-
кес мотоатқыштар бөлімшесінің жауынгерлік мүм-
кіндіктеріне қойылатын талаптардан шығатын ақпаратты 
талдай алады

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады
Пәндік лексика мен терминология:
тактика, мотоатқыштар бөлімшесі, қару-жарақ, жаяу 
әскерлердің  жауынгерлік машинасы (БмП), жауынгерлік 
мүмкіндіктер

Құндылық-
тарды дарыту

сабақ оқушылардың тактикалық дайындық негіздері бо-
йынша білім алуына бағытталған.
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Жалғасы

сабақтарда оқушылар тиісті дағдыларды қалыптастырулары 
және әскери қызметшілердің жауынгерлік іс-әрекеттерді 
ұйымдастыру, қамтамасыз ету мен жауынгерлік жағдайда 
бөлімшені үздіксіз басқару мәселелеріндегі  міндеттерін 
түсінулері тиіс.
Оқушыларды ұрыс жағдайларында жауынгерлік қаруды 
жергілікті жердің жағдайларын ескерумен, күндіз және 
түнде қолдана білуге, сондай-ақ моральдық-жауын гер-
лік, психологиялық және физикалық қасиеттерді қалып-
тастырудың бұл тараудың басты міндеттерінің бірі болып 
табылатындығына үйрету.

Пәнаралық 
байланыс

құқық негіздері, география, қазақстан тарихы, орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

1. қазақстан қарулы күштері – мемлекеттің әскери қауіп-
сіздігінің кепілдігі туралы білім.
2. қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа 
да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери 
жарғысына толықтырулар туралы білім.

Сабақтың барысы

Сабақ 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек-
серу. Оқушылар назарын жұмыл-
дыру.
Білімді өзектендіру
“Портфель” тәсілі.
Оқушыларға осы тақырып бо-
йынша өздері білетіннің бәрін 
“жинау” ұсынылады (жекелеген 
түсініктерді де, сондай-ақ тұ тас-
тай сөйлемдерді де пайдалануға 
бо лады).
сабақ мақсаттарын белгілеу.
мұғалім қорытынды жасайды.
топтарға бөлу.

Оқулық

Бейнеленулер бар 
слайд тар (кітаптағы 
су рет термен)

Сабақтың 
ортасыа 
(23 мин)

Жаңа материалды зерделеу
Оқушыларға оқулық парагра фын 
оқып шығу, топтарда “Жаяу әс-
керлердің жауын гер лік маши-
насындағы (БмП-2) мото атқыштар 
бөлімшесінің құ рамы” кестесін 
(оқулықтағы 1тапсырманы 
қа раңдар) әзірлеу ұсынылады. 
джигсо әдісі. Әр бір топтың

Оқулық, дәптерлер
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Жалғасы

спикерлері өз тапсыр маларының 
тұсаукесерін жасайды, қалған топ
тар нақтылаушы сұрақтар береді.
сергіту минуты
Оқушылар мұнымен бір мезгілде 
терминологиямен жұмыс істейді 
(тактика, мотоатқыштар 
бөлімшесі, қаружарақ, жаяу 
әскерлердің жауынгерлік ма
шинасы (), жауынгерлік 
мүмкіндіктер).
сұрақ-жауап “Жауапты бағала”.
Оқулықтағы сарамандық жұ-
мысты орындау, оқушылар мына 
сұрақтарға жауаптар дайындайды:
1. тактика дегеніміз не?
2. тактика, тактикалық дайындық 
деге німіз не?
3. мотоатқыштар бөлімшесі деге-
німіз не?
4. БмП-2-дегі мотоатқыштар бө-
лім шесінің құрамы қандай?
5. БмП-2-нің қандай жауынгерлік 
және техникалық сипаттамалары 
бар?
6. Взвод құрамындағы мото ат-
қыштар бө лімшесі қандай мін-
деттерді атқара алады?
7. сендер бөлімшенің атыс карточ
касы турал не айта аласыңдар?

сұрақтары бар слайд
тар

Тарау бойынша бағалау (15 мин)

Сабақтың соңы Рефлексия.
1. сендер бұрынырақта қандай 
терминдерді кездестірген едіңдер?
2. сендерді қандай ақпарат қы-
зықтырды?
3. сендерде қандай проблемалар 
туындады?
тақырыптың маңызды негізгі сәт-
тері мен ненің түсініксіз болып 
қал ғандығын жазу.
Үй тапсырмасы. §7-ты оқу, оқу-
лық тапсырмаларын орындау

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен

Бағалау. Сіз оқушылардың мате-
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау
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Жалғасы

көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

• Оқытудың 
же ке қар қы-
нын таң дау 
мүм кіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те реңдету 
неме се алға 
озу мүм кін-
дігі – егер 
оқу шыда 
жо  ға ры 
ын талану 
бай қалса, ол 
та қырыпты 
ақ параттың 
қо  сымша де-
рек көз дерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлу, 
орын далатын 
жұ мысты, 
тап  сырманы 
таң  да

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, кері бай-
ланыс ты ұсынумен карточкалар 
бойынша бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойынша нұс-
қама;
 қызметті алмастыру
 сабақ барысында 
қауіп сіздік техника-
сы іс-шара ларын 
сақ тау

Сабақ бойынша рефлексия
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты және 
қолжетімді болды ма? Оқушылардың барлығы да 
оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер де 
оқушылар әлі де болса мақсаттарға қол жеткізбесе, 
сіз оның неліктен олай екендігін ойладыңыз ба?
сабақта жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сабақ 
кезеңдері уақытын тиімді пайдаландың ба? сабақ 
жоспарынан.

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншадағы маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер.
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III ТАРАу БОйЫнША БАҒАЛАу СҰРАҚТАРЫ

IIі тарау. Тактикалық дайындық

§7. Мотоатқыштар бөлімшесін ұйымдастыру және 
ұрыстық мүмкіндіктері

1-сұрақ

Тактикалық дайындық – бұл:
A. бөлімшелердің, бөлімдердің (кемелердің), құрамалардың, басқару 

органдарының жеке құрамын әскери іс-қимылдарды дайындау мен жүргізуге 
үйрету;

B. әскери басқарудың жоғарғы органдарының  қатардағы жауынгерлер 
құрамын әскери іс-қимылдарды дайындау мен жүргізуге үйрету;

C. басқару офицерлерінің оперативті буынын әскери іс-қимылдарды да-
йындау мен жүргізуге үйрету;

D. бөлімшелердің, бөлімдердің (кемелердің), құрамалардың, басқару 
органдарының сержанттық құрамын әскери іс-қимылдарды дайындау мен 
жүргізуге үйрету.

2-сұрақ

Мотоатқыштар бөлімшесі – бұл:
A. қарулы күштердегі бастапқы (ең төменгі) арнаулы бөлімше, 

мотоатқыштар взводтарының негізгі құрылымдық бірлігі болып табылады; 
B. қарулы күштердегі бастапқы (ең төменгі) техникалық бөлімше, 

мотоатқыштар взводтарының негізгі құрылымдық бірлігі болып табылады; 
C. қарулы күштердегі бастапқы (ең төменгі) инженерлік бөлімше, 

мотоатқыштар взводтарының негізгі құрылымдық бірлігі болып табылады; 
D. қарулы күштердегі бастапқы (ең төменгі) тактикалық бөлімше, 

мотоатқыштар взводтарының негізгі құрылымдық бірлігі болып табылады

3-сұрақ

Мотоатқыштар бөлімшелері (бөлімшесі) ... бөлімше болып табылады:
A. тактикалық;
B. техникалық;
C. инженерлік;
D. арнаулы.

4-сұрақ

БМП-2 ... үшін тағайындалған:
A. взводтың офицерлік және сержанттық құрамын орналастыру, жылжу 

және шайқас жүргізу;
B. бөлімшенің сержанттық және қатардағы сарбаздар құрамын орналасты

ру, жылжу және шайқас жүргізу;
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C. бөлімшенің жеке құрамын орналастыру, жылжу және шайқас жүргізу;
D. взводтың инженерлік-техникалық құрамын орналастыру, жылжу және 

шайқас жүргізу.

5-сұрақ

Қарудың барлық түрлерінен ату ... болып табылады:
A. қарсыласты шайқаста ұстап тұрудың негізгі құралы;
B. шайқаста қарсыласты жоюдың негізгі құралы;
C. шайқаста қарсыласты қоршап алудың негізгі құралы;
D. шайқаста қарсыласты айналып өтудің негізгі құралы. 

6-сұрақ

Шоғырландыра ату – бұл:
A. барлық қару мен әскери техникадан қарсыластың бөлімшелеріне не

месе олардың жауынгерлік қатарының бөліктеріне бір мезгілде оқ жаудыру;
B. әртүрлі ату құралдарынан, ату қаруынан қарсыластың жүріп келе 

жатқан жаяу әскер тізбегіне немесе қарсыластың жауангерлік қатарының 
бөліктеріне бір мезгілде оқ жаудыру;

C. бірнеше ату құралдарынан немесе бірнеше бөлімшелердің бір нысанаға  
немесе қарсыластың жауынгерлік қатарының бөліктеріне бір мезгілде ату 
қаруларынан, граната атқыштардан, жаяу әскердің жауынгерлік маши-
наларының (бронетранспортерлер, танкілер) қару-жарағынан оқ жаудыру;

D. автоматтар мен тапаншалардан қарсыласқа, олардың жаяу әскер 
қатарына оқ ату немесе бірнеше бөлімшенің бір нысанаға, немесе қарсыластың 
жауынгерлік қатарының бөліктеріне бір мезгілде оқ жаудыруы.

7-сұрақ

Ату жүйесін ... құрайды:
A. бөлімшелердің шайқаста олардың тағайындалуын, мүмкіндіктері 

мен жергілікті жердің сипатын ескерумен, командирдің жоспары бойынша 
қолданылатын ату құралдары;

B. бөлімдердің  шайқаста олардың тағайындалуын, мүмкіндіктері мен 
жергілікті жердің сипатын ескерумен, командирдің жоспары бойынша 
қолданылатын ату құралдары;

C. құрамалардың операцияларда олардың тағайындалуын, мүмкіндіктері 
мен жергілікті жердің сипатын ескерумен, командирдің жоспары бойынша 
қолданылатын ату құралдары;

D. бөлімшелердің шайқаста олардың тағайындалуын, мүмкіндіктері 
мен жергілікті жердің сипатын ескерумен, командирдің жоспары бойынша 
қолданылатын техникалық құралдары. 

8-сұрақ

Ату жүйесі мынадай мүмкіндікті —  ... қамтамасыз етуі тиіс:
A. бөлімше маңдайшебінің алдында, көршілес бөлімшелермен аралықтар 

мен қанаттарда атудың барлық түрлерінен ату жүргізуді, сондай-ақ қарсы-
ластың алыс шептеріне  дейін оқ жаудыруды;
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B. құрама маңдайшебінің алдында, көршілес бөлімшелермен аралықтар 
мен қанаттарда атудың барлық түрлерінен ату жүргізуді, сондай-ақ қарсы 
шабуыл жүргізуді;

C. бөлімше маңдайшебінің алдында, көршілес бөлімшелермен аралықтарда 
және қанаттардан атудың барлық түрлерінен атуды жүргізуді, сондай-ақ 
айнала қорғаныс жүргізуді;

D. маңдайшеп алдында, көршілес бөлімдермен аралықтарда және қанаттарда 
атудың барлық түрлерінен атуды, сондай-ақ қарсыласқа шабуыл жасауды.

9-сұрақ

Ату жүйесін ұйымдастыру кезінде бөлімшеге (бөлімге) тағайындалады:
A. атыс жолағы, оқ жаудырудың (оңға қарай немесе солға қарай) қосымша 

секторы;
B. атыс жолағы, оқ жаудырудың (оң жақтан солға қарай) қосымша секторы;
C. атыс жолағы, оқ жаудырудың (сол жақтан оңға қарай) қосымша секторы;
D. атыс жолағы, бақылауға (оң жақты және сол жақты) арналған қосымша 

сектор. 

10-сұрақ

Ату құралдарына (БМП, БТР, оқшашар) белгіленеді:
A. негізгі атыс позициялары және олардың нақты ату алыстығына атудың 

қосымша секторлары көрсетіледі;
B. негізгі және қосымша ату позициялары және олардың нақты ату 

алыстығына оқ жаудырудың негізгі және қосымша секторлары көрсетіледі;
C. негізгі және қосымша ату позициялары және олардың нақты ату 

алыстығына оқ жаудырудың негізгі және қосымша секторлары көрсетіледі;
D. қосалқы ату позициялары  және олардың нақты ату алыстығына оқ 

жаудырудың қосымша секторлары көрсетіледі. 

11-сұрақ

Гранатометтен ату ... дайындалады:
A. взводтың атыс жолағында;
B. ротаның атыс жолағында;
C. қосымша сектордың атыс жолағында;
D. бөлімшенің атыс жолағында. 

12-сұрақ

Ату жолақтары мен көршілес бөлімшелердің ату секторлары мен ату 
құрал дары ... тиіс:

A. өзара бөгет жасауы;
B. бір-бірінен асып түсуі;
C. өзара қорғалуы;
D. өзара қоршалуы. 



63

13-сұрақ

Ату жүйесінің дайындығы ... анықталады:
A. ату құралдарымен позицияларды иеленумен, ату үшін деректерді дай

ындаумен және оқ-дәрілердің  бар болуымен;
B. жеке құрамның позицияларды иеленуімен, ату үшін деректерді дайын

даумен және оқ-дәрілердің бар болуымен;
C. көлік құралдарының позицияларды иеленуімен, ату үшін деректерді 

дайындаумен және оқ-дәрілердің бар болуымен;
D. командирлердің өз позицияларын иеленуімен, ату үшін деректерді дай

ындаумен және оқ-дәрілердің бар болуымен. 

14-сұрақ

Бөлімше командирі өз бөлімшесінің ату карточкасын ... жасайды: 
A. бөлімшенің оқ жаудыруын шоғырландырудың қолайлы болуы үшін 

(мысалы, шабуылдаушы шайқаста);
B. бөлімшенің оқ жаудыруын (мысалы, қорғаныста) басқарудың қолай-

лылығы үшін;
C. бөлімшенің оқ жаудыру бағытын көрсетудің қолайлылығы үшін (мы

салы, қарсыласты қоршаған кезде);
D. взводтың оқ жаудыруын басқарудың қолайлылығы үшін (мысалы, түнгі 

уақытта). 

15-сұрақ

Бөлімшенің оқ жаудыру  карточкасы ... болып табылады:
A. бөлімше командирі жасайтын жауынгерлік кескіндік құжат;
B. бөлімше оқшашаршысы (пулеметшісі) жасайтын жауынгерлік кескіндік 

құжат;
C. бөлімше бақылаушысы жасайтын жауынгерлік кескіндік құжат;
D. бөлімше граната атқышы жасайтын жауынгерлік кескіндік құжат. 

Жауаптары

3 — БЖБ

 2 3 4  6 7 8 9   12 13 14 
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тарау. АТЫС ДАйЫнДЫҒЫ

Ұзақмерзімді 
жос парлау 
тарауы: “Атыс 
дайын дығы”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§8. Калашников автоматы мен қол пулеметі

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақ саттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери іс негіздерін, тактикалық  буын бөлімшелері штат-
тық қару-жарағының тағайындалуын білу

Сабақтың 
мақсаты

калашников автоматы мен қол пулеметінің тағайындалуын, 
жауынгерлік қасиеттерін, құрылысы мен жұмыс істеу 
қағидаттарын, қарумен және патрондармен жұмыс істеген 
кездегі  қауіпсіздік іс-шараларын зерделеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар:
 қарумен және патрондармен жұмыс істеу кезіндегі 
қауіпсіздік іс-шараларын;
 калашников автоматы мен қол пулеметінің тағайын-
далуын, жауын герлік қасиеттерін, құрылысы мен жұмыс 
істеу қағидаттарын білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 қарумен және патрондармен жұмыс істеу кезіндегі 
қауіпсіздік іс-шаралары  бойынша ақпараттан мысал 
келтіре,  калашников автоматы мен қол оқшашарының 
бөліктер (бөлшектер) бойынша тағайындалуын, жауын-
герлік қасиеттерін, құрылысы мен жұмыс қағидатын 
анықтай алатын болады

Кейбір оқушылар:
 қарумен және патрондармен жұмыс істеу кезіндегі 
қауіпсіздік іс-шаралары талаптарынан шығатын ақ-
па ратты талдай, калашников автоматы мен қол оқша-
шарының тағайындалуы, жауынгерлік қасиеттері, құ-
рылысы мен жұмыс қағидатының өзара байланысын 
анықтай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады
Пәндік лексика мен терминология:
 калашников автоматы (пулеметі);
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 калашников автоматының (пулеметі) тағайындалуы мен 
жауынгерлік қасиеттері;
 калашников автоматы (пулеметі) мен оның бөліктерінің 
құрылысы мен жұмысы;
 калашников автоматының (пулеметі) жұмыс қағидаты.

Құндылық-
тарды дарыту

сабақ оқушылардың әскери істің маңызды құрамдас негізі 
ретінде ату дайындығы бойынша білім алуына бағытталған.
ату кезінде қару бөліктері мен механизмдерінің жұмыс істеу 
қағи даттары, қару мен қару-жарақтардың тағайындалуы, 
жауынгерлік қасиеттері, құрылысы туралы білім қалып-
тасады.

Пәнаралық 
бай ланыс

қазақстан тарихы, география, құқық негіздері

Мұның алдын-
дағы білім

БмП-2-дегі мотоатқыштар бөлімшесінің ұрыс жүргізу так
тикасы,  ұрыстың заманауи жағдайлардағы ерекшеліктері  
туралы білім.

Сабақтың барысы

Сабақ 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек-
серу. Оқушылар назарын жұмыл-
дыру.
Білімді өзектендіру
“Портфель” тәсілі
Оқушыларға осы тақырып бо-
йынша өздері білетіннің бәрін 
“жи нау” ұсынылады (же келеген 
түсініктерді де, сондай-ақ тұ тас-
тай сөйлемдерді де пайдалануға 
бо лады).
сабақтың мақсаттарын белгілеу
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Оқулық

Бейнеленулер бар 
слайдтар (кітаптағы 
суреттермен)

Сабақтың орта
сы (35 мин)

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылармен “тайқып тию са
уалнамасы” әдісімен қарумен іс-
әрекет жасау кезіндегі қауіпсіздік 
іс-шаралары бойынша сауалнама:
Бекітпелік жақтауды дүміне қа-
рай тарту мен оны оқтау кезінде 
жіберу, сондай-ақ шүріппені басу 
қалай жүргізіледі?

Оқулық, дәптерлер

сұрақтары бар слайд
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Әскери қызметші қолына авто
мат алған кезде неге көз жеткізуі 
қажет?
Оқталған қаруды қайда, қай жақ-
қа қарай бағыттамау керек?
Оқу автоматтары не үшін тағайын-
далған?
Әскери қызметші автоматтан ату
ды аяқ таған кезде не істеуі қажет?
ату қаруының қауіптілік көзі (та-
сымалдауышы) не болып табы лады?
атуды орындау жағдайлары жер-
гілікті жердің климаттық жағ-
дай ларына байланысты өзгере ме?
Оқулықпен сарамандық жұмыс. 
Оқу шылар оқулықты пайдалана 
отырып, дәптерлеріне қарудың 
жауынгерлік қаси еттері туралы 
кестені толтырады.
Оқушылар мұнымен бір мезгілде 
терминологиямен (кілт сөздермен)
жұмыс істейді.
сергіту минуты
“джигсо” әдісін қолдана оты
рып, оқу шылар автоматтың (оқ-
шашардың) негізгі
бөліктері мен механизмдерін жә-
не оның керек-жарақтарын зер-
делейді. Оқулықпен жұмыс.
мұғалім калашников автоматы 
мен қол пулеметі жұмысының 
қағидатын қарас тыруды ұсынады. 
менталды карта құ рас тыру.

Оқулық, дәптерлер

Бейнеленулермен 
слайдтар (кітаптағы 
суреттермен)

Сабақтың соңы
(3–5 мин)

Рефлексия.
“Сөйлемді аяқта” тәсілі
автомат — бұл... .
Пулеметпен салыстырғанда авто
матта... жоқ.
Оқшашар оқжатарына … патрон 
сияды.
сүңгі ... үшін тағайындалған.
ак75 автоматының салмағы най-
за-пы шақсыз, пластмассалық оқ-
жатарымен бірге ... құрайды.
Үй тапсырмасы. §8. калашников 
автоматы мен қол пулеметі
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Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жос парлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау

• Оқытудың 
же ке қар қы-
нын таңдау 
мүм кін дігі;

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те реңдету 
не ме се алға 
озу мүм-
кіндігі – егер 
оқушыда 
жо ғары 
ын талану 
бай қалса, ол 
та қырыпты 
ақ параттың 
қосымша де-
рек  көз дерін 
пай далана 
оты рып, зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлу, 
орын далатын 
жұмысты, 
тап  сырманы 
таң дау

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, кері байла
нысты ұсы  нумен карточкалар 
бойынша ПБ өл шем  шарттары 
бойынша бағалау,
 “Бір минуттық эссе”

 Оқушыларға сабақта 
қауіп сіздік техни
касы іс-ша ра ларын 
сақтау бойынша нұс-
қама;
 қызметті алмастыру
 сабақ барысында 
қауіп сіздік техни
касы іс-ша раларын 
сақтау

Сабақ бойынша рефлексия 
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты және 
қолжетімді болды ма? Оқушылардың барлығы 
да оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер де 
оқушылар әлі де болса мақсаттарға қол жеткізбесе, 

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншадағы маңызды
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сіз оның неліктен екендігін ойландыңыз ба?
сабақта жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сіз сабақ 
кезеңдері уақы тын тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ 
жоспарынан шығып кету болды ма және неліктен?

мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер.

Ұзақмерзімді 
жос парлау 
тарауы: “Атыс 
дайындығы

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§ 9. Калашников автоматын  (қол пулеметін) жартылай 
бөлшектеу және жинақтау

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақ саттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери істің негіздерін, автомат бөліктері мен тетіктерінің 
құрылысын, калашников автоматын (оқшашарын) жарты
лай  бөлшектеу мен жинақтау мен тәртібін білу

Сабақтың 
мақсаты

автомат пен патрон  бөліктері мен тетіктерінің құрылысын, 
калашников автоматын (оқшашарын) жартылай бөлшектеу 
мен жинастырудың тағайындалуы мен тәртібін зерделеу

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар:
 калашников автоматын (оқшашарын) толық емес бөл-
шектеу мен жинастырудың тағайындалуы мен тәртібін;
 калашников автоматы мен патрондар бөліктері мен 
тетіктерінің тағайындалуын, құрылысын білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 калашников автоматын (оқшашарын) толық емес бөл-
шектеу мен жинастырудың тағайындалуы мен тәртібі, 
автомат пен патрондар бөліктері мен тетіктерінің 
құрылысы бойынша ақпараттан мысалдар келтіре 
тын болады.

Кейбір оқушылар:
 қаруды есепке алумен салыстырғанда, калашников 
автоматын (оқшашарын) толық емес бөлшектеу мен 
жинастырудың тағайындалуы мен тәртібі, автомат пен 
патрондар бөліктері мен тетіктерінің құрылысынан 
шығатын ақпаратқа талдау жасай алады

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар: қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын 
ақпараттан мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
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 калашников автоматын (оқшашарын) толық емес бөл-
шектеу;
 автоматты толық емес бөлшектеуден кейін жинастыру;
 автомат бөліктері мен тетіктерінің  құрылысы.

Құндылық-
тарды дарыту

сабақ оқушылардың әскери істің маңызды құрамдас негізі 
ретінде ату дайындығы бойынша білім алуына бағытталған.
 калашников автоматын (оқшашарын) толықтай емес 
бөлшектеу мен жинастыруды тағайындау мен тәртібі, авто
мат пен оқшашар бөліктері мен тетіктерінің тағайындалуы, 
құрылысы  туралы білім қалыптасады.

Пәнаралық 
бай ланыс

қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, құқық негіздері, 
орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

ату дайындығы, қарумен және патрондармен жұмыс 
істеген кездегі қауіпсіздік іс-шаралары бойынша білім. 
ка лашников автоматының (оқшашарының) тағайындалуы, 
жауынгерлік қасиеттері, жалпы құры лысы мен жұмыс 
қағидаты.

Сабақтың барысы

Сабақ 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек-
серу. Оқушылар назарын жұмыл-
дыру. Ойландыратын сұрақтар.
Білімді өзектендіру.
“Портфель” тәсілі
Оқушыларға осы тақырып бойын-
ша өздері білетіннің бәрін “жи
нау” ұсынылады (же келеген түсі-
ніктерді де, сондай-ақ тұ тас тай 
сөй лемдерді де пайдалануға бо
лады).
сабақтың мақсаттарын белгілеу. 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Оқулық

слайдтар  
(оқулықтан материал)

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу.
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді. топтарда “автоматты 
толықтай емес бөлшектеу тәртібіне” 
оқулықта көрсетілгендей кезекпен 
машықтану.
мұнымен бір мезгілде оқушылар  
терминологиямен (кілт сөздермен)
жұмыс істейді.

Оқулық, дәптерлер.
автомат макеті

сұрақтары бар слайд
тар
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Сергіту минуты
Оқулықпен жұмыс.
“джигсо” әдісін қолдана отырып, 
оқулық материалын және калаш-
ников автоматы (оқшашары) су-
реттерін зерделеуді ұсынамыз.
Оқушылар калашников авто ма-
тының (оқ шашарының) тағайын-
далуы, бөлік те рі мен тетіктерінің 
құрылысын зер де лейді. калашни
ков автоматының (оқ  шашарының) 
тағайындалуы, бөлік тері мен те-
тік терінің құрылысын автомат 
пен оқшашар арасындағы айыр -
машылықтарды айқындау әді-
сімен қарас тыруды ұсынамыз.
Оқушылар Венн диаграммасын 
жасайды. Пішімдік бағалау.
талқылауға арналған сұрақтар
автоматты толық емес бөлшектеу 
мен жинастыруға кіріспестен 
бұрын автоматшы не істеуі қажет?
автоматшы автоматты толық емес 
бөл шектеу мен жинастыру туралы 
нені білуі қажет?
автоматты (оқшашарды) толықтай 
емес бөлшектеу мен жинастырудың 
қандай ерекшеліктері бар?
сендер автомат (оқшашар) бө лік-
тері мен тетіктерінің құрылысынан 
қандай айыр машылықтарды бай-
қадыңдар?

Оқулық, дәптерлер

слайдтар (кітаптағы 
су реттермен) көрсету

Сабақтың соңы Рефлексия
мен  … білдім.
мен … түсіндім.
мен  ... үйрендім.
менің топ жұмысына қосқан 
үлесім – … .
маған … сәті түспеді. 
Үй тапсырмасы: §9. калашников 
автоматын (қол пулеметін) жар
тылай бөлшектеу және жинақтау
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Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала ры-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

БағалауСіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау

• Оқытудың 
же ке қар қы-
нын таңдау 
мүмкін дігі;

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те реңдету не-
ме се алға озу 
мүм кін дігі – 
егер оқу шы-
да жо ға ры 
ын талану 
бай қалса, ол 
тақырыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көз дерін 
пайдалана 
отырып зер
делей алады;

• топтағы жұ -
мыс – рөл дер -
 ді бөлу, орын -
 далатын жұ -
мысты, тап-
сырманы 
таң да

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, кері байла
нысты ұсынумен карточкалар 
бойынша ПБ өлшем шарттары 
бойынша бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіп сіздік техни
касы іс-ша раларын 
сақтау бойынша нұс-
қама;
 қызметті алмастыру;
 сабақ барысында 
қауіп сіздік техника-
сы іс-шара ларын 
сақ тау

Сабақ бойынша рефлексия
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты және 
қолжетімді болды ма? Оқушылардың барлығы 
да оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер де 
оқушылар әлі де болса мақсаттарға қол жеткізбесе, 
неліктен олай екенін ойландыңыздар ма?
сабақта жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сіз сабақ ке-
зеңдері уақы тын тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ 
жоспарынан шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншадағы маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер.
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Ұзақмерзімді 
жоспарлау 
тарауы: “Атыс 
дайындығы”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§10. Калашников автоматын (қол пулеметін) атуға да-
йындау

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақ саттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери істің негіздерін білу, калашников автоматын (қол 
пулеметін) атуға дайындау тәртібін зерделеу

Сабақтың 
мақсаты

автомат (пулемет) керек-жарақтарының тағайындалуын, 
сақтау мен күтіп ұстау, бақылау қарап-тексеруді жүргізу 
және автоматты (пулеметті) атуға дайындау тәртібін, ату 
кезіндегі бөгелістерді жоюды зерделеу

Бағалау 
өлшемшарт-
тары

Барлық оқушылар: 
 автомат керек-жарақтарының тағайындалуын;
 қаруды сақтау мен күтіп ұстау тәртібін;
 автоматты бақылауды, қарап-тексеруді жүргізу мен оны 
атуға дайындауды;
 автоматтан ату кезіндегі кедергілерді жоюды білетін 
болады. 

Оқушылардың көпшілігі:
 калашников автоматын (қол пулеметін) атуға дайындау 
бойынша ақпараттан мысалдар келтіре алатын болады. 

Кейбір оқушылар:
 калашников автоматын (қол пулеметін) атуға дайын дау-
дан шығатын ақпаратқа талдау жасай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар: қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын 
ақпараттан мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
 керек-жарақтар;
 сақтау және күтіп ұстау;
 бақылау қарап-тексеруі;
 ату кезіндегі бөгелістер;
 жою тәсілдері.

Құндылық-
тарды дарыту

сабақ оқушылардың әскери іс негіздерінің  маңызды 
құрамдасы ретінде ату дайындығы бойынша білім алуына 
бағытталған. 
калашников автоматын (қол пулеметін) атуға дайындау 
бойынша қажетті білім қалыптасады
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Пәнаралық 
бай ланыс

қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, құқық негіздері, 
орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

ату дайындығы, калашников автоматының тағайындалуы 
және оны толықтай емес бөлшектеу мен жинастыру тәртібі, 
автомат бөлшектері мен тетіктері және патрондардың 
құрылысы бойынша білім.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған

Сабаққа жоспарланған 
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек
серу.
Оқушылардың назарын жұмыл-
дыру.
Білімді өзектендіру
Проблемалық жағдаятты қою
сарбаз автомат (пулемет) жауын-
герлік қолдануға әрқашан дайын 
болу үшін өз қаруының жай-күйін 
қадағалап отыруға міндетті. 
Сұрақ: сендер қалай ойлайсыңдар,
сарбаз өз қаруын тұрақты жауын-
герлік дайын дықта ұстау үшін не 
істейді? 
сабақтың тақырыбы мен мақсат-
тарын белгілеу. 
топтарға бөлу.

Оқулық

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді

Оқулық, дәптерлер, ав-
томат макеті

Оқушыларға автоматтың макетін 
және оның керек-жарақтарын 
көрсету. “джигсо” әдісі.
Оқушылар мұнымен бір мезгілде 
терминологиямен жұмыс істейді
(кілт сөздермен).
Сергіту минуты
Пішімдік бағалау  
Талқылауға арналған сұрақтар:
1. автоматты бақылау қарап-тек-
серуін жүргізу неліктен қажет? 
2. автоматтың керек-жарақтары 
қандай қызмет атқарады?

сұрақтары бар слайд  

Оқулық, дәптерлер 

суреті бар слайд (кі тап-
тағы суреттермен)
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3. автоматты (пулеметті) тазалау 
мен майлау тәртібі қандай?
4. қаруды сақтау мен күтіп ұстау 
қалай жүзеге асырылады? 
5. Жауынгерлік патрондарды қа-
рап-тексерудің ерекшелігі неде?
6. автоматты (оқшашарды) атуға 
дайындау қандай іс-әрекеттерден 
құралады?
7. ату кезіндегі бөгелістер неліктен 
пайда болады және оларды қалай 
жою керек? 

Сабақтың соңы 
(3–5 мин)

сабақ соңындағы оқушылардың 
рефлексиясы:
мен … білдім.
мен … түсіндім.
3. мен ... үйрендім.
4. менің топ жұмысына қосқан 
үлесім – … .
5. маған … сәті түспеді.
Үй тапсырмасы: оқулықтың 
§10-ы бойынша

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау

• Оқытудың 
же  ке қар қы-
нын таңдау 
мүмкін дігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке  ту неме се 
тереңдету 
мүмкіндігі – 

мұғалім тарапынан бағалау: 
 ауызша сауалнама, кері бай
ланысты ұсы нумен карточка-
лар бойынша тБ өлшем  шарт-
тарымен бағалау.

Оқушыларға сабақта 
қауіп сіздік техникасы 
іс-шара ларын сақтау 
бойынша нұс қама өт-
кізу 

сергіту минутын 
орын дау

қызметті алмастыру
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егер оқу шы да 
жо ғары үл-
герім бай  қал-
са, он да ол 
та қырыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
реккөз дерін 
п а й д а л а н а 
отырып, зер
делей алады;

• топтағы жұ -
мыс – рөл-
дер  ді бөлу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тап  сырманы 
таң дау

сабақ барысында 
қауіп   сіздік техникасы 
іс-ша  раларын сақ тау

Сабақ бойынша рефлексия 
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты және 
қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі бірдей 
оқу мақсаттарына қол жеткізді ме? егер оқушылар 
мақсатқа әлі де болса қол жет кізбесе, онда қалай ой
лайсыз, бұл неліктен болды? сабақта жіктеу дұрыс 
жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын тиімді 
пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан ауытқу бол
ды ма және де неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншадағы маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер.

Ұзақмерзімді 
жос парлау 
тарауы: Атыс 
дайындығы

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§11. Жарықшақты қол гранаталары

Оқытудың бұл 
са бақта қол 
жет кі  зілетін 
мақ сат та ры 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери іс негіздерін білу, қол жарықшақтық гранаталарының 
(РГД-5, РГн, РГО, Ф-1) тағайындалуын, жауынгерлік 
қасиеттері мен құрылысын, гранатаны лақтыруға дайын-
даудың кезектілігі мен тәртібін зерделеу.
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Сабақтың 
мақсаты

Жарықшақты қол гранаталарының (РГД-5, РГн, РГО, Ф-1) 
тағайын далуын, жауынгерлік қасиеттері мен құрылысын, 
гранатаны лақтыруға дайындаудың кезектілігі мен тәр-
тібін зерделеу.

Бағалау 
өлшем-
шарттары

Барлық оқушылар:  
 гранаталармен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік іс-
шараларын;  
 қол жарықшақтық гранаталарының тағайындалуын;
 қол жарықшақтық гранаталарының (РГД-5, РГн, РГО, 
Ф-1) тағайын далуын, жауынгерлік қасиеттері мен 
құрылысын;
 гранаталарды лақтыру процестерін зерделеп, білетін 
болады. 

Оқушылардың көпшілігі:
 гранаталармен жұмыс істеу, сондай-ақ гранатаны 
шайқасқа дайындау кезіндегі қауіпсіздік іс-шаралары 
бойынша ақпараттан мысалдар келтіре алады.  

Кейбір оқушылар:
 гранаталармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік іс-
шараларынан, олар дың жауынгерлік қасиеттері мен 
лақтыруға дайындаудан шы ғатын ақпаратқа талдау 
й алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар: қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын 
ақпараттан мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
 қол жарықшақтық гранаталары;
 граната бөліктері мен тетіктерінің жұмысы;
 гранатаны зарядтау.

Құндылық-
тарды дарыту

сабақ оқушылардың әскери іс негіздерінің  маңызды 
құрамдасы ретінде ату дайындығы бойынша білім алуына 
бағытталған.  
Жарықшақты қол гранаталары, қол жарқшақтық гра
наталарын лақ тыруға дайындау бойынша қажетті білім 
қалыптасады.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, құқық негіздері, химия, орыс тілі.

Мұның алдын-
дағы білім

ату дайындығы, қарудың тағайындалуы, жауынгерлік 
қасиеттері жө ніндегі білім. 

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған 
жаттығулардың түрлері

Ресурстар
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Сабақтың 
басталуы
(3–5 мин)

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек
серу.
Оқушылардың назарын жұмыл-
дыру.
Білімді өзектендіру
Ойлануға берілетін сұрақтар
1. Жарықшақты қол грана та лар-
дың та ғайын далуын, жауын герлік 
қасиеттерін неліктен білу қажет? 
2. Жарықшақты қол гранаталар-
мен жұ мыс істеген кезде қауіп-
сіздік іс-шара ла рын неліктен білу 
қажет? 
Оқушылар өз нұсқаларын ұсы-
на  ды, мұға лім оларды тақтаға 
жа  зады. 
сабақтың тақырыбы мен мақсат-
тарын белгілеу. 
топтарға бөлу.

Оқулық 

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс жасайды.
Талқылауға арналған сұрақтар:
1. РГд-5, РГн, РГО, Ф-1 қол 
жарықшақтық гранаталарының 
тағайындалуы, жауын герлік қа-
сиеттері мен құрылысы қандай?
2. сендерге граната бөліктері мен 
тетік терінің жұмысы туралы не 
белгілі болды?
3. сендер тұтандырғыштың әре-
кеті туралы не айта аласыңдар?
4. Гранатаны лақтыруға дайындау 
үшін не істеу қажет?
Оқушылар мұнымен бір мезгілде 
терминологиямен жұмыс істейді
(кілт сөздермен).
“дұрыс – дұрыс емес”
Сергіту минуты
Материалды бекіту
Оқушыларға гранатаны лақ ты ру ға 
дайындау тапсырмалары бар нұс-
қаулықтық карталар ұсы ны лады.

Оқулық, дәптерлер

қол жарықшақтық 
гра   на тасының макеті

сұрақтары бар слайд  

суреті бар слайд (кі тап-
тағы суреттермен)

нұсқаулықтық карта
лар 

“Сарапшы” өзара бағалауы
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Сабақтың соңы 
(3–5 мин)

Рефлексия: “Бәрі де өз қолыңда”
қағаз парағына сол алақандарың-
ның суретін түсіріңдер. Әрбір сау-
сақ – бұл қандай да бір позиция, 
ол бо йынша өз пікірлеріңді айту 
керек. 
• Бас бармақ – мен … орындай 

алатынымды түсіндім.
• Сұқ саусақ – мен үшін … қы-

зықты болды.
• Ортаңғы саусақ – маған …

ұнады.
• Төртінші саусақ – мен сені … 

үшін мақтаған болар едім
• Шынашақ – менде … ойдағыдай 

болмай шықты.
Үй тапсырмасы: оқулықтағы § 11.

Оқушылар білімін 
ба    ға лау дың өлшем-
шарттары бар парақ

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау

• Оқытудың же-
ке қарқынын 
таңдау мүм-
кін дігі;

мұғалім тарапынан бағалау: 
 ауызша сауалнама, “дұрыс – 
дұрыс емес”,
 “Барлығы өз қолыңда”, “сарап
шы” тәсілі

Оқушыларға сабақта 
қауіп сіздік техникасы 
іс-шара ла рын сақтау 
бойынша нұс қама өт-
кізу 

• меңгерілетін 
оқу курсынан 
озып кету не-
ме се те рең-
дету мүм кін-
дігі  – егер 
оқу  шыда жо-
ға  ры үлгерім 
бай  қалса, он-
да ол тақы-
рыпты ақ   -

сергіту минуты.

қызметті алмастыру.

сабақ барысында 
қауіпсіздік техникасы 
іс-шараларын сақтау.
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па раттың қо -
сымша де -
реккөз дерін 
п а й д а л а н а 
отырып зер
делей алады;

• топтағы жұ -
мыс – рөл-
дер ді бөлу, 
орын далатын 
ж ұ  м ы с т ы , 
тап  сырманы 
таң дау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты және 
қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі бірдей 
оқу мақсаттарына қол жеткізді ме? егер оқушылар 
мақсатқа әлі де болса қол жет кіз бесе, онда қалай ой
лайсыз, бұл неліктен болды? сабақта жік теу дұрыс 
жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын тиімді 
пайда ландыңыз ба? сабақ жоспарынан ауытқу бол
ды ма және де неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншадағы маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер. 

IV ТАРАу БОйЫнША БАҒАЛАу СҰРАҚТАРЫ

§ 8. Калашников автоматы мен қол пулеметі

1-сұрақ

Қарумен іс-әрекеттер жасаған кезде қауіпсіздіктің маңызды іс-шара-
ларының бірі ... болып табылады:

A. автоматты алып, ұңғылықта гильзаның және ұңғы арнасында бөгде 
заттардың жоқ екендігіне көз жеткізудің қажеттігі;

B. автоматты алып, ұңғылықта патронның  және ұңғы арнасында бөгде 
заттардың жоқ екендігіне көз жеткізудің қажеттігі;

C. автоматты алып, ұңғылықта патронның  және ұңғы арнасында тазартуға 
арналған заттардың жоқ екендігіне көз жеткізу;

D. автоматты алып, оқжатарда патронның және оқжатарға арналған 
қосалқы сөмкеде бөгде заттардың жоқ екендігіне көз жеткізу қажеттігі. 

2-сұрақ

Қарумен іс-әрекеттер жасаған кезде қауіпсіздіктің маңызды іс-шара-
ларының бірі ... болып табылады:

A. автоматты бөлшектеу және жинастыруға үйрету тек оқу орындарында 
ғана жүргізілуі тиіс;
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B. автоматтты бөлшектеу және жинастыруға үйрету тек арнайы бөлінген 
жерлерде ғана жүргізілуі тиіс;

C. автоматты бөлшектеу және жинастыруға үйрету сержанттың бақы-
лауымен ғана жүргізілуі тиіс;

D. автоматты бөлшектеу және жинастыруға үйрету тек оқу автоматтарында 
ғана жүргізілуі тиіс.

3-сұрақ

Қауіпсіздік іс-шараларын меңгермеген жеке құрам:
A. атуға және ату қызметін көрсетуге жіберілмейді.
B. нормативтерді орындауға жіберілмейді.
C. ату позициясына жіберілмейді.
D. ату жарақтары мен қару алуға жіберілмейді.

4-сұрақ

5,45 мм АК-74  тағайындалған: 
A. 5,45-мм ак-74 жеке қару болып табылады. Ол қарсыластың ату 

құралдары мен адам күшін зақымдау және жою үшін тағайындалған. қоян-
қолтық шайқаста қарсыласты жою үшін автоматқа  сүңгі-пышақ қосылады;

B. 5,45-мм ак-74 жеке қару болып табылады. Ол қарсыластың ату 
құралдары мен адам күшін зақымдау және жою үшін тағайындалған. қоян-
қолтық шайқаста қарсыласты жою үшін автоматқа  сүңгі-пышақ қосылады;

C. 5,45-мм ак-74 жеке қару болып табылады. Ол қарсыластың адам күшін 
жою және зақымдау үшін тағайындалған. қоян-қолтық шайқаста қарсыласты 
жою үшін автоматқа  сүңгі-пышақ қосылады;

D. 5,45-мм ак-74 жеке қару болып табылады. Ол қарсыластың адам күшін 
жою және ату құралдарын зақымдау үшін тағайындалған. қарсыласты қоян-
қолтық шайқаста жою үшін автоматқа сүңгі-пышақ қосылады.

5-сұрақ

АК-74-тен атудың қарқыны қандай?
A. минутына 600 рет ату;
B. минутына 500 рет ату;
C. минутына 400 рет ату;
D. минутына 700 рет ату.

6-сұрақ

Жарақталған оқжатарымен АК-74 массасы, кг:
A. 3,3 кг;
B. 3,6 кг;
C. 3,8 кг;
D. 3,2 кг.
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7-сұрақ

АК-74-тің жауынгерлік атылу тездігі, минутына атылуы, жекелей – авто-
матты:

A. 40–100;
B. 60–100;
C. 40–80;


§9. Калашников автоматын жартылай 
бөлшектеу және жинастыру

8-сұрақ

АК-74 автоматын жартылай бөлшектеу не үшін қолданылады?
A. қатты ластанған кезде тазарту және жөндеу үшін;
B. тазарту, майлау және қарап тексеру үшін;
C. тазарту және майлау үшін;
D. шамалы ластанған кезде тазарту үшін және жөндеу кезінде.

9-сұрақ

АК-74-ті жартылай бөлшектеу тәртібі:
A. Оқжатар (оқтардың болмауын тексеру), сүмбі, ауыздық тежегіш-өтем-

деуші, құралсауыт, ұңғылық қорапша қақпағы, кері қайтару тетігі, газ пор-
шеньді бекітпелі жақтау, ұңғылық  бастырмасымен газ түтігі, бекітпе.

B. Оқжатар (оқтардың болмауын тексеру), құралсауыт, сүмбі, ауыздық 
тежегіш-өтемдеуші, ұңғылық қорапша қақпағы, кері қайтару тетігі, бекітпе, 
ұңғылық бастырмасы бар газ түтігі, газ поршеньді бекітпелі жақтау.

C. Оқжатар (оқтардың болмауын тексеру), құралсауыт, сүмбі, ауыздық 
теже гіш-өтемдеуші, ұңғылық қорапша қақпағы, кері қайтару тетігі, газ 
поршеньді бекітпелі жақтау, бекітпе, ұңғылық бастырмасы бар газ түтігі.

D. Оқжатар (оқтардың болмауын тексеру), құралсауыт, сүмбі, ауыздық 
тежегіш-өтемдеуші, ұңғылық қорапша қақпағы, кері қайтару тетігі, шаппа
сымен бекітпелік жақтау, бекітпе, ұңғылық бастырмасымен газ түтігі.

10-сұрақ

Ұңғы ... үшін тағайындалған:
A. гильзаның ұшуын бағыттау, солдан оңға қарай 4 кертігі бар;
B. оқтың ұшуын бағыттау, солдан оңға қарай 3 кертігі бар;
C. оқтың ұшуын бағыттау, солдан оңға қарай 4 кертігі бар;
D. оқтың ұшуын бағыттау, оңнан солға қарай 3 кертігі бар.

11-сұрақ

Автоматтың ауыздық тежегіш-өтемдеушісі ... қызметін атқарады:
A. соғуды беру энергиясы шоғырлылықты арттыру;
B. соғудың шоғырлылығын арттыру және энергия беруді азайту;
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C. жалын шығарылуын азайту;
D. атудың шоғырлылығын жақсарту.

12-сұрақ

АК-74 автоматының ұңғылық қорапшасы... қызметін атқарады:
A. автомат ұңғысы мен дүмін біріктіру;
B. автомат бөліктері мен тетіктерін біріктіру;
C. автоматтың соққылық-шаппалық тетігі бөліктерін біріктіру;
D. автоматтан ату кезінде бөліктер жұмысы.

13-сұрақ

Кері қайтару тетігі ... үшін тағайындалған:
A. оқтау кезінде бекітпесі бар бекітпелік жақтаудың жұмысы; 
B. бекітпесі бар бекітпелік жақтауды атудан сақтандыру жағдайына 

қайтару; 
C. бекітпесі бар бекітпелік жақтауды алдыңғы жағдайға қайтару;
D. бекітпесі және газ поршені бар бекітпелік жақтауды артқы жағдайға 

қайтару.

§10. Калашников автоматын (қол оқшашарын) 
атуға дайындау

14-сұрақ

АК-74 автоматы құралсауытының керек-жарақтарына енеді:
A. қылшақ, шұқығыш, бұрауыш, ысқылағыш;
B. қылшақ, бұрауыш, қысқыш, сүрткіш; 
C. шұқығыш, сүрткіш, сүмбі, бұраулағыш;
D. ысқылағыш, сүрткіш, бұрауыш, шұқығыш.

15-сұрақ

АК-74 автоматын тазарту мен майлау үшін ... қолданылады:
A. қарулық май, шүберек немесе қағаз;
B. қарулық май, қарулық сұйықтық;
C. сұйық қарулық май, мылтық сұйықтығы, РЧс ерітіндісі, шүберек не

месе кВ-27 қағазы;
D. қарулық сұйық май, мылтықтық май, РЧс ерітіндісі, шүберек немесе 

кВ-22 қағазы, зығыр талшығы.

16-сұрақ

АК-74 автоматынан ату кезіндегі бөгелістер – бұл:
A. патронның берілмеуі, патронның тұрып қалуы, оталмау, гильзаның 

алынбауы, оқтың нысанаға дейін ұшып жетпеуі, бекітпелік жақтаудың 
алдыңғы жағдайға кетпеуі;

B. патронның берілмеуі, патронның тұрып қалуы, оталмау, гильзаның 
алынбауы, гильзаның ұстасуы немесе қайтарылмауы, бекітпелі жақтаудың 
алдыңғы жағдайға кетпеуі;



C. патронның тұрып қалуы, гильзаның алынбауы, оталмау, бекітпелі 
жақтаудың алдыңғы жағдайға кетуі;

D. гильзаның бірігуі немесе қайтарылмауы, бекітпелі жақтаудың алдыңғы 
жағдайға кетуі, оқтың нысанаға дейін ұшып жетпеуі, патронның берілуі. 

Жауаптары

4 — БЖБ

 2 3 4  6 7 8 9   12 13 14  16
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тарау. САПТЫҚ  ДАйЫнДЫҚ

Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Саптық 
дайындық

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§12. Сап және оның элементтері. Саптық қалып

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақ саттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери іс негіздерін, сап пен оның элементтерін біледі, 
алдын ала берілетін және атқарушылық командаларды 
ажырата біледі, командаларды орындайды.

Сабақтың 
мақсаты

Оқушыларды алдын ала берілетін және атқа рушылық 
командадарды ажырата білуге, командаларды орындауға, 
әскери қызметшілердің сапқа тұрудың алдындағы  және 
саптағы міндеттерін білуге үйреті.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 әскери қызметшілердің сапқа тұрудың алдындағы және 
саптағы міндеттерін;
 “сапқа тұр!”, “түзел!”, “тік тұр!”, “еркін тұр!”, “Жи нақ-
тал!”, “Баскиімдерді (баскиімді) – ШеШ!”, “Бас киімді– 
кИ!” командаларын орындауды;
 алдын ала берілетін және атқарушылық командаларды 
ажыратуды білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 сап элементтері туралы ақпараттан мысалдар келтіре, 
“сапқа тұр!”, “түзел!”, “тік тұр!”, “еркін тұр!” “Жи-
нақтал!”, “Баскиімді – ШеШ!”, “Баскиімді – кИ!” ко
мандаларын орындауды іс жүзінде көрсете және алдын 
ала берілетін және атқарушылық командаларды ажырата 
алатын болады. 

Кейбір оқушылар: 
 әскери қызметшілердің сапқа тұрудың алдындағы және 
саптағы міндеттерінен, сап пен оның элементтерінен 
шығатын ақпаратқа талдау жасай алады, “сапқа тұр!”, 
“түзел!”, “тік тұр!”, “еркін тұр!”, “Жинақтал!”, “Бас-
киімді – ШеШ!”, “Баскиімді – кИ!” командаларын 
орын дау тәсілдерін іс жүзінде көрсете және әңгімелей, 
ал дын ала берілетін және атқарушылық командалардың 
айыр машылығын түсіндіре алады.
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Жалғасы

Тілдік міндеттер Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
 саптық дайындық;
 сап және оның  элементтері;
 алдын ала берілетін команда;
 атқарушылық команда.

Құндылықтарға 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың әскери дайындықтың маңызды құрам-
дасы ретінде саптық дайындық негіздері бойынша білім 
алуына бағытталған.
Оқушылар саптық дайындықтың бастапқы дағдыларын 
меңгеруі, әскери қызметшілердің сапқа тұрудың алдындағы 
және саптағы міндеттерін білуі, алдын ала берілетін және 
атқарушылық командаларын ажырата білуі, “сапқа тұр!”, 
“түзел!”, “тік тұр!”, “еркін тұр!”, “Жинақтал!”,  “Бас-
киімді – ШеШ!”, “Баскиімді– кИ!”  командаларын орын
дай білулері тиіс.

Пәнаралық бай
ланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география,  дене-
шынықтыру, орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

Әскери іс, тактикалық және ату дайындығының негіздерін 
білу.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған 
жаттығулардың түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек
серу.
Оқушылар назарын жұмыл дыру.
Білімді өзектендіру
“Портфель” тәсілі
Оқушыларға өздерінің бұл та-
қырып бойынша біле тін дерінің 
бәрін “жинау” ұсы нылады (жеке
леген түсі нік терді де, сондай-ақ 
тұтастай сөй лемдерді де пайда ла-
нуға болады)
сабақ тақырыбы мен мақсат тарын 
тұжырымдау.
топтарға бөлу.

Оқулық 

суреті бар слайд (кі-
тап тағы суреттермен)
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Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық материа лын 
джигсо әдісімен зер де лейді.

Оқулық, дәптерлер

Оқушылар мұнымен бір мез  гілде 
терминологиямен жұ мыс істейді.
Әрбір топтың спикерлері өз тап
сырмаларын қорғайды, қалған топ-
тар нақтылаушы сұрақтар қоя ды.
Сергіту минуты 
сұрақ – жауап: “Жауапты бағала”
сарамандық жұмысты орындау 
Тапсырмалар
1-топ. саптық дайындық пәні неге 
үйретеді? саптық дайындық өзіне 
нені қамтиды? 
2-топ. сап элементтерін білу мен 
орындай білу неліктен қажет? 
3-топ. командалар неліктен алдын 
ала берілетін және атқарушылық 
командаларға бөлінеді? қажет ті-
лігі неде? 
4-топ. Әскери қызметшілердің сапқа 
тұрудың алдындағы және саптағы 
міндеттерін білудің мәні неде?
5-топ. Әскери қызметші сапта: 
“сапқа тұр!”, “түзел!”, “тік тұр!”, 
“еркін тұр!” “Жинақтал!”, “Бас-
киімді – ШеШ!”, “Баскиімді – 
кИ!” командалары бойынша қан-
дай іс-әрекеттерді орындайды? 
Жоғарыда көрсетілген ко ман  да-
ларды орындауды эле менттері 
бойын ша іс жүзінде көрсетіңдер.

суреті бар слайд (кі-
тап тағы суреттермен)

Сабақтың соңы Сабақтың соңындағы оқу шы лар 
рефлексиясы.
“Бір минуттық эссе” тәсілі.
Үй тапсырмасы: оқулықтан §12-
ты оқу және тақы рып ты тал қы-
лауға дайын болу.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіп сіздік техни касын 
сақтау
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оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

• Оқытудың 
же ке қар қы-
нын таңдау 
мүм кіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы-
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда 
жоғары үл-
герім бай қал-
са, онда ол 
та қырыпты 
ақ  па раттың 
қо сымша де-
рек  көз дерін 
пайдалана 
отырып, зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер  ді бөлу, 
орын  далатын 
жұ  мыс ты, 
тап сырманы 
таң дау.

мұғалімнің тарапынан ба ға лау: 
 ауызша сауалнама,  “сұрақ – 
жауап” өлшемшарттары бойын
ша бағалау.
 сарамандық жұмысты орын дау.

 Оқушыларға сабақта 
қауіп сіздік техни
касы іс-шара ла рын 
сақтау бойынша нұс-
қама өт кізу; 
 сергіту минуты;
 қызметті алмастыру;
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты және 
қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі бірдей 
оқу мақсаттарына қол жеткізді ме? егер оқушылар 
мақсатқа әлі де болса қол жеткізбесе, онда қалай ой
лайсыз, бұл неліктен болды? сабақта жіктеу дұрыс 
жүргізілді ме? сіз сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншадағы маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер.  
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Ұзақмерзімді 
жоспарлау та
рауы: “Саптық 
дайындық”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§13. Орнында  бұрылулар. Сап тық және жорықтық адым

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери іс негіздерін біледі, саптық жарғы командаларын 
орындайды

Сабақтың 
мақсаты

Оқушыларды саптық жарғы командаларын, орнында 
тұрып бұрылуларды, оқу тобының (бөлімшенің) құрамында 
бір қатарлы саптан екі қатарда сапқа және керісінше  
тұруды орындауға үйрету.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 саптық жарғы командаларын;
 саптық жарғы командаларын орындауды;
 жорықтық қадамды саптық қадамнан ажыратуды білетін 
болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 жеке құрамды басқару үшін командалар бере алатын 
болады, мына командаларды орындалуын көрсете алады: 
“Оң-ға!”, “Жарты айналым оң-Ға!”, “сол-Ға!”, “Жарты 
айналым сол-Ға!”, “ай-нал!”, “саптық адыммен-Бас!”, 
“адым-Бас!”, “Орныңда, адым-Бас!” “ОРнЫҢда!”, 
“туРа!”, “тОқта!”, “кеҢ адЫм!”, “қЫсқа адЫм!”, 
“ЖИі адЫм!”, “сИРек адЫм!”, “ЖаРтЫ адЫм!”, 
“тОлЫқ адЫм!”, “Оңға (солға) қарай екі адым - 
Бас!”, “алға (артқа) қарай екі адым- Бас!”, “Бөлімше, 
бір қатарға (екі қатарға) – саПтал!”, “Бөлімше, бір 
мен екіге – санал!”, “Бөлімше, ретімен – санал!”, 
“Бөлімше, екі  қатарға – саПтал!”, “Бөлімше, бір 
қатарға-саПтал!”; жорықтық қадамды саптық 
қадамнан ажырата алады.  

Кейбір оқушылар: 
 саптық жарғының: “Оң-ға!”, “Жарты айналым оң-Ға!”, 
“сол-Ға!”, “Жарты айналым сол-Ға!”, “ай-нал!”, 
“сап тық адыммен-Бас!”,“адыммен-Бас!”, “Орныңда, 
адым-Бас!” “ОРнЫҢда!”, “туРа!”, “тОқта!”, “кеҢ 
адЫм!”, “қЫсқа адЫм!”, “ЖИі адЫм!”, “сИРек 
адЫм!”, “ЖаРтЫ адЫм!”, “тОлЫқ адЫм!”, 
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“Оңға (солға) қарай екі адым – Бас!”, “алға (артқа) 
қарай екі адым – Бас!”, “Бөлімше, бір қатарға (екі 
қатарға) – сапқа тұр!”, “Бөлімше, бір мен екіге – сапқа 
тұр!”, “Бөлімше, ретімен – сапқа тұр!”, “Бөлімше, екі  
қатарға – сапқа тұр!”, “Бөлімше, бір қатарға – сапқа 
тұр!” командаларынан шығатын ақпаратқа талдау 
жасайды, алдын ала берілетін және атқарушылық 
командалардың айырмашылығын түсіндіре алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
 саптық адым;
 жорықтық адым;
 команда;
 өрістетілген сап;
 бір қатарлы сап;
 екі қатарлы сап.

Құндылықтар-
ға тәрбие леу

сабақ оқушылардың әскери дайындықтың маңызды құ-
рамдасы ретінде саптық дайындықтың негіздері бойынша 
білім алуына бағытталған.
Оқушылар саптық дайындықтың бастапқы дағдыларын 
меңгерулері, саптық жарғы командаларын, жорықтық 
қадамды саптық қадамнан ажырата білулері, мына коман
даларды орындау  тәсілдерін орындай білулері тиіс: “Оң
ға!”, “Жарты айналым оң-Ға!”, “сол-Ға!”, “Жарты айналым 
сол-Ға!”, “ай-нал!”, “саптық адыммен-Бас!”,”адыммен-
Бас!”, “Орныңда, адым-Бас!” “ОРнЫҢда!”, “туРа!”, 
“тОқта!”, “кеҢ адЫм!”, “қЫсқа адЫм!”, “ЖИі 
адЫм!”, “сИРек адЫм!”, “ЖаРтЫ адЫм!”, “тОлЫқ 
адЫм!”, “Оңға (солға) қарай екі адым – Бас!”, “алға 
(артқа) қарай екі адым – Бас!”, “Бөлімше, бір қатарға (екі 
қатарға) – сапқа тұр!”, “Бөлімше, бір мен екіге – санал!”, 
“Бөлімше, ретімен – санал!”, “Бөлімше, екі  қатарға – 
сапқа тұр!”, “Бөлімше, бір қатарға – сапқа тұр!”

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география,  дене-
шынықтыру, орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

Әскери іс, тактикалық, ату және саптық дайындық негіз-
дерін біледі.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған 
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар
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Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу. қатысушыларды тек
серу.
Оқушылар назарын жинақтау.
Білімді өзектендіру
“Портфель” тәсілі
Оқушыларға бұл тақырып бойын
ша білетіндерінің бәрін “жинау” 
ұсынылады (жекелеген түсі ніктерді 
де, сондай-ақ тұтастай сөй лемдерді 
де пайдалануға болады)
сабақ тақырыбы мен мақсаттарын 
тұжырымдау.
топтарға бөлу.
Бұрылулардың қалай орындала
тынын көрсетіңдер.
2-топ. “саптық адыммен – Бас!”,
“адымдап – Бас!” команда ла-
рының, қозғалыс кезінде  “тік 
тұР!” командасының, қозғалыс 
кезінде “еркін тұр!” команда сының 
қалай орындалатынын көрсе тің дер. 
3-топ. “Орныңда адымдап – Бас!”
(қозғалыста – “ОР нЫҢ да!”), 
“туРа!”, “тОқта!” ко ман дала-
ры ның қалай орындала ты нын 
көрсетіңдер.
4-топ. “кеҢ адЫм!”, “қЫсқа 
адЫм! ” ,  “ЖИі  адЫм! ” , 
“сИ Рек адЫм!”, “ЖаРтЫ 
адЫм!”, “тОлЫқ адЫм!” ко-
ман даларының қалай орындала
тынын көрсетіңдер.
5-топ. “Оңға (солға) қарай екі 
адым – Бас!”, “алға (артқа) екі 
адым – Бас!”, “Бөлімше, бір қа-
тарға (екі қатарға) – сапқа тұр!”, 
“Бөлімше, бір мен екіге – са
нал!”, “Бөлімше, ретімен – са
нал!” командаларының қалай 
орындалатынын көрсетіңдер. 
“Бөлімше, екі қатарға – саПқа 
тұР!”, “Бөлімше, бір қатарға – 
саПқа тұР!” командаларының 
орындалуын іс жүзінде көрсетіңдер 
(оқу тобы-бөлімше құрамында).

Оқулық 

суреті бар слайд (кі-
тап тағы суреттермен)
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Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мате риа лын 
джигсо әдісімен зерде лейді.
Оқушылар мұнымен бір мезгілде  
терминологиямен жұмыс істейді.
Әрбір топтың спикерлері өз тап
сырмаларын қорғайды, басқа топ
тар нақтылаушы сұрақтар қояды.
Сергіту  минуты 
сұрақ – жауап: “Жауапты бағала”
сарамандық жұмысты орындау 
тапсырмалар
1-топ. “Оң-Ға!”, “Жарты айна
лым оң-Ға!”, “сол-Ға!”, “Жарты 
айналым сол-Ға!”, “ай-нал!” ко
мандасы бойынша орында тұрып.

Оқулық, дәптерлер

Сабақтың соңы Оқушылардың сабақ соңындағы  
рефлексиясы
“Бір минуттық  эссе” тәсілі. 
тақырыптың маңызды негізгі сәт-
терін және ненің түсініксіз болып 
қалғандығын жазу.
Үй тапсырмасы: оқулықтан §13-
ты оқу және тақырыпты тал қы-
лауға дайын болу.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың ма-
териалды меңгеру деңгейін тек се-
руді қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау 
және қауіпсіздік техни-
касын сақтау

• қытудың 
же ке қар қы-
нын таңдау 
мүм кіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып ке -
ту немесе

мұғалім тарапынан бағалау: 
 ауызша сауалнама, “сұрақ-
жауап” өлшемшарттары бойын
ша бағалау.
 сарамандық жұмысты орындау.

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ тау жөнінде нұс-
қа ма өткізу. 
 сергіту минутын 
орын дау.
 қызметті алмастыру.
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те реңдету 
мүмкіндігі – 
егер  оқушыда  
жоғары үл-
герім бай-
қал са, ол 
та қырыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орын далатын 
жұ мысты, 
тап сырманы 
таң д

 сабақ барысында 
қауіп сіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ тау.

Сабақ бойынша рефлексия 
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер 
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай 
ойлайсыз, бұл неліктен болды? сабақта жіктеу 
дүрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тарауын 
рефлексия үшін пай-
даланыңдар. Бұл ба-
ғаншада мағызды мәні 
бар сұрақтарға жауап 
беріңдер.

V ТАРАу БОйЫнША БАҚЫЛАу СҰРАҚТАРЫ

V тарау. Саптық дайындық

§12. Сап және оның элементтері. Саптық қалып

1-сұрақ

Саптық дайындық – әскери оқыту мен тәрбиелеудің аса маңызды 
пәндерінің бірі. Ол мынаны көздейді: 

A. әскери қызметшілерде тәртіптілікті, ұқыптылықты, саптық тәсілдерді 
шебер және жылдам орындауды және бөлімше құрамында үйлескен іс-
қимылдарды қалыптастыруды;

B. әскери қызметшілерде саптық жинақылықты, ықшамдылықты, ұқып-
тылықты, тәртіптілікті, жекелеген саптық тәсілдерді шебер және жылдам 
орындау мен бөлімше құрамында үйлескен іс-қимылдарды қалыптастыруды;
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C. әскери қызметшілерде жинақылықты, ұқыптылықты, жекелеген саптық 
тәсілдерді шебер және жылдам орындау мен топ құрамындағы үйлескен іс-
қимылдарды қалыптастыруды;

D. әскери қызметшілерде жекелеген саптық тәсілдерді шебер және жылдам 
орындау мен топ құрамындағы үйлескен іс-қимылдарды қалыптастыруды. 

2-сұрақ

Сап – бұл жарғымен белгіленген:
A. әскери қызметшілердің, бөлімшелер мен бөлімдердің жаяу тәртіппен 

және машиналарда олардың бірлескен іс-қимылдар жасауы үшін орналасты
рылуы;

B. бөлімшелер мен бөлімдердегі әскери қызметшілердің орналасқан жердегі 
бірлескен іс-қимылдар жасауы үшін орналастырылуы;

C. әскери қызметшілерді, бөлімшелер мен бөлімдерді алаңқайда жаяу, 
саппен бірлескен іс-қимылдар жасау үшін орналастыру;

D. әскери қызметшілерді, бөлімшелер мен бөлімдерді далалық оқу-жат-
тығуларда жаяу тәртіппен бірлескен іс-қимылдар жасау үшін орналастыру. 

3-сұрақ

Маңдайшеп – бұл саптың бір жағы, онда:
A. әскери қызметшілер арқасын (машиналар – шанағын) қаратып тұрады;
B. әскери қызметшілер оң жағын (машиналар – оң бүйірін) қарата тұрады;
C. әскери қызметшілер беттерін (машиналар – маңдай бөлігін) қарата 

тұрады;
D. әскери қызметшілер сол жағын (машиналар – сол бүйірін) қарата тұрады. 

4-сұрақ

Жорықтық сап онда:
A. бөлімше лекпен сапқа тұрады немесе лектердегі бөлімшелер аға бастық 

белгілеген арақашықтықтарда сапқа тұрады; 
B. бөлімше лекпен сапқа тұрады немесе лектердегі бөлімшелер аға бастықты 

кездестіруі үшін бірінің артына бірі сапқа тұрады; 
C. бөлімше лекке сапқа тұрғызылған немесе лектердегі бөлімшелер жаяу 

саппен қозғалу үшін бірінің артына бірі сапқа тұрғызылған; 
D. бөлімше лекке сапқа тұрғызылған немесе лектердегі бөлімшелер 

жарғымен немесе командирмен белгіленген арақашықтықтарда бірінің артына 
бірі сапқа тұрғызылған. 

5-сұрақ

Алдын ала команда беріледі:
A. сапта тұрғандар командир өздерінен қандай іс-қимылдарды талап 

ететіндігін түсінуі, әскери қызметшілердің назар аударуын және орын-
даушылық команданы орындауға дайындығын күшейту үшін  айқын, қатты 
және созылыңқы;

B. сапта тұрған бөлімше командир өздерінен қандай іс-қимылдарды та
лап ететіндігін түсінуі, әскери қызметшілердің назар аударуын және орын-
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даушылық команданы орындауға дайындығын күшейту үшін  айқын, қатты 
және созылыңқы;

сапта тұрған бөлімшелер сапта қандай іс-қимылдар жасауы керектігін 
түсінуі, бөлімшелер назарын және орындаушылық команданы орындауға 
дайындықты күшейту үшін;

бөлімшелер мен бөлімдер өздерінен қандай іс-қимылдардың талап етілетінін 
түсінуі, бөлімшелер мен бөлімдердің назар аударуын, орындаушылық коман
даны орындауға дайындығын күшейту үшін. 

6-сұрақ

Әскери қызметші міндетті:
A. өз қаруының, ату жарақтарының, жеке қорғану құралдарының, 

бекіністік аспабының, киім-кешегі мен керек-жарақтарының ақаусыздығын 
тексеруге;

B. қару-жарақ, әскери және басқа техниканың, ұжымдық қорғаныс 
құралдарының, бекіністік аспап, киім-кешек пен керек-жарақтардың 
ақаусыздығын тексеруге;

C. өз қаруының, өзіне бекітіліп берілген қару-жарақ, әскери және басқа 
техниканың, ату жарақтарының, жеке қорғану құралдары, бекіністік аспап, 
киім-кешек пен керек-жарақтардың ақаусыздығын тексеруге;

D. бөлімшедегі қолда бар қару-жарақты, бекіністік аспапты, жеке құрамның 
киім-кешегі мен керек-жарақтарын тексеруге. 

7-сұрақ

Әскери қызметші міндетті:
A. саптағы өз орнын білуге, оны жылдам, асығып-үсікпей иелене 

білуге; қозғалыста теңелуді, белгіленген аралық пен арақашықтықты, аға 
бастықтардың талаптарын сақтауға;

B. саптағы өз орнын білуге, оны жылдам, асығып-үсікпей иелене білуге; 
қозғалыста саптан (машинадан) рұқсатсыз шықпауға;

C. қауіпсіздік талаптарын білуге; саптан (машинадан) рұқсатсыз шықпауға;
D. саптағы өз орнын білуге, оны жылдам, асығып-үсікпей иелене білуге; 

қозғалыста теңелуді, белгіленген аралық пен арақашықтықты сақтауға; 
қауіпсіздік талаптарын сақтауға; саптан (машинадан) рұқсатсыз шықпауға.

§13. Орнында тұрып бұрылулар. 
Саптық және жорықтық адым

8-сұрақ

Адыммен қозғалу мынадай екпінмен жүзеге асырылады:
A. минутына 95 – 105 адым;
B. минутына 95 – 100 адым;
C. минутына 95 – 110 адым;
D. минутына 95 – 115 адым. 
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9-сұрақ

Сапта жүгіре адымдау мынадай екпінмен жүзеге асырылады:
A. 65 – 75 см;
B. 68 – 78 см;
C. 60 – 70 см;
D. 65 – 78 см.

10-сұрақ

Сапта жүгіріп қозғалу мынадай екпінмен жүзеге асырылады:
A. минутына 165 – 175 адым;
B. минутына 165 – 180 адым;
C. минутына 175 – 185 адым;
D. минутына 160 – 175 адым. 

11-сұрақ

Саптық адым мыналардан өту кезінде қолданылады:
A. бөлімшелер шеруде маршпен өтуде, олардың қозғалыс кезінде әскери 

сәлемдесуді орындауында, әскери қызметші командирге (бастыққа) келген 
және одан қайтқанда, әскери қызметші саптан шыққан және сапқа қайтып 
оралған кезде;

B. бөлімшелер алаңқайда салтанатты адымдауда, командир (бастық) бө-
лімшеге жүгінгенде, әскери қызметші саптан шыққан және сапқа қайтып 
оралғанда, сондай-ақ саптық дайындық бойынша сабақтарда;

C. бөлімшелер салтанатты маршпен өту кезінде, олардың қозғалыс кезінде 
әскери сәлемдесуді орындауында, командир (бастық) бөлімшеге жүгінгенде, 
әскери қызметші командирге (бастыққа) келген және одан қайтқанда, әскери 
қызметші саптан шыққан және сапқа қайта оралғанда, сондай-ақ саптық 
дайындық бойынша сабақтарда;

D. бөлімшелер алаңда салтанатты іс-шараларды, олардың қозғалыс ке-
зінде әскери сәлемдесуді орындауы кезінде, командир (бастық) бөлімшеге 
жүгінгенде, сондай-ақ саптық дайындық бойынша сабақтарда. 

12-сұрақ

Саптық адыммен қозғалу мына команда бойынша басталады:
A. “саппен – адЫмда!”;
B. “адЫмда!”;
C. “Орныңда – адЫмда!”;
D. “туРа!”

13-сұрақ

Бөлімшенің өрістетілген сабы болуы мүмкін:
A. екі қатарлы немесе үш қатарлы;
B. бір қатарлы немесе лек;
C. бір қатарлы, екі қатарлы, үш қатарлы немесе лек;
D. бір қатарлы немесе екі қатарлы. 



14-сұрақ

Бірнеше адым алға немесе артқа жылжу үшін берілетін команда, мысалы:
A. “екі адым алға (оңға) – адЫмда!”;
B. “екі адым алға (артқа) – адЫмда!”;
C. “екі адым алға (солға) – адЫмда!”;
D. “екі адым алға (артқа), жүгіре – адЫмда!”. 

15-сұрақ

Бөлімшенің бір қатарлы (екі қатарлы) сапқа тұруы мына команда бой
ынша жүргізіледі:

A. “Бөлімше, бір қатарға (екі қатарға) – саПқа тұР!”;
B. “Бөлімше, бір қатарға (екі қатарға)  – тік тұР!”;
C. “Бөлімше, бір қатарға (екі қатарға)  – саПтал!”;
D. “Бөлімше, бір қатарға (екі қатарға) – тҮЗел!” 

Жауаптары

5 — БЖБ

 2 3 4  6 7 8 9   12 13 14 
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VI ТАРАу. ӘСКЕРи ТОПОГРАФиЯ

Ұзақмерзімді 
жоспарлау 
тарауы:
“Әскери топо
графия”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§14. Жергілікті жерде картасыз бағдарлау

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Жергілікті жерде бағдарлау тәсілдерін біледі, жергілікті 
жерде бағдарлау құралдарын қолдана алады. 

Сабақтың 
мақсаты

Оқушыларды жергілікті жерде горизонт жақтарын анық-
таудың әртүрлі тәсілдеріне, өзінің орналасқан жері туралы  
баянат жасауға үйрету.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 жергілікті жерде адрианов құбылнамасы және жергілікті 
заттардың белгілері бойынша бағдарлану тәсілдерін;  
 өзі орналасқан жер туралы баяндама жасауды білетін 
болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 жергілікті жерде адрианов құбылнамасы және жер гі-
лікті заттардың белгілері бойынша бағдарлану тәсілдері 
бойынша ақпараттан мысалдар келтіре алады, өзінің 
орналасқан жері туралы баяндама жасай алады. 

Кейбір оқушылар:
 жергілікті жерде бағдарланудың дәлдігіне қойылатын 
талаптардан шығатын ақпаратқа талдау жасайды, жер-
гілікті заттар белгілерінің ерекшеліктерін танып біле 
алады.

Тілдік міндеттер Оқушылар:
 қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.

Пәндік лексика мен терминология:
 әскери топография;
 жергілікті жер; 
 бағдар; 
 горизонт тұстары; 
 жергілікті жердің белгілері.
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Жалғасы

Құндылықтар-
ды тәрбие леу

сабақ оқушылардың тактикалық-арнаулы пән ретінде 
әс кери топографияның негіздері бойынша білім алуына 
бағыт талған. 
Оқушылар адрианов құбылнамасын пайдаланумен және 
жергілікті заттардың белгілері бойынша жергілікті 
жер де бағдарланудың тиісті дағдыларын меңгеруі тиіс. 
Жауын герлік жағдайда, күндіз және түнде таныс емес 
жерде бөлімшелерді басқаруға қажетті, жергілікті жерде 
бағдарлану дағдылары.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география, физика, 
орыс тілі.

Мұның алдын-
дағы білім

География пәні бойынша білім, горизонттың  “солтүстік”, 
“Оңтүстік”, “Батыс”, “Шығыс” тұстарын анықтау. Жер-
гілікті жер элементтерін ескерумен жергілікті жердің 
сұлбасын жасау.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған 
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек
серу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру
Кумулятивті әңгімелесу
1. адамдар темірқазық жұлдызын 
неліктен жол көрсетуші жұлдыз 
деп атайды?
2. күн неліктен Шығыстан шы-
ғады?  
3. Жергілікті заттардың кө лең -
келері жергілікті жерде бағдар-
ла нуға қалай көмектеседі?
4. ашық жерде (далада) өзің 
ор наласқан жерді горизонт тұс -
та рына қатысты қалай анық тауға 
болады?
5. адамның жергілікті жерде бағ-
дарлай білуі неліктен сон ша лық-
ты маңызды?
сабақ тақырыбы мен мақсаттарын 
тұжырымдау.
топтарға бөлу.

Оқулық

суреті бар слайд (кі-
тап тағы суреттермен)

сұрақтары бар слайд
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Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық материалын  
джигсо әдісімен зерделейді
Оқушылар мұнымен бір мезгілде 
терминологиямен (әскери топог
рафия, жергілікті жер, бағ дар, 
горизонттың тұстары, жер гі
лікті жердің белгілері) жұмыс 
іс тейді.
Әрбір топтың спикерлері өз тап
сырмаларын қорғайды, басқа топ
тар нақтылаушы сұрақтар қояды.
Сергіту минуты 
сұрақ-жауап: “Жауапты бағала”
сарамандық жұмысты орындау 
Тапсырмалар
1-топ. адрианов құбылнамасымен 
жергілікті жерде горизонт тұс-
тарын анықтау
2-топ. Горизонт тұстарын сағаттың 
көмегімен күн бойын ша анық тау. 
3-топ. Горизонт тұстарын күн 
бойын ша және заттың көлеңкесі 
бойынша анықтау.
4-топ. Горизонт тұстарын темір-
қазық жұлдызы бойынша анық-
тау.
5-топ. Горизонт тұстарын жер гі-
лікті заттардың белгілері бойын
ша анықтау. 
Горизонт тұстарына қатысты өзі-
нің орналасқан жері туралы баян-
дауды жүзеге асыру.

Оқулық, дәптерлер

суреті бар слайд (кі-
тап тағы суреттермен)

сұрақтары бар слайд.

Сабақтың соңы Оқушылардың сабақ соңындағы 
рефлексиясы
Өз жұмысын бағалау
Жергілікті жердің заттары, ас-
пан шам-шырақтары – өздеріңе 
ненің белгілі болғандығын және 
нені үйренгендеріңді сипаттап 
жазыңдар.  
“Бағдар” – жергілікті жердегі 
бағдарлар туралы сабақта қандай 
жаңалықты білдім, ...
“құбылнама” – нені үйрендім? ...
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“горизонт” – нені түсіндім? ... 
“күн” – сабақта заттың көлеңкесі 
бойынша бағдарланудың тәсілдері 
туралы қандай жаңалықты біл-
дім? ... 
“темірқазық жұлдызы” – сабақта 
жергілікті жерде түнгі уақытта 
бағдарлану туралы қандай жаңа-
лықты білдім, ... 
Үй тапсырмасы: §14-ты оқып, 
маз мұндау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың ма-
те риалды меңгеру деңгейін тек-
серуді қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау 
және қауіпсіздік техни-
касын сақтау

• Оқытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда 
жоғары үл-
герім бай-
қал са, ол
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

мұғалім тарапынан бағалау: 
 ауызша сауалнама, “сұрақ-
жауап” өлшем шарттары бо-
йынша бағалау.
 сарамандық жұмысты орындау.

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ тау жөнінде нұс-
қама өткізу. 
 сергіту минуты.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.



101

Жалғасы

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тап сырманы 
таң дау

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер 
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, 
сіздер қалай ойлайсыздар, бұл неліктен болды? 
сабақта жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сіздер сабақ 
кезеңдерінің уақытын тиімді пайдаландыңыздар 
ма? сабақ жоспарынан шығып кету болды ма және 
неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада мағызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер. 

Ұзақмерзімді 
жоспарлау 
та   рауы: “Әске-
ри топография”

мектеп:

Күні: мүғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§15. Магниттік азимутты анықтау

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Жергілікті жерде бағдарланудың тәсілдерін біледі, 
жергілікті жерде бағдарланудың заманауи құралдарын 
қолдана біледі.

Сабақтың 
мақсаты

Оқушыларды жергілікті жерде горизонт тұстарын әртүрлі 
тәсілдермен, сондай-ақ заманауи жеке жабдықтарды 
(құрылғыларды) пайдаланумен  анықтауға үйрету.

Бағалау өлшем-
шарттары

Барлық оқушылар: 
 азимуттарды, меридиандар мен магниттік ауытқуды;  
 жергілікті жерде бағдарлануға арналған заманауи жеке 
жабдықтарды пайдалануды білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 заманауи жеке жабдықтарды пайдаланумен жергілікті 
жерде бағдарлану, сондай-ақ азимуттар мен меридиандар 
туралы ақпараттан мысалдар келтіре алатын болады. 
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Кейбір оқушылар:
 жергілікті жерде бағдарлануға арналған заманауи жеке 
жабдықтарды қолданудан шығатын ақпаратқа талдау 
жасай алады, сондай-ақ азимуттар мен меридиандар 
туралы ақпаратқа ие болады.

Тілдік міндеттер Оқушылар:
 қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.

Пәндік лексика мен терминология:
 азимут;
 шынайы азимут;
 магниттік азимут; 
 магниттік ауытқу;
 GPS;
 ГлОнасс;
 Galileo

Құндылықтар-
ды тәрбие леу

сабақ оқушылардың меридиандар туралы білімнің негі-
зінде бұрыштық шамаларды – азимуттарды (бір бұрыштық 
шамадан басқа шамасына өту) өлшеу негіздері бойынша 
білім алуына бағытталған.
Оқушылар адамдарға таныс емес жерлермен жүрген кезде 
қажет болатын, жергілікті жерде бағдарлануға арналған 
заманауи жеке жабдықтарды пайдалану бойынша тиісті 
дағдыларды меңгерулері тиіс.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география, физика, 
орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

адрианов құбылнамасы, жергілікті заттардың белгілері 
бойынша жергілікті жерде бағдарлану тәсілдерін білу.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған 
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек
серу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру
Кумулятивтік әңгімелесу 
1. сендер азимуттар туралы не 
білесіңдер?
2. Бізге азимуттар туралы білім 
жергілікті жерде бағдарлануда 
қалай көмектеседі (егер көмек-
тессе, қалай көмектеседі)?  

Оқулық 

суреті бар слайд (кі-
тап тағы суреттермен)

сұрақтары бар слайд
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3. адамдар жергілікті жерде бағ-
дар лану мәселелеріне жиі кез 
бо ла ма және қай жерде (қандай 
жер лерде)?
4. сендер GPS, ГлОнасс, Gali
leo навигациялық жерсеріктік 
жүйелері туралы не білесіңдер?
5. Біз күнделікті өмірімізде жер-
серіктік навигациялық жұйелерді 
пайдаланамыз ба?
сабақтың тақырыбы мен мақсат-
тарын тұжырымдау.
топтарға бөлу.

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық материалын  
джигсо әдісімен зерделейді.
Оқушылар мұнымен бір мезгілде 
терминологиямен жұмыс істейді.
Әрбір топтың спикерлері өз тап
сырмаларын қорғайды, басқа топ
тар нақтылаушы сұрақтар қояды.
Сергіту минуты 
сарамандық жұмысты орындау. 
тапсырмалар

1-топ. егер батысқа 
ауытқу: 
δ =°-қа тең бол
са, құбылнаманың 
магнитті нұсқары 
жағдайының суре-
тін салыңдар;
бағдарға магнитті 
азимутты анық-
таңдар.

2-тегер шы ғыс-
қа қарай ауытқу:
δ = + 7°-қа тең бол
са, құбылнаманың 
магнитті нұсқары 
жағдайының су-
ретін са лың дар; 
бағдарға маг нит ті 
азимутты анық-
таңдар.

Оқулық, 
дәптер

сұрақтары бар слайд

с

с

Бағдар

Бағдар 1
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3-топ. егер батысқа 
қарай  ауытқу : 
δ =°-қа тең бол-
са, құбылнаманың 
магнитті нұсқары 
жағдайының суре-
тін салыңдар; 
бағдарға магнитті 
азимутты анық-
таңдар.

4-топ. егер шы ғыс-
қа қа рай ауыт қу: 
δ = + 15°-қа тең бол-
са, құбылнаманың 
магнитті нұсқары 
жағдайының су ретін 
салың дар; бағдарға 
маг нит ті азимутты 
анық таңдар.

есептеп шығарулардың нәти же-
лері туралы баянат жасауды жү-
зеге асыру.

Сабақтың соңы Рефлексия: 
"Үш С" Оқушыларға оларда сабақ 
процесінде ойдағыдай жақсы бо-
лып шыққан үш сәтті, оларға 
қи ын дық тудырған екі сәтті, ке-
ле сі сабақта олардың жұмысын 
жақ сартатын бір әіс-әрекетті атау 
ұсы нылады.
Үй тапсырмасы: оқулықтан §15-
ты оқып, мазмұндау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате-
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау

• Оқытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүм кіндігі;

мұғалім тарапынан бағалау: 
 ауызша сауалнама, оқу шы-
лар дың сарамандық жұмысын 
ба ғалау.

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын  

с

с

Бағдар 1

Бағдар 1
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• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып ке-
ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда 
жоғары үл-
ге рім бай-
қал  са, ол 
та    қырыпты 
ақ  параттың 
қо  сымша де-
реккөз де рін 
пайдалана 
отырып, зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бө лісу, 
орындалатын 
жұ мысты, 
тап сырманы 
таңд

сақ тау жөнінде нұс-
қа ма өткізу.
 сергіту  минуты.
 қызметті алмасты
ру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер 
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, сіз 
қалай ойлайсыз, бұл неліктен болды? сабақта 
жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің 
уақытын тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспа
рынан шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада мағызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер.

VI ТАРАу БОйЫнША БАҒАЛАу СҰРАҚТАРЫ

VI тарау. ӘСКЕРи  ТОПОГРАФиЯ

§14. Жергілікті жерде картасыз бағдарлану

 1-сұрақ

Әскери топография – арнаулы әскерии пән, ол мыналарды:
A. жергілікті заттарды (бағдарларды) зерделеуді, жергілікті жерді бағалау, 

әскерлердің жауынгерлік іс-қимылдарды жүргізу тәсілдерін қарастырады, 
әртүрлі жауынгерлік тапсырмаларды орындау кезінде топографиялық кар
талар мен аэротүсірімдерді пайдалану дағдыларын береді;
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B. жергілікті жерді зерделеу тәсілдерін,  бағдарлануды, жергілікті жерді 
әскерлердің жауынгерлік іс-қимылдарды жүргізуі үшін ерекшеліктерін 
ескерумен бағалауды қарастырады, әртүрлі жауынгерлік тапсырмаларды 
орындау кезінде топографиялық карталар мен аэротүсірілімдерді пайдалану 
дағдыларын береді;

C. жергілікті жерді зерделеу тәсілдерін, оған бағдарлануды және әскерлердің 
жауынгерлік іс-қимылдар жүргізуімен байланысты басқа да мәселелерді 
қарастырады, жауынгерлік тапсырмаларды орындау кезінде жергілікті жердің 
сұлбалары мен аэротүсірілімдерін пайдалану дағдыларын береді. 

2-сұрақ

Жергілікті жердегі бағдарлар деп аталады:
A. оларға қатысты өз әскерлері бөлімшелерінің орналасуы, және олардың 

қозғалыс бағыты анықталатын, жақсы байқалатын жергілікті заттар мен 
рельеф элементтері;

B. оларға қатысты аспан шам -шырақтарының орналасуы, нысаналар мен 
объектілер қозғалысының бағыты анықталатын жақсы байқалатын жергілікті 
заттар мен рельеф элементтері;

C. оларға қатысты түнгі уақытта аспан шам-шырақтарының орналасуы, 
қозғалыс бағыты анықталатын және нысаналар мен объектілерінің орнала-
суын көрсететін жақсы байқалатын жергілікті заттар мен рельеф элементтері;

D. оларға қатысты орналасқан жер, қозғалыс бағыты анықталатын және 
нысаналар мен объектілердің орналасуын көрсететін жақсы байқалатын 
жергілікті заттар мен рельеф элементтері. 

3-сұрақ

Жергілікті жерде бағдарлану дегеніміз:
A. горизонт тұстары (дүние тұстары) – солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс 

бағытын табу; қоршаған жергілікті заттарға, рельеф нысанына қатысты өзінің 
орналасқан жерін анықтау; қозғалыстың керекті бағытын табу және жолда 
сол бағытты ұстау; 

B. горизонт тұстары (дүние тұстары) – солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс 
бағытын табу; қоршаған жергілікті заттар, рельеф нысандарына қатысты өз 
бөлімшелерінің орнадасқан жерін анықтау; бөлімшелер қозғалысының керекті 
бағытын табу және жолда сол бағытты ұстау; 

C. горизонт тұстары (дүние тұстары) – солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс 
бағытын табу; түнгі және күндізгі уақытта аспан шам-шырақтарына қатысты 
орналасқан жерді анықтау; қозғалыстың керекті бағытын табу және жолда 
сол бағытты ұстау; 

D. горизонт тұстары (дүние тұстары) – солтүстік, оңтүстік, батыс, шығыс 
бағытын табу; жолдардағы (немесе даладағы) қозғалатын объектілерге қатысты 
өзінің  орналасқан жерін анықтау; қозғалыстың керекті бағытын табу және 
жолда сол бағытты ұстау. 
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4-сұрақ

Өзінің орналасқан жері (орналасқан орны) туралы баяндау жүзеге асы
рылады:

A. қозғалатын объектілерге (бағдарларға) қатысты;
B. жергілікті заттарға (бағдарларға) қатысты;
C. ұшатын аппараттарға (бағдарларға) қатысты;
D. жергілікті жер рельефіне (бағдарларға) қатысты.

§15. Магниттік азимутты анықтау

 5-сұрақ

Азимут деп аталады:
A. берілген нүкте арқылы өтетін меридианның солтүстік бағытынан бас-

тап зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі бойынша өлшенетін 
горизонталь бұрыш;

B. берілген нүкте арқылы өтетін магнитті меридианның солтүстік бағы-
тынан бастап зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі бойынша өлше-
нетін горизонталь бұрыш;

C. берілген нүкте арқылы өтетін координаталық тор сызықтарының 
солтүстік бағытынан бастап зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі 
бойынша өлшенетін горизонталь бұрыш;

D. берілген нүкте арқылы өтетін меридианның солтүстік бағытынан бастап 
зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі бойынша өлшенетін верти
каль бұрыш. 

6-сұрақ

Ақиқат азимут деп аталады:
A. берілген нүкте арқылы өтетін магнитті меридианның солтүстік ба-

ғы тынан бастап зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі бойынша 
өлшенетін горизонталь бұрыш; 

B. берілген нүкте арқылы өтетін координаталық тор сызықтарының 
солтүстік бағытынан бастап зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі 
бойынша өлшенетін горизонталь бұрыш; 

C. берілген нүкте арқылы өтетін ақиқат меридианның солтүстік бағытынан 
бастап зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі бойынша өлшенетін 
горизонталь бұрыш;

D. берілген нүкте арқылы өтетін меридианның солтүстік бағытынан бастап 
зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі бойынша өлшенетін верти
каль бұрыш. 

7-сұрақ

Магнитті азимут деп аталады:
A. берілген нүкте арқылы өтетін координаталық тор сызықтарының сол-

түстік бағытынан бастап зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі 
бойын ша өлшенетін горизонталь бұрыш; 
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B. берілген нүкте арқылы өтетін магнитті меридианның солтүстік ба-
ғытынан бастап зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі бойынша 
өлшенетін горизонталь бұрыш; 

C. берілген нүкте арқылы өтетін ақиқат меридианның солтүстік бағытынан 
бастап зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі бойынша өлшенетін 
горизонталь бұрыш; 

D. берілген нүкте арқылы өтетін  меридианның солтүстік бағытынан бас-
тап зат (бағдар) бағытына дейін сағат тілінің жүрісі бойынша өлшенетін 
горизонталь бұрыш. 

8-сұрақ

Магнитті  ауытқу деп аталады:
A. ақиқат және магнитті меридиандардың оңтүстік бағыты арасындағы 

бұрыш; 
B. ақиқат және магнитті меридиандардың шығыс бағыты арасындағы 

бұрыш; 
C. ақиқат және магнитті меридиандардың батыс бағыты арасындағы бұрыш; 
D. ақиқат және магнитті меридиандардың солтүстік бағыты арасындағы 

бұрыш.

9-сұрақ

Магнитті азимутты анықтау үшін:
A. бетті солтүстікке қарата тұру, нұсқар тежегішін жіберу және құбыл-

наманы бағдарлау (құбылнама бұрылысымен нұсқардың солтүстік ұшын 
лимбінің нөлдік бөлінісімен сәйкес келтіру); 

B. бетті оңтүстікке қарата тұру, нұсқар тежегішін жіберу және құбылнаманы 
бағдарлау (құбылнама бұрылысымен нұсқардың солтүстік ұшын лимбінің 
нөлдік бөлінісімен сәйкес келтіру); 

C. бетті затқа қарата тұру, нұсқар тежегішін жіберу және құбылнаманы 
бағдарлау (құбылнама бұрылысымен нұсқардың солтүстік ұшын лимбінің 
нөлдік бөлінісімен сәйкес келтіру);

D. бетті қозғалыс бағыттарына қарата тұру, нұсқар тежегішін жіберу және 
құбылнаманы бағдарлау (құбылнама бұрылысымен нұсқардың солтүстік ұшын 
лимбінің нөлдік бөлінісімен сәйкес келтіру) керек. 

10-сұрақ

Кері азимут – бұл:
A. жергілікті заттан тұру нүктесіне қарайғы бағыт; ол тура азимуттан  

180°шамасымен ерекшеленеді. Бұл шама егер 180°-тан аз болса, тура азимутқа 
қосылады  немесе  егер ол  180°-тан көп болса, алынып тасталады.

B. жергілікті заттан тұру нүктесіне қарайғы бағыт; ол тура азимуттан  
180° шамасымен ерекшеленеді. Бұл шама тура азимутқа қосылады және 180°
алынып тасталады. 

C. жергілікті заттан тұру нүктесіне қарайғы бағыт; ол тура азимуттан  
180° шамасымен ерекшеленеді. Бұл шама егер ол 180°-тан көп болса, алынып 
тасталады. 
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D. жергілікті заттан тұру нүктесіне қарайғы бағыт; ол тура азимуттан  
180° шамасымен ерекшеленеді. Бұл шама егер ол 180°-тан көп болса, тура 
азимутқа қосылады.

11-сұрақ

GPS-навигатордың ерекшеліктері болып табылады: 
A. аспап сигналды радиоқабылдағыштан қабылдайды және нүкте коорди

наталарын анықтайды, бұл мәліметтер сақталады және арнаулы электрондық 
картаға түсіріледі;

B. аспап сигналды Жер серіктен қабылдайды және нүкте координаталарын 
анықтайды, бұл мәліметтер сақталады және арнаулы электрондық картаға 
түсіріледі;

C. аспап сигналды ұшатын аппараттардан қабылдайды және нүкте коорди
наталарын анықтайды,  бұл мәліметтер сақталады және арнаулы электрондық 
картаға түсіріледі;

D. аспап Жер серіктен дәл уақыт сигналын қабылдайды және нүкте коорди
наталарын анықтайды, бұл мәліметтер сақталады және арнаулы электрондық 
картаға түсіріледі. 

12-сұрақ

Жерсеріктік  навигациялық жүйелер тағайындалған:
A. жерүстілік, судағы және әуедегі объектілердің орналасқан жерін 

(полярлық координаталарын) анықтау үшін;
B. жерүстілік, судағы және әуедегі объектілердің орналасқан жерін 

(биполярлық координаталарын) анықтау үшін;
C. жерүстілік, судағы және әуедегі объектілердің орналасқан жерін 

(географиялық координаталарын) анықтау үшін;
D. жерүстілік, судағы және әуедегі объектілердің орналасқан жерін 

(тікбұрышты координаталарын) анықтау үшін. 

13-сұрақ

Координаталарды анықтау үшін қабылдағыш (навигатор) мынаны істеуі 
тиіс:

A. ең аз дегенде бес Жер серігінің сигналын қабылдау және оларға дейінгі 
арақашықтықты есептеп шығару. төрт жер серігін пайдалану кезінде коор
динаталарды анықтау қабылдағыш сағатының дәл еместігінен туындайтын 
қателіктермен қиындайды;

B. ең аз дегенде бес Жер серігінің сигналын қабылдау және оларға дейінгі 
арақашықтықты есептеп шығару. Үш Жер серігін пайдалану кезінде коор
динаталарды анықтау қабылдағыш сағатының дәл еместігінен туындайтын 
мардымсыз қателіктерге орай, қанағаттанарлық болады;

C. ең аз дегенде бес Жер серігінің сигналын қабылдау және оларға дейінгі 
арақашықтықты есептеп шығару. екі Жер серігін пайдалану кезінде коор
динаталарды анықтау қабылдағыш сағатының дәл еместігінен туындайтын 
қателіктермен қиындайды;
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D. ең аз дегенде төрт жерсерігінің сигналын қабылдау және оларға дейінгі 
арақашықтықты есептеп шығару. Үш жерсерігін пайдалану кезінде  коор
динаталарды анықтау қабылдағыш сағатының дәл еместігінен туындайтын 
қателіктермен қиындайды. 

14-сұрақ

GPS-навигатордың ерекшеліктері болып табылады: 
A. пайдаланушы аспаптың электрондық картасына өзінің қай жерде 

орналасқандығын және өзіне белгіленген соңғы нүкте – нысанаға дейін әлі 
де қанша жүретіндігін түсіреді;

B. пайдаланушы аспап экранынан өзінің қай жерде орналасқандығын және 
белгіленген соңғы нүкте – нысанаға дейін өзінің әлі де қанша жүретінін көреді;

C. пайдаланушы аспап экранынан бағдарлар және олардың координата
лары бар электрондық картаны көреді және өзіне белгіленген соңғы нүкте 
– нысанаға дейін әлі де қанша жүретінін есептей алады;

D. пайдаланушы аспап экранынан құбылнаманы және белгіленген соңғы 
нүкте – ысанаға дейін қанша жүретінін көреді.

15-сұрақ

GPS-навигатордың артықшылығы мынадай:
A. векторлық пішімде арнаулы электрондық карталарды жүктеуге болады, 

олардың көмегімен жергілікті жерде бағдарлануға болады; 
B. векторлық пішімде арнаулы электрондық карталарды жүктеуге болады, 

олардың көмегімен аспан шам-шырақтары бойынша бағдарлануға болады; 
C. векторлық пішімде арнаулы электрондық карталарды жүктеуге болады, 

олардың көмегімен қозғалыстағы объектілердің жағдайын оқуға болады; 
D. векторлық пішімде арнаулы электрондық карталарды жүктеуге болады, 

олардың көмегімен ауа райының болжамына бағдарлануға болады. 

Жауаптары

6 — БЖБ

 2 3 4  6 7 8 9   12 13 14 
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тарау. ӘСКЕРи  РОБОТТЫҚ  ТЕХниКАЛАРДЫң  
нЕГіЗДЕРі 

Ұзақмерзімді 
жоспарлау та
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§16. Әскери роботты техникалардың  негіздері

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери іс негіздерін, роботтар туралы жалпы мәліметтерді, 
роботтардың әскери істе қолданылуы туралы біледі.

Сабақтың 
мақсаты

Оқушыларды әскери роботтық техника, олардың қолданылу 
саласы  мен бұл роботтардың функциялық мүмкіндіктері 
туралы жалпы мәліметтермен таныстыру.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 әскери роботтық техника туралы жалпы мәліметтерді;  
 әскери роботтардың қолданылу саласын;
 роботтардың түрөзгерістері мен олардың тағайындалуын;
 роботтардың функциялық мүмкіндіктерін білетін бо
лады.

Оқушылардың көпшілігі:
 әскери роботтар туралы ақпараттан мысалдар келтіретін, 
роботтық техника мен іт-технологиялардың функциялық 
мүмкіндіктерін білетін болады.
 кейбір оқушылар:
 әскери істе заманауи роботтық техника құралдары мен 
Әт-технологияларды қолданудан шығатын ақпаратқа 
талдау жасай алады.

Тілдік міндеттер Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
 роботтар;
 роботтық техника;
 роботтық техника кешендері (Ртк); 
 желілік орталықтандырылған соғыстар;
 жерүстілік роботтар;
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 әуе  роботтары;
 теңіз роботтары

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың әскери роботтық техника, олардың 
қолданылу саласы, роботтардың функциялық мүмкіндіктері 
туралы білім алуына бағытталған.
Оқушылар қолданылуының әртүрлі салаларындағы робот-
тардың техникалық мүмкіндіктері туралы тиісті білімді 
қалыптастырулары тиіс.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география, физика, 
ақпараттану, орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

Заманауи жерсеріктік навигациялық құралдарды пайда
ланумен жергілікті жерде бағдарлану тәсілдерін біледі.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған 
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті.
сәлемдесу, қатысушыларды тек
серу.
Оқушылардың назарын аудару.
Білімді өзектендіру
“Портфель” тәсілі
Оқушыларға бұл тақырып бойын-
ша білетіндерінің бәрін “жинау” 
ұсынылады (жекелеген түсінік тер-
ді де, сондай-ақ тұтастай сөйлем-
дерді де пайдалануға болады).
сабақ мақсаттарын белгілеу.
мүғалім қорытындылайды.
топтарға бөлу.

Оқулық 

сұрақтары бар слайд

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық материалын 
джигсо әдісімен зерделейді
Оқушылар мұнымен бір мезгілде 
терминологиямен жұмыс істейді.
сұрақ-жауап: “Жауапты бағала”
1. Робот деп нені атаймыз? сендер 
роботтар туралы не білесіңдер? 
2. Оларды кімдер жасайды және 
адам оларды қызметтің қандай 
са ла ларында қолданады?
3. адамдар өнеркәсіптік роботтар 
жасауда мүмкіндіктердің қандай 
деңгейіне қол жеткізді? 

Оқулық, 
дәптерлер
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4. Біздер өнеркәсіптік роботтар
ды қолданумен жасалған, халық 
тұтынатын тауарларды пайдала
намыз ба?
5. сендер әскери роботтар (әскери 
роботтық техника) туралы не біле-
сіңдер? 
6. Әскери роботтық техниканы 
қыз меттің қандай салаларында 
қол  данады?
7. Роботтық техника әскери ма-
ман дарға әскери жанжалдарды 
ше шуде қалай көмектеседі?
Әрбір топтың спикерлері өз тап
сырмасын қорғайды, қалған топ
тар нақтылаушы сұрақтар қояды.
сергектік минуты 
сарамандық жұмысты (зерттеуді) 
орындау.
Тапсырмалар:
1. Заманауи кезеңде Ртк қандай 
әскери және арнаулы міндеттерді 
орындайды? Заманауи Ртк тура
лы білетіндерің жайлы эссе жа-
зыңдар. 
2. Жер үстінде қолданылатын Ртк 
қандай міндеттерді орындайды? 
Орындайтын міндеттерін ескеру
мен жер үстінде қолданылатын 
Ртк шеберліктердің қандай жиы
нына ие болуы тиіс екендігі тура-
лы эссе жазыңдар. 
3. Ртк неліктен дөңгелекті жә не 
шынжыртабанды платфор ма ларға 
жасалады? Орындайтын мін дет-
терді есепке алумен дөңге лекті 
және шынжыртабанды плат фор-
малардағы Ртк қандай жауын-
герлік міндеттерді орындай тыны 
туралы эссе жазыңдар. 
4. ұұа қандай міндеттерді ше-
шеді? Шешетін міндеттерін есеп
ке алумен, ұұа аппаратура мен 
қару-жарақтың қандай жиыны мен 
жарақтандырылған болуы тиіс 
екендігі туралы эссе жазыңдар. 

сұрақтары бар слайд 

суреті бар слайд (кі-
таптағы суреттермен)
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5. Шет мемлекеттердің әскери-
теңіз күштерінің (флоттарының) 
Ртк қандай жауынгерлік мін дет-
тер орындайды? Орындайтын мін-
деттерін есепке алумен шет мем
лекеттер әскери-теңіз күштеріне 
(флоттарына) тағайындалған Ртк 
туралы не білетіндерің жайлы эссе 
жазыңдар. 
тапсырма (зерттеу) нәтижелері 
туралы баяндауды жүзеге асыру.

Сабақтың соңы Рефлексия: 
“Үш С”. Оқушыларғаоларда сабақ 
процесінде жақсы болып шыққан 
үш сәтті, оларда қиындықтар 
туын датқан екі сәтті атау, олар-
дың жұмысын келесі сабақта жақ-
сартатын бір іс-әрекетті көрсету 
ұсы нылады.
Үй тапсырмасы: §16-ты оқып, оқу-
лықтағы тапсырмаларды орындау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни касын 
сақтау

• Оқытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке  ту немесе 
тереңдету 
мүм  кін дігі –
егер оқушыда 
жоғары үл-
герім бай қал-
са, ол тақы-

мұғалім тарапынан бағалау: 
 ауызша сауалнама, оқу шы-
лар дың сарамандық жұмысын 
ба ғалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ тау жөнінде нұс-
қа ма өт кізу. 
 сергектік минуты
 қызметті алмасты
ру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақтау. 
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 рыпты ақ   па -
раттың қо -
сымша де-
рек   көздерін 
пай далана 
оты  рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орын далатын 
жұ мысты, 
тап сырманы 
таңд

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер 
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе,  қалай 
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты сара
лау дұрыс жүргізілді ме? сіз сабақ кезеңдерінің 
уақытын тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспа
рынан шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер. 

Ұзақмерзімді 
жоспарлау та
рауы: “Әскери 
роботтық 
техникалардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§17. Роботтарды басқару алгоритмі

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери іс негіздерін, роботты басқару алгоритмдерін біледі.

Сабақтың 
мақсаты

Оқушыларды робот қозғалысы траекториясын жоспарлау-
мен, олардың функциялық мүмкіндіктерімен, роботтар 
тобын ұжымдық басқару алгоритмдерімен таныстыру



116

Жалғасы

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 робот қозғалысы траекториясын жоспарлау тәртібін; 
 роботтардың функциялық мүмкіндіктерін;
 роботтар тобын ұжымдық басқару модельдері мен 
алгоритмдерін білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 әскери роботтар, робот қозғалысы траекториясын жос-
парлау тәртібі, олардың функциялық мүмкіндіктері, 
роботтар тобын ұжымдық басқару модельдері мен алго-
ритмдері туралы ақпараттан мысалдар келтіре алатын 
болады, роботтық техника мен іт-технологиялардың 
функциялық мүмкіндіктерін біледі.

Кейбір оқушылар:
 әскери іс пен іт-технологияларда заманауи роботтық 
техника құралдарын қолданудан шығатын ақпаратты 
талдай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
 навигациялық жүйелер;
 робот қозғалысының жолын жоспарлау;
 қашықтықтан басқарылатын роботтар; 
 автономиялық роботтар;
 ұжымдық басқарылатын роботтар.

Құндылықтар-
ды тәрбиелеу

сабақ оқушылардың әскери роботтық техника, олардың 
қолданылу саласы, роботтардың функциялық мүмкіндіктері 
туралы білім алуына бағытталған.
Оқушылар роботтардың әртүрлі салаларда қолданылуының 
техникалық мүмкіндіктері туралы тиісті білім қалыптас-
тырулары тиіс.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география, физика, 
ақпараттану, орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

Әскери роботтық техника, оларды қолданылу саласы мен 
Ртк функциялық мүмкіндіктері туралы жалпы мәлімет-
терді меңгереді.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған 
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, қатысушыларды тек
серу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.

Оқулық 
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Білімді өзектендіру
мұның алдындағы тақырыптар 
бо йын ша терминдермен және 
олар дың анықтамаларымен жұ-
мыс – “допты қағып ал” тәсілі. 
мұ ғалім терминді атап тұрып, 
доп ты лақтырады, оны қағып ал-
ған оқушы бұл терминнің анық-
та масын айтады. Бұдан кейін өзі 
басқа бір терминді атап, допты 
екінші оқушыға қарай лақтырады.
сабақ мақсатын анықтау. 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

терминдер сөздері бар 
слайд

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
“қалпына келтіруші” тәсілі
Оқушыларға “Роботты басқару 
алгоритмдері” тақырыбы бойын
ша бұрмаланған және толық емес 
ақпараты бар мәтін ұсынылады. 
Оқушылар мәтінді қалпына кел
тіреді, яғни оны толықтырып, 
қателерін түзейді.
Сүрақ – жауап 
“Дұрыс – дұрыс емес”
сергектік минуты 
сарамандық жұмысты орындау 
(материалды бекіту)
Оқушыларға роботты басқару ал-
горитмдерімен негізгі операция-
лар ды орындау мен жасауға, 
ре  дак  циялауға тапсырмалары 
бар нұсқаулықтық карталар ұсы-
нылады. 
“Сарапшы” өзара бағалауы

“Роботты басқару алго-
ритмдері” тақырыбы 
бойынша өзгертілген 
мәтін, оқулық, дәп-
тер лер

нұсқаулықтық карта
лар, компьютер.
Жұмысты бағалау өл-
шем шарттары бар па-
рақ

Сабақтың соңы Рефлексия: 
сабақтағы жұмысты сипаттайтын 
сөздерді үш бағыт бойынша атап 
көрсетіңдер.
сабақ мен сабақта қорытынды

1. қызықты.
2. Жалық-
тырады.
3. Бәрібір.

1. Жұмыс 
істедім.
2. демалдым.
3. Басқа-
лар ға кө-
мек тестім.

1. матери ал-
ды түсін дім.
2. Білге-
німнен көп 
біл  дім.
3. түсінбе дім.
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Үй тапсырмасы: §17-ты оқу және 
тапсырмаларды орындау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни касын 
сақтау

• Оқытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүм кіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда 
жоғары үл-
герім бай-
қал са, ол 
та қы рыпты 
ақ па раттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пай далана 
оты рып, зер
делей алады;

• топтағы жұ -
мыс – рөл-
дер  ді бөлісу, 
орын далатын 
жұ мысты, 
тап сырманы 
таңдау.

мұғалім тарапынан бағалау: 
 ауызша сауалнама, оқу шы-
лар  дың сарамандық жұмысын 
ба ғалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау жөнінде нұс-
қама өткізу. 
 сергектік минуты
 қызметті алмасты
ру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау. 

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды  
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оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай 
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау 
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер. 

Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§ 18. Роботтарға арналған тапсырмалар

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери істің негіздерін біледі, роботтарға арналған мін-
деттерді шешеді.

Сабақтың 
мақсаты

Оқушыларды роботтардың функциялық мүмкіндіктерімен 
таныстыру, жекелеген тактикалық міндеттерді қою мен 
шешу дағдыларын дарыту: жергілікті жерде бағдарлану.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 жерүстілік роботтардың функциялық мүмкіндіктерін; 
 басқару интерфейсін құрылымдау бойынша басқару 
бағдарламасын білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 әскери роботтар туралы ақпараттан мысалдар келтіре 
алады, роботты басқару бағдарламасын, (жерүстілік) 
радиотехника мен іт-технологиялардың функциялық 
мүмкіндіктерін білетін болады.

Кейбір оқушылар:
 әскери іс пен іт-технологияларда заманауи роботтық 
техника құралдарын қолданудан шығатын ақпаратқа 
талдау жасай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелер мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
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Пәндік лексика мен терминология:
 әскери роботтық техника;
 android

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың әскери роботтық техника, олардың 
қолданылу саласы, роботтардың функциялық мүмкіндіктері 
туралы білім алуына бағытталған.
Оқушылар басқару интерфейсін құрылымдау, роботтарды 
басқару туралы тиісті білімді қалыптастырулары тиіс.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география, физика, 
ақпараттану, орыс тілі

Мұның алдын-
дағы білім

Әскери роботтық техника, олардың қолданылу саласы 
мен Ртк-нің функциялық мүмкіндіктері туралы қадетті 
білімді меңгерген.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

ұйымдастыру сәті.
сәлемдесу, қатысушыларды тек
серу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру
Бұл тараудың алдыңғы сабақ-
та рының тақырыптарын жаңа 
тақырыппен біріктіретін қысқаша 
сюжет ұсынылады. 
сауалнама жүргізіледі, онда оқу-
шы лар тақтада (интербелсенді) 
ұсынылған сұрақтарға жауап бе-
реді.
сабақ мақсаттарын белгілеу. 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Оқулық 

сұрақтары бар слайд

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
“қалпына келтіруші” тәсілі
Оқушылар оқу материалын зер-
делейді, жеке тактикалық міндетті 
шешеді: берілген тақырып бойын
ша жергілікті жерде бағдарлану: 
“Android смартфондағы G-сен сор-
дың көмегімен Arduino ма шин-
касын басқару”. 
сабақтың соңында оқушылар 
Arduino машинкасын Android

“Роботтарға арналған 
міндеттер” тақырыбы 
бойынша мәтін, оқу-
лық, дәптерлер
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смартфондағы G-сенсордың көме-
гімен басқару бойынша пішін 
үйлесімінің белгілі бір нұсқасын 
ұсынулары тиіс. Әрбір топтың 
спикерлері өз тапсырмаларын 
қорғайды.
сарапшылар жауапты ұсынылған 
өлшем шарттар бойынша баға-
лайды.

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: §18-ты оқу. Ar-
dui no машинкасын Android смарт-
фондағы G-сенсордың көме гімен 
басқару бойынша проблемаларды 
шешу мысалдарын іріктеу. 
Рефлексия 
1. Сабақ кезеңдерінің қайсысы 
сендерді ойлануға, бақылауға 
үй ретті?
2. Сендер өз білімдеріңді са бақ
тың қандай кезеңінде қолдануға 
әрекеттендіңдер?
3. Сендерде сабақтың соңында 
қандай сезім болды?

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау 
және қауіпсіздік техни-
ка сын сақтау

• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ тау.
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жо ғары үл-
герім бай-
қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңд

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер 
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай 
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау 
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара у-
ын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер. 

ТАРАу БОйЫнША БАҒАЛАу СҰРАҚТАРЫ

тарау. ӘСКЕРи РОБОТТЫҚ ТЕХниКАЛАРДЫң нЕГіЗДЕРі

§16. Әскери роботты техникалардың негіздері

1-сұрақ

Әскери және арнайы қолданылатын роботтық техниканың негізгі салала
рына жатқызуға болады:

A. барлауды (қарсылас күштері мен құралдарын бақылау, іздестіру,  
айқындау және ізіне түсу);

B. танк жасауды (қарсыластың күштері мен құралдарын іздестіруді, табуды 
және жоюды жүзеге асыратын снарядтар);

C. ату қаруларын (қарсыластың күштері мен құралдарын іздестіруді, та
буды және жоюды жүзеге асыратын оқтар);

D. артиллерияны (қарсыластың күштері мен құралдарын іздестіруді, та
буды және жоюды жүзеге асыратын ату құралдары).
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2-сұрақ

Әскери және арнайы қолданылатын роботтық техниканың негізгі салала
рына жатқызуға болады:

A. маңызды нысаналар мен объектілерді зерттеуді;
B. нысаналар мен объектілерді бақылауды;
C. маңызды нысаналар мен объектілерді жоюды;
D. нысаналар мен объектілердің іс-әрекеттерін бақылауды.

3-сұрақ

Әскери және арнайы қолданылатын роботтық техниканың негізгі салала
рына жатқызуға болады:

A. тылды жабдықтау және әскери қалашықтарға қызмет көрсету;
B. тылды жабдықтау және әскери инфрақұрылымға қызмет көрсетуді;
C. әскери техникаға тылда және сервистік қызмет көрсетуді;
D. тылды жабдықтау және әскери киім нысанына қызмет көрсетуді.

4-сұрақ

Әскери техниканың роботтандырылған үлгілерін қолданудың негізгі са
лалары болып табылады:

A. жерастылық, ғарыштық, суастылық;
B. жерүстілік, ғарыштық, суастылық;
C. жерүстілік, әуелік, теңіздік;
D. жерүстілік, жерастылық; суастылық.

5-сұрақ

Жерүстілік роботтар ... үшін пайдаланылады: 
A. артиллериялық атысты дайындау; 
B. шабуыл шептерін жабдықтау;
C. бөлімшелерді инженерлік жабдықтау; 
D. қарсыластың қорғанысын бұзып шығу. 

§17. Роботтарды басқару алгоритмі

6-сұрақ

Робот траекториясын жоспарлау әдістері:
A. әуелік желілер бойынша қозғалу;
B. түзу сызықты траекториялар бойынша қозғалыс;
C. жоспарланған жол бойынша қозғалыс;
D. түзу сызықтар бойынша қозғалыс. 

7-сұрақ

Робот траекториясын жоспарлау әдістері:
A. шеңбер доғасы  бойынша қозғалыс;
B. үшбұрыш доғасы бойынша қозғалыс;
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C. шаршы доғасы бойынша қозғалыс;
D. сопақ доғасы бойынша қозғалыс.

8-сұрақ

Түрлендіруші роботтандырылған жүйе ... бөлінеді:
A. дыбыспен басқарылатын роботтарға;
B. сигналмен басқарылатын роботтарға;
C. механикалық  жолмен басқарылатын роботтарға;
D. қашықтықтан басқарылатын роботтарға. 

9-сұрақ

Түрлендіруші роботтандырылған жүйе ... бөлінеді:
A. тәуелсіз роботтарға;
B. автономды роботтарға;
C. дербес роботтарға;
D. автоматты роботтарға. 

10-сұрақ

Толықтай автономды  робот ... орындай алады:
A. басқару аппаратынсыз ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуді;
B. ұзақ уақыт бойы автономды жұмыс істеуді; 
C. адамның  араласуынсыз ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуді;
D. басқару жүйелерінсіз ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуді.

Жауаптары

7 — БЖБ

 2 3 4  6 7 8 9 
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VIII ТАРАу. ӨМіР ҚАуіПСіЗДіГі  ЖӘнЕ  АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХнОЛОГиЯЛАР нЕГіЗДЕРі

Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§19. Шаруашылық объектісінің азаматтық қор ға нысы

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

қазақстан Республикасы азаматтық қорғанысын 
ұйымдастырылуын біледі

Сабақтың 
мақсаты

Шаруашылық объектісінің азаматтық қорғанысын (оқу 
орындарын) ұйымдастырудың құрылымы және оның 
міндеттері. азаматтық қорғанысының әскери емес 
құрылымдар қызметі және жабдықталуын;

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 шаруашылық объектісінің азаматтық қорғанысын (оқу 
орындарын) ұйымдастырудың құрылымы және оның 
міндеттерін біледі. 
 азаматтық қорғанысының әскери емес құрылымдар 
қызметі және жабдықталуын білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 Шаруашылық объектісінің азаматтық қорғанысын (оқу 
орындарын) ұйымдастырудың құрылымы және оның 
міндеттері. азаматтық қорғанысының әскери емес 
құрылымдар қызметі және жабдықталуы жөніндегі 
ақпараттан мысалдар келтіре алатын болады, қазіргі 
заманғы қырып-жою құралдарының ерекшеліктерін 
біледі. 

Кейбір оқушылар:
 қарсыластың қырып-жоюдың заманауи құрал дарын 
қолдануын есепке алумен, шаруашы лық жүргізу 
объектілерінде (білім беру ұйымында) заманауи қару-
ларды қолдануы туралы ақпаратқа талдау жасайтын 
болады.
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Тілдік 
міндеттер

Оқушылар: қарастырылатын мәселелерді ашатын мысалдар 
келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
азаматтыққорғау;
азаматтық қорғаныс;
азаматтық қорғаныстың  бастығы;
азаматтық қорғаудың  міндеттері;
азаматтық қорғау құралымдары.

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың шаруашылық жүргізу объек тісіндегі 
азаматтық қорғау туралы білім алуына бағытталған. 
Оқушылар білім беру мекемесіндегі азаматтық қорғаудың 
орындалатын міндеттері, азаматтық қорғаудың әскери емес 
құралымдарының тағайындалуы мен жарақтандырылуы 
туралы тиісті білім қалыптастырулары тиіс.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзілік тарих, қазақстан тарихы, георграфия, орыс 
тілі

Мұның алдын-
дағы білім

Әскери іс негіздері туралы, ең төменгі тактикалық буын 
бөлімшесінің мүмкіндіктері туралы қажетті білімді мең-
гереді.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру
сауалнама жүргізіледі, онда оқу-
шылар тақтада (интербелсенді) ұсы -
нылған сұрақтарға жауап бе реді.
сабақ мақсатын белгілеу 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Оқулық 

сұрақтары бар слайд

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен 
жұмыс істейді
Талқылауға арналған сұрақ:
1. азаматтық қорғанысты ұйым-
дас тырудың аумақтық-салалық 
қағидатын сұлбамен көрсетіңдер.
2. Білім беру мекемесіндегі азамат-
тық қорғаудың негізгі міндеттерін 
орындаудың кезектілігін сұлбамен 
көрсетіңдер.

Оқулық, дәптерлер, а3 
парақтары, маркерлер
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Әрбір топтың спикерлері өз тап
сырмасын қорғайды, қалған топ
тар нақтылаушы сұрақтар қояды.
Сұрақ-жауап: “Мен…келісемін, 
мен мынаны қосқан болар едім”
Сергіту  минуты
сарамандық жұмысты орындау 
(материалды бекіту)
Оқушыларға сұлба жасау, аза-
мат тық қорғаудың әскери емес 
құралымдарын көрсету, олар-
дың тағайындалуы мен жарақ-
тандырылуы туралы әңгімелеу 
ұсы нылады.
тапсырма (зерттеу) нәтижелері 
туралы баяндама жасауды жүзеге 
асыр

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: оқулықтағы осы 
тақырып бойынша тапсырманы 
орындау. 
Рефлексия: сабақтағы үш бағыт 
бойынша жұмысты сипаттайтын 
сөйлемдерді атап көрсетіңдер. 
Сабақ:
 қызықты;
 қызықсыз;
 бәрібір.

мен сабақта:
 жұмыс істедім;
 демалдым;
 басқаларға көмектестім.

Қорытынды:
 материалды түсіндім;
 көбірек білдім;
 түсінбедім.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау
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• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда
жо ғары үл-
герім бай-
қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңд

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау 
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара -
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.
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Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботты тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§20. Ядролық қару және оның сипаттамасы

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Ядролық қару мен заманауи қырып-жою құрал да рының 
адамдарға, шаруашылық объектілеріне, қоршаған ортаға 
әсер етуінің ерекшеліктерін және оны қолданудың 
экологиялық салдарларын біледі. 

Сабақтың 
мақсаты

Ядролық қарудың түрлерін, ядролық жарылыстың 
зақымдаушы факторларын, ядролық жарылыс оша ғының 
сипаттамасын, нейтрондық ату жарақтары зақымдаушы 
әрекетінің ерекшеліктерін зерделеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 ядролық жарылыстың зақымдаушы факторлары мен 
олардан қорғану тәсілдерін; 
 ядролық жарылыс ошағы, оның сипаттамасын;
 нейтрондық ату жарақтары зақымдаушы факторларының 
ерекшеліктерін білетін болады. 

Оқушылардың көпшілігі:
 Жапония аумағында атомдық қаруды қолданудың та
рихи тәжірибесін ескере отырып, ядролық қару мен 
нейтрондық ату жарақтарын адамдарға, шаруашылық 
объектілеріне, қоршаған ортаға қолдану қауіптілігі мен 
экологиялық салдарларын бағалай білетін болады.  

Кейбір оқушылар:
 кеңестік кезеңде қазақстан аумағында ядролық қарудың 
сынақ жарылыстарын, сондай-ақ ел басшылығының за
манауи жағдайларда ядролық қарусыздану мәселелері 
бойынша саяси шешімдерін ескере отырып, ядролық 
қару мен нейтрондық ату жарақтарын адамдарға, 
шаруашылық объектілеріне, қоршаған ортаға қолданудың 
қауіптілігі мен экологиялық салдарларын талдай алады.

Тілдік 
міндеттер

 Оқушылар:
 қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
 Пәндік лексика мен терминология:
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 ядролық қару;
 ядролық қарудың зақымдаушы факторлары;
 екпінді соққы;
 жарықтық сәулелену;
 өтпелі  радиация;
 электрмагнитті импульс.

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың ядролық қару туралы жан-жақты 
білім алуына бағытталған. Оқушылар жер бетінде ядролық 
қарусыз бейбітшілік үшін күрес жүргізудің маңыздылығы 
туралы тиісті білім қалыптастырулары тиіс.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география,  орыс 
тілі, физика, құқық негіздері. 

Мұның алдын-
дағы білім

Әскери іс негіздері туралы қажетті білімді меңгереді, ша-
руа шылық жүргізу объектілері (білім беру ұйымы) аза мат-
тық қорғауының ұйымдық құрылымын біледі.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру
сауалнама жүргізіледі, онда оқу-
шылар тақтада (интербелсенді) 
ұсынылған сұрақтарға жауап бе-
реді.
сабақ мақсатын белгілеу 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Оқулық 

сұрақтары бар слайд

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді
Талқылауға арналған сұрақ:  
1. Ядролық жарылыстың адам-
дарға зақымдаушы факторлары 
әсер етуінің кезектілігін сұлбамен 
көрсетіңдер.
2. Жерүстілік ядролық жары-
лыс тың радиоактивті ізі мен 
за қымдану аймақтарының құры-
луын сұлбамен көрсетіңдер.

“Роботтарға арналған 
міндеттер” тақырыбы 
бойынша мәтін, оқу-
лық, дәптерлер
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Әрбір топтың спикерлері өз тап
сырмасын қорғайды, қалған топ
тар нақтылаушы сұрақтар қояды.
Сұрақ-жауап: “Мен…келісемін, 
мен мынаны қосқан болар едім”
Сергіту  минуты
Оқушыларға кесте жасау және 
талдау жүргізу ұсынылады, онда 
мынаны көрсету қажет:
1) қарсылас елдегі қандай объек-
тілерге ядролық қару қолдануы 
мүмкін;
2) ядролық қаруды қолданудың 
қандай салдарлары, оның ішінде 
қандай экологиялық салдарлары 
болуы мүмкін;
3) ядролық соққыдан қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін қандай іс-
шаралар қабылдау қажет. 
тапсырма (зерттеу) нәтижелері 
туралы баяндама жасауды жүзеге 
асыру.

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: оқулықтағы осы 
параграф бойынша тапсырманы 
орындау. 
Рефлексия: 
 маған ... болатыны таныс бо
латын;
 мен ... болатынын білмеген 
едім;
 мені ... болатындығы қызық-
тырды.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау
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• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда
жо ғары үл-
герім бай-
қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңд

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау 
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.
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Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§21. Химиялық қару

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Химиялық қару мен басқа да заманауи қырып-жою 
құралдарының адамдарға, шаруашылық объектілеріне, 
қоршаған ортаға әсер етуінің ерекшеліктері мен оны 
қолданудың экологиялық салдарларын біледі. 

Сабақтың 
мақсаты

Химиялық қаруды қолданудың белгілерін, қысқаша си
паттамасын, зақымдаушы қасиеттері мен олардан қорғану 
тәсілдерін зерделеу. 

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 уландырушы заттардың қысқаша сипаттамасын, олар-
дың зақымдаушы қасиеттерін; 
 химиялық қару қолдану ошағын, химиялық зақымдалу 
аймақтарын білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 жергілікті соғыстарда химиялық қару қолданудың та
рихи тәжірибесін ескерумен, химиялық қаруды адам-
дарға, шаруашылық объектілеріне, қоршаған ортаға 
қолданудың қауіптілігін және экологиялық салдарларын 
бағалай білетін болады. 

Кейбір оқушылар:
 кеңестік кезеңде қазақстан аумағында химиялық қа-
руды сынаудың, сондай-ақ ел басшылығының замана
уи жағдайларда химиялық қару мәселелері бойынша 
саяси шешімдерін ескере отырып, химиялық қаруды 
адамдарға, шаруашылық объектілеріне, қоршаған ортаға 
қолданудың қауіптілігі мен экологиялық салдарларын 
талдай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
— химиялық қару (Хқ);
— уландырушы заттар (уЗ);
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— жүйке-салдандыру әрекетті уЗ;
— тұншықтыру әрекетті уЗ;
— жалпы улаушы әрекетті уЗ;
— тітіркендіруші әрекетті уЗ;
— психохимиялық әрекетті уЗ.

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың химиялық қару туралы жан-жақты 
білім алуына бағытталған. Оқушылар бейбітшілік үшін 
және химиялық қаруды қолданбау үшін күрес жүргізудің 
маңыздылығы туралы тиісті білім қалыптастырулары тиіс. 

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география, орыс 
тілі, физика, құқық негіздері 

Мұның алдын-
дағы білім

Ядролық қарудың түрлері, ядролық жарылыстың зақым-
даушы факторлары, нейтрондық ату жарақтары әсерінің 
ерекшеліктері туралы қажетті білімді меңгереді.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Ойын арқылы оңды  психологиялық 
көңіл-күй жасау: 
Білімді өзектендіру.
“қателікті ұста” тәсілі  (бұрыннан 
белгілі жалған тұжырымдардан 
қателікті табу және дұрысын 
ұсы  ну). Оқушылардың алдында – 
“тұжырымдары” бар қағаз па рағы.
сабақ мақсатын белгілеу 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Оқулық 

сұрақтары бар слайд

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді
Талқылауға арналған сұрақ: 
1. Химиялық қару қолданудың 
қауіптілігі неде?
2. Химиялық қару қашан және қай 
жерде бірінші рет қолда ныл ды?
3. уландырғыш заттармен (уЗ) 
за қымдану белгілері қандай?
4. Химиялық қаруды жеткізу құ-
ралы не болып табылады?

Оқулық, дәптерлер, 
сұрақтары бар слайд
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5. Химиялық қару қолда ны-
луының ошағы не деп аталады?
6. қандай аймақ химиялық за-
қым  дану аймағы деп аталады?

Әрбір топтың спикерлері өз тап
сырмасын қорғайды, қалған топ
тар нақтылаушы сұрақтар қояды.
Сұрақ-жауап: “Мен… келісемін, 
мен мынаны қосқан болар едім”
Сергіту минуты
сарамандық жұмысты орындау 
(материалды бекіту)
Оқушыларға кесте жасау және 
талдау жүргізу ұсынылады, онда 
мынаны көрсету қажет:
1. қандай нысаналар химиялық 
шабуыл объектілері болып табы
лады?
2. Химиялық қаруды адамдарға, 
қор шаған ортаға, экологияға қол-
данудың салдарлары қандай бо-
луы мүмкін?
3. Химиялық қарудан қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету үшін қандай іс-
шаралар қабылдау қажет? 

тапсырма (зерттеу) нәтижелері 
туралы баяндама жасауды жүзеге 
асыру.

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: осы параграф 
бойынша оқулық тапсырмасын 
орындау. 
Рефлексия: 
“кемпірқосақ” тәсілі:
 мен енді… ________ орындай 
аламын ...  
 қиын болды…___________    
 менде ойдағыдай болып шық-
ты… __________     
 бүгін мен білдім… __________       
 мен үйрендім… ___________  

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау жә не 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау



136

Жалғасы

көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала ры-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда
жо ғары үл-
герім бай-
қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңд

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лар дың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.
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Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§22. Биологиялық (бактериологиялық) қару

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Биологиялық (бактериологиялық) қару мен қы рып-
жоюдың басқа да заманауи құралдарының адам дарға, 
шаруашылық жүргізу объектілеріне, қоршаған ортаға әсер 
етуінің ерекшеліктері мен оны қолданудың экологиялық 
салдарларын біледі. 

Сабақтың 
мақсаты

Биологиялық (бактериологиялық) қаруды қолда нудың 
белгілерін, бактериялық құралдардың қыс қаша сипаттама
сын, зақымдаушы әсері мен олардан қорғану құралдарын 
зерделеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 биологиялық (бактериологиялық) қару, оның зақым-
даушы әсерін, қолданылу белгілерін;
 бактериялық құралдардың қысқаша сипаттамасын, 
олардың зақымдаушы әрекеттерін және олардан қорғану 
құралдарын; 
 бактериологиялық қарудың қолданылу ошағы, оның 
сипаттамасын;
 бактериялық зақымдану ошағында жүргізілетін іс-ша-
раларды; карантин мен обсервацияны білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі: 
 кейбір дамыған мемлекеттерде биологиялық (бакте-
рио логиялық) қарудың бар екендігін ескере отырып, 
биологиялық (бактериологиялық) қаруды адамдарға, 
шаруашылық жүргізу объектілеріне, қоршаған ортаға 
қолданудың қауіптілігі мен экологиялық салдарларын 
бағалай білетін болады. 

Кейбір оқушылар:
 қазақстан аумағында кеңестік кезеңде биологиялық 
(бактериологиялық) қаруды сынауды, сондай-ақ зама-
науи жағдайларда биологиялық (бактериологиялық) 
қаруды жою мәселелері бойынша басшылықтың саяси 
шешімдерін ескере отырып, химиялық қаруды адамдарға, 
шаруашылық жүргізу объектілеріне, қоршаған ортаға 
қолданудың қауіптілігіне талдау жасай алады
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Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
— биологиядық (бактериологиялық) қару (Бқ);
— зақымдаушы әрекеттері (ЗӘ);
— қорғану құралдары;
— карантин;
— обсервация.

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың биологиялық (бактерио ло-
гиялық) қару туралы жан-жақты білім алуына 
ба ғыт талған. Оқушыларда бейбітшілік үшін күрес 
жүргізу және биологиялық (бактериологиялық) 
қа руды қолданбаудың маңыздылығы туралы тиісті 
білім қалыптасуы тиіс. 

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзілік тарих, қазақстан тарихы, география,  
орыс тілі, физика, құқық негіздері 

Мұның алдын-
дағы білім

Химиялық қару туралы қажетті білімді меңгереді, 
химиялық қаруды қолдану белгілерін ажырата
ды. Химиялық қарудың қысқаша сипаттамасын, 
зақымдаушы қасиеттерін және қорғану тәсілдерін 
біледі.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру.
“миллион кімге бұйырады?” тә-
сілі.
Жауаптарының нұсқалары бар (4 
жауаптан кем емес), күрделілігі
мен құны өсе түсетін сұрақтар 
іріктеліп аланады.
Шарттары: “50 де 50”; “залдың 
кө мегі”; “бір қателік құқығы”.
сұрақтар мұның алдындағы та-
қырыптар бойынша құрас ты ры-
лады. мысалы:

Оқулық 
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1. Ядролық қару – бұл  ... негізгі 
түрлерінің бірі:
а) жаппай қырып-жою қаруы;
Б) жарылғыш зат;
В) заряды бар ату жарағы;
с) жарықшақтық ату жарағы.

2. Химиялық қару – бұл:
а) уытты зат;
Б) жаппай қырып-жою қаруы;
В) химиялық заряд;
с) жарылғыш зат. 

сабақ мақсатын белгілеу. 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

слайд дайындау

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді.
Талқылауға арналған сұрақ: 
1. қоршаған орта үшін биологиялық 
(бактериологиялық) қаруды (Бқ) 
қолданудың қауіптілігі неде?
2. Бқ-дың зақымдаушы әрекеті 
неге негізделген?
3. Бқ-ды қолдану тәсілдерін атаң-
дар.
4. Бқ-дың қолданылу белгілері 
қан дай?
5. іс-шаралар – карантин мен об-
сер вация қандай мақсаттармен 
жүр  гізіледі?
6. Бактериологиялық қарудың 
қол да нылу ошағы дегеніміз не?
7. сендерге Бқ-дың соғыстарда 
қол  данылу тарихы туралы не 
бел гілі?
Әрбір топтың спикерлері өз тап-
сырмасын қорғайды, басқа топтар 
нақтылаушы сұрақтар қояды.
Сұрақ-жауап: “Мен… келісемін,  
мен ... қосқан болар едім”
Сергіту минуты
сарамандық жұмысты орындау 
(материалды бекіту)

Оқулық, 
дәптерлер.

сұрақтары бар слайд
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Оқушыларға кесте және оған 
тал дау жасау ұсынылады, онда 
мынаны көрсету қажет:
1. Бқ үшін қандай нысаналар объ
ект болып табылады?
2. Бқ-ды қолданудың адамдарға, 
ауылшаруашылығына тигізетін 
салдарлары қандай болуы мүмкін?
3. адамдардың, жануарлар мен 
ауылшаруашылық өнімдерінің 
жұқпалы аурулардан, Бқ-дан 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін қандай іс-шаралар қабылдау 
қажет? 
тапсырма (зерттеу) нәтижелері 
бойынша баяндама жасауды жү-
зеге асыру.

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: осы параграф 
бойынша оқулық тапсырмасын 
орындау. 
Рефлексия: 
сабақ пайдалы болды, бәрі тү сі-
нікті.
кейбір жайттар ғана сәл-пәл түсі-
ніксіз.
Әлі де болса, еңбектенуге тура 
келеді.
Иә, дегенмен де оқу қиын.
Оқушылар сабақ аяқталған соң  
жақын келіп, өздеріне көбірек ту-
ра келетін сөздердің тұсына белгі 
қояды.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр лым 
қабі  лет ті оқу-
шы  ларға қан-
дай тап сыр   ма-
р бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау
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• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда
жо ғары үл-
герім бай-
қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңда

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара -
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.



142

Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§23. Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

тыныс алу мүшелерін қорғаудың жеке құралдарының 
тағайындалуы мен пайдалану тәртібін біледі.

Сабақтың 
мақсаты

тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарының тағайындалуын, 
құрылысы мен пайдалану ережелерін зерделеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 жалпы әскери және азаматтық газтұмылдырықтың та-
ғайындалуы мен құрылысын; 
 газтұмылдырықты кию және оны пайдалану ережелерін, 
зардап шеккен адамға газтұмылдырықты кигізу тәсіл-
дерін; 
 газтұмылдырықты реттеп салу ережелерін;
 тыныс алу мүшелерін қорғаудың ең қарапайым құрал-
дарын білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 табиғи немесе техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар 
кезіндегі тыныс алу мүшелерін қорғаудың жеке құрал-
дарын білетін және оларды іс-тәжірибеде қолдана білетін 
болады. 

Кейбір оқушылар:
 тыныс алу мүшелерін жеке қорғау құралдарының 
(тмЖққ) тағайындалуына талдау жасап, экологиялық 
қатер туындаған, табиғи және техногенді сипаттағы 
төтенше жағдайлар кезінде тмЖққ қолдану қажеттігін 
анықтай алатын болады.  

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
 қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.

Пәндік лексика мен терминология:
 қорғану құралдары;
 газтұмылдырық;
 тыныс алу мүшелері;
 тыныс алу мүшелерін оқшаулағыш құралдар.
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Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың тыныс алу мүшелерін қорғау құ-
ралдары туралы жан-жақты білім алуына бағытталған.
Оқушыларда тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарын 
қолдана білудің маңыздылығы туралы қажетті білімді 
қалыптастыру.  

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география,  орыс 
тілі, физика, құқық негіздері 

Мұның алдын-
дағы білім

Биологиялық (бактериологиялық) қаруды қолданудың 
белгілері, бактериялық құралдардың қысқаша сипаттама
сы, зақымдаушы әрекеттері мен олардан қорғану туралы 
қажетті білімді меңгереді.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру.
мұның алдындағы тақырыптар 
бойынша терминдермен және 
олар дың анықтамалары бойын
ша жұмыс – “допты ұста” тәсілі. 
мұға лім термині бар допты лақ-
ты  рады, оны ұстап алған оқушы 
бұл терминнің анықтамасын ай-
та  ды. Одан кейін өзі басқа тер-
минді атайды және допты екінші 
оқушыға лақтырады.
сабақ мақсатын белгілеу. 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Оқулық 

слайд дайындау

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді.
Сарамандық жұмысты орын
даңдар: 
1. Жалпы әскери және азаматтық 
газтұмылдырықтың тағайында-
луы мен құрылысын, олардың 
жұмыс істеу қағидаттарын қарап 
шығың дар.
2. Газтұмылдырықты қарап шығу, 
тексеру мен жинап салу тәртібіне 
талдау жасаңдар.

Оқулық, 
дәптерлер

сұрақтары бар слайд



144

Жалғасы

3. Газтұмылдырықты өзіне және 
зардап шеккен (жараланған) адам-
ға кигізу тәсілдерін пысық таумен, 
газтұмылдырықты кию бойынша 
жаттығу өткізіңдер.
4. дәптерге тыныс алу мүшелерін 
қорғаудың ең қарапайым құрал-
дарын және оларды қолдану тәр-
тібін көшіріп жазыңдар. ерек-
шеліктерін бөліп көрсетіңдер.

Әрбір топтың спикерлері өз тап-
сырмасын қорғайды, басқа топтар 
нақтылаушы сұрақтар қояды.
сұрақ – жауап: 
“Бір сөйлеммен жалпыла”
Сергіту минуты
Оқушылардың оқу материалын 
түсінуін тексеру (материалды 
бекіту)
тапсырма: 
1) Пмк сүзгілік газтұмылдырық 
неден құралады, олардың та ға-
йындалуы туралы айтыңдар;
2) газтұмылдырық өлшемін қа лай 
таңдайды, өздеріңе газтұ мыл ды-
рық  таңдаңдар;
3) газтұмылдырық қымталған-
дығын тексеру үшін не істеу қа-
жет, іс-әрекеттердің кезектілігі 
қандай болады?
4) газтұмылдырық кию тәр ті бі 
қандай, көрсетіңдер (газтұмыл ды-
рық бар болған кезде);
5) тыныс алу мүшелерін қорғаудың 
ең қарапайым құралдарын қалай 
қолданған жөн, көрсетіңдер (бұл 
құралдар бар болған кезде).

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: осы параграф 
бойынша оқулық тапсырмасын 
орындау. 
Рефлексия: 
 мен не білдім? ___________
 жаңалықтан не білдім? ______
 маған түсінікті болды _______
 маған түсініксіз болды ______
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Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала ры-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау 
және қауіпсіздік техни-
ка сын сақтау

• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда
жо ғары үл-
герім бай-
қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңда

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсатына қол жеткізді ме? егер 
оқушылар мақсатқа әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.



146

Жалғасы

дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§ 24. Теріні қорғаудың жеке құралдары

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

теріні қорғаудың жеке (арнаулы) құралдарын пай
далану тәртібін біледі.

Сабақтың 
мақсаты

арнаулы қорғаныш киімінің тағайындалуы мен 
оларды пайдалану ережелерін, сондай-ақ теріні 
қорғаудың қолда бар құралдарының мүмкіндіктерін 
зерделеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 теріні қорғаудың қолда бар құралдарын; 
 арнайы қорғаныш киімінің тағайындалуы мен оларды 
пайдалану ережелерін білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 олардың қорғаныстық қасиеттерін қосымша қымта лан-
дыру және сіңіру жолымен арттыруды, теріні қорғаудың 
қолда бар құралдарын және оларды іс-тәжірибеде қол-
дана білетін болады;

Кейбір оқушылар:
 л-1 жеңіл қорғаныс костюмін, жалпыәскери қорғаныс 
жинақталымын пайдалана білетін болады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
— теріні қорғау құралдары;
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— жалпыәскери қорғаныстық жинақталым (ОЗк); 
— жеңіл қорғаныс қостюмі (л-1);
— тұрмыстық киім-кешек бұйымдары.

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың теріні қорғау құралдары туралы жан-
жақты білім алуына бағытталған.
Оқушылар теріні қорғаудың қолда бар және арнаулы 
құралдарын қолдана білудің маңыздылығы туралы қажетті 
білімді қалыптастырулары тиіс.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география, орыс 
тілі, физика, құқық негіздері. 

Мұның алдын-
дағы білім

тыныс алу мүшелерін қорғаудың жеке құралдарының 
тағайындалуы, құрылысы мен оларды пайдалану ережелері 
туралы қажетті білімді меңгереді.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру.
“Портфель” тәсілі
Оқушыларға берілген тақырып 
бойынша өздері білетіндердің 
бәрін “жинастыру” ұсынылады 
(жекелеген түсініктерді де, сон -
дай-ақ тұтастай сөйлемдерді де 
пай далануға болады).
сабақ мақсаттарын белгілеу. 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Оқулық 

слайд дайындау

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді.
Оқушылар топта параграфты оқи-
ды және тапсырмалар орындайды:
 “Теріні қорғаудың қолда бар 
құ ралдары, олардың қорғаныстық 
қасиеттерін қосымша қымта-
лан   дыру және сіңіру жолымен 
арт тыру” тақырыбы бойынша 
зат  тарды және олардың теріні 
қор  ғау қасиеттерін көшіріп жаза
ды (кесте әзірлейді).

Оқулық, 
дәптерлер

сұрақтары бар слайд
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2. киімді өңдеуге арналған ерітінді 
дайындау әрекетін жасап көреді.

Әрбір топтың спикерлері өз тап
сырмасын қорғайды, қалған топ
тар нақтылаушы сұрақтар қояды.
Сұрақ – жауап: “Келісемін… Қосу 
керек”
Сергіту  минуты
Сарамандық жұмысты орындау.
Оқушыларға жеңіл қорғаныш кос-
тюмімен (л-1) және жалпы әскери 
қорғаныс жинақталымымен (ОЗк) 
танысу ұсынылады.
тапсырма: 
1) Жалпы әскери қорғаныш жи-
нақ талымын (ОЗк) кию;
2) жеңіл қорғаныс костюмін (л-1) 
кию.
тапсырманы орындау нәтижелері 
туралы баяндауды жүзеге асыру.

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: берілген  пара
граф бойынша оқулық тапсырма
сын орындау. 
сабақ соңындағы оқушылар реф
лексиясы:
мен … білдім.
менің топ жұмысына қосқан үле-
сім … .
Маған … сәті түспеді.
Үй тапсырмасы: оқулықтағы§24, 
өз білімін тексеру және тап сыр-
маны орындау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау
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• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда
жо ғары үл-
герім бай-
қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңда

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.
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Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§25. Ұжымдық қорғану құралдары

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

ұжымдық қорғану құралдарын пайдалану тәртібін біледі.

Сабақтың 
мақсаты

ұжымдық қорғаныс құралдарының тағайындалуын, ең 
қарапайым үлгідегі тасалану орнының сипаттамасын зер
делеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 баспаналар мен радиацияға қарсы тасалану орындарын, 
олардың қорғаныстық қасиеттерін; 
 үй-жайлардың (баспананың) жалпы құрылысы мен ішкі 
жабдықтарын;
 ең қарапайым үлгідегі тасалану орындарын білетін бо
лады.

Оқушылардың көпшілігі:
 баспаналардың құрылысын, қорғаныстық қасиеттерінің 
ерекшеліктерін біледі.

Кейбір оқушылар:
 баспаналар мен тасалану орындарының қорғаныстық 
қасиеттерін арттыру мүмкіндіктерін біледі.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
— баспаналар;
— радиацияға қарсы тасалану орындары; 
— ең қарапайым үлгідегі тасалану орындары.

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың ұжымдық қорғану құралдары туралы 
жан-жақты білім алуына бағытталған.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география, орыс 
тілі, физика, құқық негіздері 
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Мұның алдын-
дағы білім

арнаулы қорғаныс киімінің тағайындалуы мен оларды 
пайдалану ережелері, сондай-ақ теріні қорғаудың қолда 
бар құралдарының мүмкіндіктері туралы қажетті білімді 
меңгереді.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру
сауалнама жүргізіледі, онда оқу-
шылар (интербелсенді) тақтада 
ұсынылған сұрақтарға жауап бе-
реді.
сабақтың мақсатын белгілеу. 
мұғалім қорытынды жасайды.
топтарға бөлу.

Оқулық 

слайд дайындау

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді.
Талқылауға арналған сұрақ:
1. ұжымдық қорғану құрал да ры-
ның тағайындалуы қандай?
2. сендер баспана туралы не біл-
діңдер?
3. Баспаналар қалай жасалады, 
олар да тіршілік қарекетін қам та-
масыз ететін қандай элемент тер 
бар?
4. Радиацияға қарсы тасалану ор-
ны не үшін тағайындалған?
5. Радиацияға қарсы тасалану 
орын дарының радиобелсенді сәу-
леленулердің әсер етуінен қор-
ғайтын қасиеттері қандай?
6. ең қарапайым тасалану орын-
да рының қандай қорға ныштық 
қа сиеттері бар?

Әрбір топтың спикерлері өз тап
сырмаларын қорғайды, қалған 
топтар нақтылаушы сұрақтар 
қояды.

Оқулық, 
дәптерлер
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Сұрақ – жауап: “Келісеміз… Қосу 
керек”
Сергіту  минуты
Сарамандық жұмысты орындау.
Оқушыларға оқу материалының 
мәтініне талдау жасау және пара
граф соңындағы сұрақтарға жауап 
беру ұсынылады.
тапсырманы орындау нәтижелері 
туралы баяндауды жүзеге асыру.

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: берілген пара
граф бойынша оқулық тапсырма
сын орындау. 
Рефлексия: 
 мен не білдім _________?
 мен қандай жаңалықты білдім 
_____________?
 маған түсінікті болды ________.
 маған түсініксіз болды _______.

Үй тапсырмасы: §25 тапсырмасын 
орындау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау

• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда
жо ғары үл-
герім бай -

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.
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қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңда

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.

Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§26. Эвакуациялау және халықты бөліп жайғастыру

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

қырып-жоюдың заманауи құралдарын қолдану кезіндегі 
хабардар ету жүйесі мен іс-әрекеттер жасау тәртібін біледі.
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Сабақтың 
мақсаты

азаматтық қорғаудың хабардар ету сигналдары бойынша 
іс-әрекеттерді, эвакуация тәсілдері мен жүргізу тәртібі 
мен эвакуацияланған адамдарды бөліп орналастыру мен 
міндеттерін зерделеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 азаматтық қорғаудың хабардар ету сигналдары бойынша 
іс-әрекеттерді; 
 эвакуациялау және бөліп жайғастыруды жүргізу тәртібі 
мен тәсілдерін;
 эвакуацияланған адамдардың міндеттерін және эвакуа-
циялық жиналу пунктіндегі мінез-құлық ережелерін 
білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі:
 азаматтық қорғаудың халықты төтенше жағдайлар, 
сондай-ақ қарсыластың шабуыл жасауының тікелей 
қауіптілігі туралы хабардар етуге арналған сигналдарын 
біледі.

кейбір оқушылар:
 азаматтық қорғаудың мемлекеттік ұйымдарын, олардың 
халықты қорғау бойынша жүргізетін іс-шараларын 
біледі. 

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
— бөліп жайғастыру;
— эвакуация; 
— хабардар ету;
— эвакуациялық жинақтау пункті (ЭЖП);
— эвакуациялық қабылдау  комиссиялары (Эқк).

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың мемлекеттік ұйымдардың азаматтық 
қорғау бойынша жүргізетін іс-шаралары шеңберіндегі 
халықты эвакуациялау мен бөліп орналастыру мәселелері 
бойынша жан-жақты білім алуына бағытталған.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география, орыс 
тілі, физика, құқық негіздері 

Мұның алдын-
дағы білім

ұжымдық қорғану құралдарының тағайындалуы, ең қа-
рапайым үлгідегі тасалану орнының сипаттамасы туралы 
қажетті білімді меңгереді.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар
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Сабақтың 
басталуы

ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру
“Ойлану үшін жасалатын ша-
буыл” тәсілі.
 азаматтық қорғаныс – бұл …
 ядролық қару – бұл …
 ядролық жарылыстың зақым-
даушы факторлары болып табы-
лады …
 уландырушы заттар (уЗ) – бұл …
 биологиялық (бактерио ло гия-
лық) қару болып табылады … 
 ... биологиялық қару деп ата
лады.
 карантин – бұл …
 обсервация – бұл …
 ұжымдық қорғану құралдары – 
бұл …
 радиацияға қарсы тасалану орын-
дары (Рқт) ... қамтамасыз етеді.

сабақтың мақсатын белгілеу. 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Оқулық 

слайд дайындау

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді.
Талқылауға арналған сұрақ:
1. азаматтық қорғау сигналдарын 
атаңдар. Осы сигналдар бойынша 
халықтың іс-әрекеттерін ашып 
көрсетіңдер.
2. қала сыртындағы аймақ не 
үшін ұйымдастырылады және 
бөліп орналастыру іс-шаралары 
қалай ұйымдастырылады?
3. Халықты эвакуациялау қандай 
іс-шараларды көздейді?
4. сендер эвакуацияның аралас 
тәсілдері туралы не айта ала сың-
дар?
Әрбір топтың спикерлері сұрақ-
тарға жауап береді, қалған топтар 
нақтылаушы сұрақтар қояды.

Оқулық, 
дәптерлер
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Сұрақ – жауап: “Келісеміз… Қосу 
керек”
Сергіту минуты
Сарамандық жұмысты орындау.
Оқушыларға жекелеген топтарға 
бөліну және эвакуацияланған 
адам  дардың мынадай мәселелер 
бойынша іс-әрекеттерін пысықтау 
ұсынылады:
1. Эвакуацияға дайындық.
2. Жинақтау пунктінде.
3. Жол жүру кезінде.
4. Эвакуация пунктіне келіп жет
кен кезде.

тапсырманы орындау нәтижелері 
туралы баяндауды жүзеге асыру.

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: осы параграф 
бойынша оқулықта берілген сұ-
рақ тарға дайындалу. 
Рефлексия:
1. сабақ кезеңдерінің қайсысы 
сендерді ойлануға, бақылауға үй-
ретті?
2. сендер өз білімдеріңді сабақтың 
қандай кезеңінде қолдануға әре-
кет тендіңдер?
3. сабақтың соңында сендерде 
қан дай сезіну болды?
Үй тапсырмасы: §26 тапсырмасын 
орынд

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау
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• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда
жо ғары үл-
герім бай-
қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңда

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ тау бойын ша нұс-
қа ма өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.
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Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§27. Террорлық қауіп-қатер кезіндегі тұрғындардың 
қауіпсіздігі

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

террористік қауіп-қатер кезіндегі азаматтардың іс-әре-
кеттері тәртібін біледі.

Сабақтың 
мақсаты

азаматтардың терроризм актісінің қауіп-қатері және оны 
жасау кезіндегі іс-әрекеттерін, террорлық қауіптіліктің 
әртүрлі деңгейлері кезіндегі мінез-құлық ережелерін, 
терроршылық ықпал етулерге қарсы әрекеттердің тиімді 
ақпараттық технологияларын зерделеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 азаматтардың терроризм актісінің қауіп-қатері және оны 
жасау кезіндегі іс-әрекеттерін; 
 террорлық қауіптіліктің әртүрлі деңгейлері кезіндегі 
мінез-құлық ережелерін;
 терроршылық ықпал етулерге қарсы әрекеттердің тиімді 
ақпараттық технологияларын білетін болады

Оқушылардың көпшілігі:
 терроршылдық қауіптіліктің әртүрлі деңгейлері кезіндегі 
мінез-құлық ережелерін біледі, жарылғыш құрылғыға 
ұқсас зат айқындалған кезде, телефон арқылы қорқытып-
үркіту алған кезде, терроршылдар аманаттарды қолға 
түсірген кезде, терроршылдар ұшақты басып алған кезде, 
пошталық жөнелтілімдерден күдікті заттар айқындалған 
кезде батыл әрекет ете алады.

Кейбір оқушылар:
 терроризм актілеріне қарсы әрекет етудің заңнамалық 
негіздерін біледі, терроршылдық ықпал етулерге қарсы 
әрекеттер жасау үшін ақпараттық технологияларды 
пайдаланады, азаматтарды қауіптіліктерден қорғау 
бойынша іс-шаралар жүргізеді.
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Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады
Пәндік лексика мен терминология:
— терроризм;
— терроршылық акт; 
— терроршылық қауіптілік деңгейлері.

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ терроризм актілеріне қарсы әрекеттер және азамат
тарды мүмкін болатын терроршылық қауіптіліктерден 
қорғау  туралы білімді және шеберліктерді қалыптастыруға 
бағытталған.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география,  орыс 
тілі, физика, құқық негіздері 

Мұның алдын-
дағы білім

азаматтық қорғаудың хабардар ету сигналдары мен олар 
бойынша әрекет етуді, эвакуация мен таратып орналас-
тыру тәсілдері мен жүргізу тәртібін, эвакуацияланған 
адамдардың міндеттері мен мінез-құлық ережелерін біледі.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді  өзектендіру.
“Портфель” тәсілі
Оқушыларға бұл тақырып бойын ша 
өздері білетіндердің бәрін “жинау” 
ұсынылады (жекелеген түсініктерді 
де, сондай-ақ тұтастай сөйлемдерді 
де пайдалануға болады).
Оқушылар “Борттық журнал” па-
рағын алады. Ол екі бағаншадан 
құралады. сол жақ бағаншаны 
тол тырыңдар, оң жақтағысын – 
са бақтың соңында толтырыңдар. 

Борттық  журнал

мен бұл тақырып 
бойынша не 
білемін?

мен бұл тақырып 
бойынша қандай 
жаңалықты 
білдім?



Оқулық 

Портфель бейнеленген 
слайд
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сабақ мақсаттарын белгілеу. 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді
Талқылауға арналған сұрақ:
1. терроршылық қауіптіліктер 
дең гейлері:
а) терроршылық қауіптіліктің 
қа лыпты (сары) деңгейі нені біл-
діреді?
ә) терроршылық қауіптіліктің 
жоғары (қызылсары) деңгейін 
қалай түсінесіңдер? 
б) терроршылық қауіптіліктің 
қатерлі (қызыл) деңгейі нені біл-
діреді?
2. террорлық қауіптілік дең гей-
лері қандай мән-жайларда мем-
лекеттік ведомстволар тарапынан  
жойылуға жатады?
3. террорлыққа қарсы қызметтің 
мәні неде?
4. қандай технологиялар мәлі-
меттерді талдау және шешімдер 
қабылдау технологияларына жа
тады?
5. сендерге терроршылық ықпал 
етулерге қарсы әрекеттердің ақ-
параттық технологиялары туралы 
не белгілі болды?

Әрбір топтың спикерлері сұ рақ-
тарға жауап береді, қалған топтар 
нақтылаушы сұрақтар қояды.

Сұрақ – жауап: “Келісеміз… Қосу 
керек”
Сергіту минуты
Сарамандық тапсырманы орындау
Оқушыларға жекелеген топтарға 
бөліну және мынадай сұрақтарға 
берілетін жауаптарды пысықтау 
ұсынылады:

Оқулық, 
дәптерлер
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1. терроризмге анықтама беріңдер 
және терроризмнен шығатын 
қауіптіліктерді түсіндіріңдер. 
2. терроршылық актісінің не 
екендігін түсіндіріңдер. 
3. Жарылғыш құрылғыға ұқсас 
зат айқындалған кезде қандай іс-
әрекеттер қабылдау қажет?
4. телефон арқылы қорқытып-
үркіту алған кезде не істеген жөн?
5. кепілгерлерді қолға түсірген 
кезде қандай іс-әрекеттер жасаған 
жөн?
6. терроршылдар ұшақты басып 
алған кезде өзіңді қалай ұстау 
керек?
7. Пошталық жөнелтілімдерден 
күдікті заттар анықталған кезде 
қандай іс-әрекеттер жасау қажет?

тапсырманы орындау туралы ба-
ян дауды жүзеге асыру.

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: берілген пара
граф бойынша оқулық тапсырма
сын орындау. 
Рефлексия:
 мен нені білдім _________?
 қандай жаңа нәрсені білдім 
_____________?
 маған түсінікті болды ________.
 маған түсініксіз болды _______.

Үй тапсырмасы: §27 тапсырмасын 
орындау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет -
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау
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• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда
жо ғары үл-
герім бай-
қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңда

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.
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Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§28. Табиғи апат аймақтарындағы тұрғындардың әре-
кеттері

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Халықтың табиғи апаттар аудандарындағы іс-әрекеттерін 
біледі.

Сабақтың 
мақсаты

табиғи зілзалалар, авариялар мен апаттардың сипатын 
және мүмкін болатын салдарларын, хадықтың табиғи 
апаттардың салдарларын жоюға, құтқару жұмыстарын 
жүргізуге қатысуы мен мінез-құлық ережелерін зерделеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 табиғи зілзалалар, авариялар мен апаттардың сипаты 
мен мүмкін болатын салдарларын; 
 табиғи зілзалалар, авариялар мен апаттар кезіндегі 
халықтың мінез-құлық ережелерін;
 халықтың табиғи зілзалалар, авариялар мен апаттардың 
салдарларын жоюға қатысуын білетін болады

Оқушылардың көпшілігі:
 халықтың табиғи зілзалалар (авариялар мен апаттар) 
аудандарындағы іс-әрекеттері бойынша ақпараттан мы
салдар келтіре алатын болады.  

Кейбір оқушылар:
 халықтың табиғи зілзалалар (авариялар мен апаттар) 
аудандарындағы құтқару жұмыстарын жүргізудегі  іс-
әрекеттері бойынша ақпаратқа талдау жасай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады
Пәндік лексика мен терминология:
табиғи апаттар;
апат;
жою;
құтқару жұмыстары.
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Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың халықтың табиғи зілзалалар (авария-
лар мен апаттар) аудандарындағы құтқару жұмыстарын 
жүргізудегі  іс-әрекеттері туралы  білім алуына бағытталған.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география, орыс 
тілі, физика, құқық негіздері. 

Мұның алдын-
дағы білім

терроршылдық қауіп-қатер жағдайларындағы азамат-
тардың (халықтың) қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша 
қажетті білімді меңгереді.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру
Кумулятивті әңгімелесу
1. Жер сілкінісі дегеніміз не? 
сендер жер сілкінісінің қандай 
сипатты ерекшеліктерін атай 
аласыңдар?
2. көшкін дегеніміз не? сендер 
көш кіннің қандай сипатты ерек-
шеліктерін атай аласыңдар?
3. сел (сел ағыны) дегеніміз не? 
сен дер селдің (сел ағынының) 
қан дай сипатты ерекшеліктерін 
атай аласыңдар? 
4. Опырылып құлау (таудағы 
опырылып құлау) дегеніміз не? 
сендер опырылып құлаудың 
(таудағы опырылып құлаудың) 
қандай си патты ерекшеліктерін 
атай ала сыңдар? 
5. Боран дегеніміз не? сендер бо-
ранның қандай сипатты ерекше-
ліктерін атай аласыңдар?
6. дауыл дегеніміз не? сендер 
дауылды желдің қандай сипатты     
ерекшеліктерін атай аласыңдар?
7. су тасқыны дегеніміз не? сен-
дер су тасқынының қандай си-
патты ерекшеліктерін атай ала-
сыңдар?

Оқулық 

слайд дайындау
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8. сел (сел ағыны) дегеніміз не? 
9. тасқын дегеніміз не? сендер 
тас қынның қандай сипатты ерек-
шеліктерін атай аласыңдар?

сабақ мақсаттарын белгілеу. 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен 
жұмыс істейді.
Талқылауға арналған сұрақ:
1. Эвакуацияланатын адам эва куа-
цияның басталуы туралы ескерту 
алған кезде қандай іс-әрекеттер 
жасауы тиіс? 
2. азаматтар (халық) табиғи зіл-
за лалар, авариялар мен апаттар 
кезінде мінез-құлықтың қандай 
ережелерін ұстанулары тиіс?
3. табиғи зілзалалар, авариялар 
мен апаттардың салдарларын жою 
кезінде еңбекке қабілетті халық 
жұмыстардың қандай түрлеріне 
тартылуы мүмкін?
4. табиғи зілзалалар, авариялар 
мен апаттардың салдарларын жою 
кезінде еңбекке қабілетті халық 
құтқару жұмыстарының қандай 
түрлеріне тартылуы мүмкін?
Әрбір топтың спикерлері сұрақ-
тарға жауап береді, қалған топтар 
нақтылаушы сұрақтар қояды.
Сұрақ - жауап:  “Мен ... келісемін, 
мен ... қосқан болар едім”
Сергіту минуты
сарамандық жұмысты орындау 
(материалды бекіту)
Оқушыларға кесте, сұлба  жа
сау және көрнекті түрде көрсету 
ұсынылады:
1. Эвакуацияланатын адам эва куа-
цияның басталуы туралы ескерту 
алған кезде қандай іс-әрекеттер 
жасауы тиіс?  

Оқулық, 
дәптерлер
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2. азаматтар (халық) табиғи 
зілзалалар, авариялар мен апаттар 
кезінде мінез-құлықтың қандай 
ережелерін ұстанулары тиіс?
3. табиғи зілзалалар, авариялар 
мен апаттардың салдарларын жою 
кезінде еңбекке қабілетті халық 
жұмыстардың қандай түрлеріне 
тартылуы мүмкін?
4. табиғи зілзалалар, авариялар 
мен апаттардың салдарларын жою 
кезінде еңбекке қабілетті халық 
құтқару жұмыстарының қандай 
түрлеріне тартылуы мүмкін?

тапсырма (зерттеу) нәтижелері 
туралы баяндауды жүзеге асыру.

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: берілген тақырып 
бойынша оқулық тапсырмасын 
орындау. 
Рефлексия: Үш бағыт бойынша
сабақтағы жұмысты сипаттайтын 
сөздерді атап көрсетіңдер. 
Сабақ
қызықты
қызықсыз
Бәрібір
Мен сабақта:
Жұмыс істедім
демалдым
Басқаларға көмектестім
Қорытынды:
материалды түсіндім
көбірек білдім
түсінбедім

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау
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қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда
жо ғары үл-
герім бай-
қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңда

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.
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Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§29. Жарақат алу, қан кету және  күйік шалу  кезінде  
көрсетілетін алғашқы медициналық көмек

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Жарақат алу, қан кету және  күйік шалу кезінде  көрсеті-
летін алғашқы медициналық көмек көрсету міндеттері мен 
түрлерін біледі

Сабақтың 
мақсаты

Жарақат алу, қан кету және  күйік шалу кезінде көрсе ті-
летін алғашқы медициналық көмек көрсету туралы түсі-
нікті зерделеу. күйіп қалулардың себеп тері және олардың 
ауырлық дәрежесі, асентика мен асептик туралы түсінік

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
 жарақат алу және олардың асқынулары туралы түсінікті; 
 қан кетулердің түрлері мен олардың сипаттамасын;
 жараланулар мен қан кету кезіндегі алғашқы медици-
налық көмекті;
 күйіп қалулардың себептері мен олардың ауырлық дәре-
жесін;
 есеңгіреудің туындау себептерін;
 асептика мен антисептик туралы түсінікті білетін бо
лады.

Оқушылардың көпшілігі: 
 жарақат алу, қан кетулердің түрлері, жараланулар 
мен қан кетулер кезінде алғашқы медициналық көмек 
көрсету туралы ақпараттан мысалдар келтіре алады, 
күйіп қалулардың, ауырсынып есеңгіреудің туындау 
себептерін, “асептика” және “асептик” іс-шаралары ке-
ше нін өткізу туралы біледі. 

Кейбір оқушылар:
 жарақаттар, қан кетулердің түрлері, жараланулар 
мен қан кетулер кезінде алғашқы медициналық кө-
мек көрсету туралы ақпаратқа талдау жасай алады, 
күйіп қалулардың, ауырсынып есең гіреу дің туындау 
себептерін, “асептика” және “асептик” іс-шаралары 
кеше нін өткізу туралы біледі.
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Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын сұрақтардың мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
– жаралану;
– қан кету; 
– күйіп қалу;
– алғашқы медициналық көмек.

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың жарақаттанулар, қан кетулер мен 
күйіп қалулар кезінде алғашқы медициналық көмек көр-
сету мәселелері бойынша жан-жақты білім алуына бағыт-
талған.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарих, қазақстан тарихы, география, орыс тілі, 
физика, химия, құқық негіздері 

Мұның алдын-
дағы білім

табиғи зілзалалар, авариялар мен апаттардың мүмкін 
болатын салдарлары, халықтың мінез-құлық ережелері 
мен табиғи апаттардың салдарларын жоюға, құтқару 
жұмыстарына қатысуы туралы қажетті білімді меңгереді.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру.
“Портфель” тәсілі
Оқушыларға берілген тақырып 
бойынша өздері білетіннің бәрін 
“жинастыру” ұсынылады (жеке
леген түсініктерді де, сондай-ақ 
тұтастай сөйлемдерді де пайда ла-
нуға болады).
Оқушылар “Борт  журналы” пара-
ғын алады. Ол екі бағаншадан 
тұ рады. сол жақ бағаншасын тол-
тырыңдар, оң жақ бағаншасын – 
сабақ соңында толтырыңдар.  

Борт  журналы

Бұл тақырып 
бойынша мен не 

білемін

Бұл тақырып бо-
йынша мен қандай 

жаңалықты 
білдім?

Оқулық 

слайд дайындау
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сабақ мақсаттарын белгілеу. 
Оқушы қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді
Талқылауға арналған сұрақ:
1. Жарақат алу түрлері және олар-
дың асқынуы.
2. қан кетулердің түрлері және 
олар дың сипаттамасы.
3. Жарақат алу мен қан кетулер 
ке  зін де алғашқы медициналық 
кө мек көрсету:
а) қан кетуді жарақаттану орнынан 
жоғарырақ жерде саусақтармен 
қан кетіп жатқан тамырды басу
мен тоқтату тәсілдері;
ә) артериялық қан кетуді тоқтату 
тәсілдері;
б) жарақатты қан кетуді тоқтат-
қаннан кейін өңдеу.
күйіп қалулардың себептері және 
олардың ауырлық дәрежесі.
есеңгіреудің туындау себептері.
асептика және антисептик туралы 
түсінік.
Әрбір топтың спикерлері сұрақ-
тарға жауап береді, қалған топтар 
нақтылаушы сұрақтар қояды.
Сұрақ – жауап: “Келісеміз… Қосу 
керек”
Сергіту минуты
Сарамандық тапсырманы орындау
Оқушыларға жеке топтарға бө-
ліну және мынадай сұрақтарды 
пысықтау ұсынылады:
Жарақатт алу мен қан кетулер 
кезінде алғашқы медициналық 
көмек көрсету:
а) қан кетуді жарақаттану орнынан 
жоғарырақ жерде саусақтармен та
мырды басумен тоқтату тәсілдері;
айқындау;

Оқулық, 
дәптерлер
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б) артериялық қан кетуді тоқтату 
тәсілдері;
в) жарақатты қан кетуді тоқтат-
қаннан кейін өңдеу;
г) бұрау салу кезіндегі қателіктерді.
тапсырманы орындау нәтижелері 
туралы баяндауды жүзеге асыру.

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: берілген пара
граф бойынша оқулық тапсырма
сын орындау. 
Рефлексия:
 мен не білдім _________?
 мен не жаңалық білдім 
________?
 маған түсінікті болды ________.
 маған түсініксіз болды _______. 

Үй тапсырмасы: §29 тапсырмасын 
орындау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау

• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып 
ке ту немесе 
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда

• жо ғары үл-
герім бай қал -
са, ол та  қы-
рыпты ақпа-

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
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раттыңқо-
сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңда

 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.

Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.

Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
рауы: “Әскери 
роботтық тех-
ни калардың 
негіздері”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§30. Түрлі қайғылы оқиға орын алған жағдайда 
көрсетілетін  алғашқы медициналық көмек

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақсаттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әртүрлі жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы медициналық 
көмек көрсетудің міндеттері мен түрлерін біледі.

Сабақтың 
мақсаты

сүйектердің сынуы, буындардың шығуы, соғып алулар, 
буын аралығының созылулары, тақтайшалар салу, әртүрлі 
жазатайым оқиғалар (үсітіп алулар, күн сәулесінің және 
ыстық өтулер, электрлік жарақаттар кезінде) алғашқы
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медициналық көмек көрсету мен оны көрсету кезіндегі 
қауіпсіздік іс-шаралары туралы түсініктерді зерделеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлқ оқушылар: 
 сүйектердің сынуы және олардың белгілері туралы 
түсінікті; 
 соғып алулар, буындардың шығуы, буын аралығының 
созылулары, олардың белгілерін;
 тақтайшалар салудың негізгі ережелерін;
 әртүрлі жазатайым оқиғалар кезінде алғашқы медици-
налық көмек көрсету тәсілдерін;
 үсітіп алулар, күн сәулесінің және ыстықтың өтулері, 
олардың алдын алу мен алғашқы медициналық көмек 
көрсету туралы;
 элекрлік жарақаттар кезіндегі алғашқы медициналық 
көмек және оны көрсету кезіндегі қауіпсіздік іс-
шараларын білетін болады.

Оқушылардың көпшілігі: 
 сүйектердің сынуы, соғып алулар, буындардың шығуы, 
буын аралығының созылулары, тақтайша салудың негізгі 
ережелері, әртүрлі жазатайым оқиғалар (үсітіп алулар, 
күн сәулесі мен ыстықтық өтулері) кезінде алғашқы 
медициналық көмек көрсету тәсілдері, электрлік 
жарақаттар кезіндегі алғашқы медициналық көмек пен 
оны көрсету кезіндегі қауіпсіздік іс-шараларын сақтау 
туралы ақпараттан мысалдар келтіре алатын болады.

кейбір оқушылар: 
 сүйектердің сынуы, соғып алулар, буындардың шығуы, 
буын аралығының созылулары, тақтайша салудың негізгі 
ережелері, әртүрлі жазатайым оқиғалар (үсітіп алулар, 
күн сәулесі мен ыстықтық өтулері) кезінде алғашқы 
медициналық көмек көрсету тәсілдері, электрлік жара-
қаттар кезіндегі алғашқы медициналық көмек пен оны 
көрсету кезіндегі қауіпсіздік іс-шараларын сақтау тура
лы ақпаратқа талдау жасай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын мысалдардан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
– соғып алу;
– сыну; 
– буынның шығуы;
– созылу.

Құндылық-
тарды 
тәрбиелеу

сабақ оқушылардың сүйектер сынған, соғып алулар, 
буынның шығулары, буын аралығының созылулары, жа
затайым оқиғалар кезінде алғашқы медициналық көмек
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көрсету мәселелері бойынша жан-жақты білім алуына 
бағытталған.

Пәнаралық 
байланыс

дүниежүзі тарихы, қазақстан тарихы, география, орыс 
тілі, физика, химия, құқық негіздері

Мұның алдын-
дағы білім

Жарақаттар, қан кетулердің түрлері, жараланулар мен қан 
кетулер кезіндегі алғашқы медициналық көмек көрсету, 
күйіп қалулардың себептері мен олардың ауырлық дә ре-
жесі, асептик пен антисептика туралы қажетті білімді 
меңгереді.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабаққа жоспарланған          
жаттығулардың түрлері:

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы

Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу.
Оқушылар назарын жұмылдыру.
Білімді өзектендіру
“Ойлану үшін шабуыл” тәсілі
 соғып алу дегеніміз не?
 соғып алулар неге әкеледі?
 соғып алулар неліктен пайда 
болады?
 мидың шайқалуы дегеніміз не?
 қан ағу ретінде нені түсінеміз? 
 жарақат қалай таңылады?
 сүйектердің сынуы дегеніміз не?
 қандай жағдайларда бұрау са
лынады?
 күйіп қалулардың себептері жә-
не олардың ауырлық дәрежесі 
қандай?
 есеңгіреудің пайда болу себеп-
тері қандай? 

сабақ мақсаттарын белгілеу. 
мұғалім қорытынды жасайды. 
топтарға бөлу.

Оқулық 

слайд дайындау

Сабақтың 
ортасы

Жаңа материалды зерделеу
Оқушылар оқулық мәтінімен жұ-
мыс істейді.
Талқылауға арналған сұрақ:
1. соғып алулар, шбуындардың 
шығуы, буын аралығының созы
лулары, олардың белгілері.
2. сүйектердің сынуы және олар-
дың белгілері туралы түсінік.

Оқулық, 
дәптерлер
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3. тақтайша салудың негізгі ере-
же лері. 
4. Әртүрлі жазатайым оқиғалар 
кезіндегі алғашқы медициналық 
көмек көрсету тәсілдері.
5. Үсітіп алулар, күн сәулесі және 
ыстық өту туралы, олардың алдын 
алу және алғашқы медициналық 
көмек көрсету туралы  түсінік.
6. Электрлік жарақат кезіндегі 
алғашқы медициналық көмек 
және оны көрсету кезіндегі қауіп-
сіздік іс-шаралары. 
Әрбір топтың спикерлері сұрақ-
тарға жауап береді, қалған топтар 
нақтылаушы сұрақтар қояды.
Сұрақ-жауап: “Келісеміз… Қосу 
керек”
Сергіту минуты
Сарамандық жұмысты орындау.
Оқушыларға жеке топтарға бөліну 
және алғашқы медициналық кө-
мек көрсету іс-әрекеттерін пы-
сықтау ұсынылады:
1. Зембіл жоқ болған кезде жара-
қаттанған адамды тасымалдау 
тә  сілдері.
2. аяққа тақтайша салу.
3. Электр тогының әсер етуінен 
зардап шеккен адамға алғашқы 
көмек көрсету (макеттерден тео-
риялық жағынан қарастыру).
4. қолған тақтайша салу.

тапсырманы орындау нәтижелері 
туралы баяндауды жүзеге асыру.

Сабақтың соңы Үй тапсырмасы: берілген пара
граф бойынша оқулық тапсырма
сын орындау. 
Рефлексия:
1. сабақтың қандай кезеңдері сен-
дерді ойлауға, бақылауға үйретті?
2. сабақтың қандай кезеңінде 
сен дер өз білімдеріңді қолдануға 
әре кеттендіңдер?



176

Жалғасы

3. сендерде сабақтың соңында 
қан  дай сезім болды?
Үй тапсырмасы: §30 тапсырмасын 
орындау.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала р-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате
риалды меңгеру деңгейін тексеруді 
қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техни ка сын 
сақтау

• қытудың 
жеке қар қы-
нын таңдау 
мүмкіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсы
нан озып ке-
ту немесе
тереңдету 
мүмкіндігі – 
егер оқушыда
жо ғары үл-
герім бай-
қал  са, ол 
та  қы рыпты 
ақ параттың 
қо сымша де-
рек көздерін 
пайдалана 
оты рып зер
делей алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дер ді бөлісу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тапсырманы 
таңда

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, оқушы-
лардың сарамандық жұмысын 
бағалау

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойын ша нұс-
қама өт кізу. 
 сергектік минуты.
 қызметті алмастыру.
 сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын 
сақ  тау.
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Сабақ бойынша рефлексия
сабақтың мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бәрі 
бірдей оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер
оқушылар мақсаттарға әлі де қол жеткізбесе, қалай  
ойлайсыңдар, бұл неліктен болды? сабақты саралау
дұрыс жүргізілді ме? сабақ кезеңдерінің уақытын 
тиімді пайдаландыңыз ба? сабақ жоспарынан 
шығып кету болды ма және неліктен?

сабақтың бұл тара -
уын рефлексия үшін 
пайдаланыңдар. Бұл 
бағаншада маңызды
мәні бар сұрақтарға 
 беріңдер.

VIII ТАРАу БОйЫнША БАҒАЛАу СҰРАҚТАРЫ

VIII ТАРАу. ӨМіР ҚАуіПСіЗДіГі ЖӘнЕ АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХнОЛОГиЯЛАР нЕГіЗДЕРі

1-сұрақ

Азаматтық қорғау (АҚ) ... бойынша ұйымдастырылады:
A. аумақтық-салалық  принцип;
B. аумақтық-жергілікті принцип;
C. аумақтық-өндірістік принцип;
D. аумақтық-әкімшілік принцип. 

 2-сұрақ

Ядролық жарылыстың зақымдаушы факторлары болып табылады:
A. екпінді толқын, радиобелсенді сәулелену, өтпелі радиация, электрмагнитті 

зақымдау мен импульс;
B. екпінді толқын, электромагнитті сәулелену, өтпелі радиация, радио-

белсенді зақымдау және жарықтық импульс;
C. екпінді толқын, жарықтық сәулелену, өтпелі радиация, радиобелсенді 

зақымдау және электромагнитті импульс;
D. екпінді толқын, өтпелі сәулелену, жарықтық радиация, радиобелсенді 

зақымдау және  электромагнитті импульс. 

 3-сұрақ

Радиобелсенді зақымдау  – бұл:
A. олардың әуелік (бұлттық) және төменгі әуелік түзілімдерден кейін түсуі 

нәтижесінде радиобелсенді заттармен зақымдануға ұшырайтын аумақ;
B. олардың әуелік (бұлттық) және төменгі әуелік түзілімдерден кейін пайда 

болуы нәтижесінде  радиобелсенді заттармен зақымдануға ұшырайтын аумақ;
C. жерүстілік (жерастылық) және төменгі әуелік ядролық жарылыстар 

технологиялары бойынша  шығарылымдар нәтижесінде  радиобелсенді  зат
тармен өңдеуге  ұшырайтын аумақ;

D. олардың жерүстілік (жерастылық) және төменгі әуелік ядролық жа
рылыстардан кейін жерге түсуімен радиобелсенді заттармен зақымдануға 
ұшырайтын аумақ. 
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 4-сұрақ

Химиялық қару – бұл:
A. жаппай қырып-жою қаруы, оның әрекеті кейбір ұнтақ тәрізді заттардың 

уыттылық қасиеттеріне негізделген;
B. жаппай қырып-жою қаруы, оның әрекет етуі кейбір химиялық заттардың 

уыттылық қасиеттеріне негізделген;
C. жаппай қырып-жою қаруы, оның әрекет етуі  химиялық заттардың 

токсиндері мен олардың кейбір қасиеттеріне негізделген;
D. жаппай қырып-жою қаруы, оның әрекет етуі химиялық заттардың 

пайдалы қасиеттеріне негізделген. 

 5-сұрақ

Биологиялық (бактериологиялық) қару... болып табылады:
A. адамдарды, жануарлар мен өсімдіктерді жаппай қырып-жою құралы;
B. жекелеген адамдарды, жануарлар мен өсімдіктерді қырып-жоюдың 

құралы;
C. адамдарды, ішінара жануарларды жаппай қырып-жою құралы;
D. адамдарды, жануарлар мен өсімдіктерді ішінара  жою құралы.

 6-сұрақ

Биологиялық қару деп аталады:
A. ауру жұқтырушы кеміргіштер – жеткізудің техникалық құралдарына 

орналастырылған және адамдарды, ауылшаруашылық жануарларын, азық-
түлік пен жем-шөп қорларын зақымдау үшін тағайындалған жұқпа көздері;

B. ауру жұқтырушы жәндіктер – жеткізудің техникалық құралдарына 
орналастырылған және адамдарды, ауылшаруашылық жануарларын, азық-
түлік пен жем-шөп қорларын зақымдау үшін тағайындалған жұқпа көздері;

C. ауру жұқтырушы микробтар мен олар шығаратын токсиндер, жәндік-
тасымалдағыштар мен кеміргіштер – жеткізудің техникалық құралдарына 
орналастырылған және адамдарды, ауылшаруашылық жануарларын, азық-
түлік пен жем-шөп қорларын зақымдау үшін тағайындалған жұқпа көздері;

D. ауру жұқтырушы микробтар – жеткізудің техникалық құралдарына 
орналастырылған және адамдардың, ауылшаруашылық жануарларының, азық-
түлік пен жем-шөп қорларын зақымдау үшін тағайындалған жұқпа көздері. 

 7-сұрақ

Тыныс алу мүшелерін қорғаудың ең қарапайым құралдарына жатады:
A. жалпы әскери газтұмылдырық мен шаңға қарсы мата бетперделер;
B. мақта-мәрлілік таңғыштар мен шаңға қарсы мата бетперделер;
C. азаматтық газтұмылдырық  пен шаңға қарсы мата бетперделер;
D. сүзгілік-сіңіруші қорапша мен мата бетперделер. 

 8-сұрақ

Адам терісін қорғаудың ең қарапайым құралдары ретінде өндірістік ар
наулы киім пайдаланылуы мүмкін:
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A. брезенттен, оттан қорғайтын матадан, резеңкеленген матадан немесе 
қалың шұғадан тігілген күртешелер мен шалбарлар, комбинезондар, күләпара-
лары бар халаттар;

B. кәдімгі материалдан тігілген оқшаулаушы шалбарлар, сүзгілік комби
незондар, күләпаралары бар халаттар, оттан қорғайтын көзілдіріктер, қалың 
маталар;

C. резеңкеленген материалдардан жасалған күртешелер мен шалбарлар, 
арнаулы химиялық құрамдар сіңірілген костюм немесе халаттар, оттан қор-
ғайтын көзілдіріктер;

D. матадан тігілген күртешелер мен шалбарлар, комбинезондар, күләп ара-
лары бар халаттар, оттан қорғайтын көзілдіріктер, қалың шұғадан жасалған 
маталар. 

 9-сұрақ

Теріні қорғау құралдары ретінде арнаулы қорғаныс киімі пайдаланылады:
A. кәдімгі материалдан тігілген оқшаулаушы шалбарлар, сүзгілік комби

незондар, күләпаралары бар халаттар, оттан қорғайтын көзілдіріктер, қалың 
шұғадан жасалған маталар;

B. резеңкеленген материалджардан жасалған күртешелер мен шалбарлар, 
арнаулы химиялық құрамдар сіңірілген костюм немесе күлапаралары бар 
халаттар, оттан қорғайтын көзілдіріктер;

C. матадан тігілген күртешелер мен шалбарлар, комбинезондар, күлапара-
лары бар халаттар, оттан қорғайтын көзілдіріктер, қалың шұғадан жасалған 
маталар;

D. резеңкеленген материалдардан жасалған оқшаулаушы жамылғылар 
мен костюмдер, кәдімгі материалдан жасалған, арнаулы химиялық құрамдар 
сіңірілген  костюм немесе комбинезон болып табылатын сүзгілік құралдар. 

10-сұрақ

Ұжымдық қорғану құралдары – бұл:
A. сақтау орны ретінде салынған объектілер мен құрылыстар;
B. азаматтық қорғаныстың қорғаныстық инженерлік құрылыстары;
C. инженерлік жұмыстарға арналған қорғаныстық құрылыстар;
D. қорғаныс техникасы мен мүлкіне арналған инженерлік құрылыстар.

 11- сұрақ

Азаматтық қорғау сигналдары мыналар үшін тағайындалған:
A. халықты пәтерлерден мүлікті алып шығу мен оларды сақтау камера

ларына тапсырудың басталуы, қарсыластың пайда болу қауіптілігі туралы 
хабардар ету;

B. халықты олардың кезінде қарсыластың шабуыл жасау қаупі пайда бо
луы ықтимал қауіпті жағдайлар туралы хабардар ету;

C. халықты төтенше жағдайлар және қарсыластың шабуыл жасау қаупінің 
тікелей туындауы туралы хабардар ету;

D. төтенше жағдайлар, халық пен техниканы тікелей пайда болған қауіпті 
жою үшін жұмылдыру туралы хабардар ету.
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 12-сұрақ

Азаматтық қорғаныстың сақтандыру сигналы болып табылады: 
A. «Барлығының назарына!»;
B. «Әуе дабылы!»;
C. «Химиялық дабылдың аяқталуы!»;
D. «Радиациялық қауіптіліктің аяқталуы!».

13-сұрақ

Қазақстан Республикасы аумағында террор қауіптілігінің мынадай 
деңгейлері белгіленуі мүмкін:

A. жұмсартылған (сары); елеулі (қызылсары); қауырт (қызыл);
B. әлсіретілген (сары); үлкен (қызылсары); драмалық (қызыл);
C. күшейтілген (сары); жоғары көтерілген (қызылсары); жіті (қызыл);
D. бірқалыпты (сары);  жоғары (қызылсары); қатерлі (қызыл). 

14-сұрақ

Жарақат деп аталады:
A. қан кетумен және көгерумен қатар жүретін, шырышты жабындар мен 

терең тіндердің бүтіндігі, тері қабықшаларының бұзылуымен сипатталатын 
зақымдану;

B. қан кетумен және көгерумен қатар жүретін, тіндердің шырышты қа-
бықшалары беттерінің бұзылуымен сипатталатын зақымдану;

C. ауырумен, қан кетумен және көгерумен қатар жүретін, тері жабын-
дарының, шырышты қабықшалардың, ал кейде терең тіндердің де бүтіндігінің 
бұзылуымен сипатталатын зақымдану;

D. ауырумен, қан кетумен және көгерумен қатар жүретін, тері жабында-
рының, шырышты қабықшалардың бүтіндігі, кейде терең тіндердің бұзы-
луымен сипатталатын зақымдану. 

 15-сұрақ

Үсітіп алу – бұл:
A. төменгі температура кезінде суықтың әсер етуі нәтижесінде ағза 

тіндерінің зақымдануы;
B. оңды температура кезінде суықтың әсер етуі нәтижесінде ағза іш 

құрылысының зақымдануы;
C. бірқалыпты температура кезінде аяқ-қолдарға ауа райының әсер етуі 

нәтижесінде ағзаның зақымдануы;
D. төменгі  температура кезінде ауаның әсер етуі нәтижесінде ағза мен 

дене тіндерінің зақымдануы. 

Жауаптары

8 — БЖБ

 2 3 4  6 7 8 9   12 13 14 
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I ТОҚСАн БОйЫнША ҚОРЫТЫнДЫ 
БАҚЫЛАу СҰРАҚТАРЫ

1-сұрақ

ӘШҚ әскерлері зениттік-зымырандық және радиотехникалық әскерлерден 
құралады. Зениттік-зымырандық әскерлер ... қаруланған:

a) зымырандық кешендермен; 
b) артиллериялық зеңбіректермен; 
c) зениттік кешендермен;
d) ірі калибрлі зеңбіректермен. 

 2-сұрақ

ӘШҚ әскерлері зениттік-зымырандық және радиотехникалық әскерлерден 
құралады. Радиотехникалық әскерлер:

a) нысаналарды анықтайды, олардың қашықтығын, жылдамдығын, ұшу 
бағытын анықтайды;

b) нысаналарды, қашықтықты, ұшу бағытын айқындайды;
c) нысаналардың координаталарын танып біледі, олардың жылдамдығын, 

ұшу бағытын анықтайды;
d) айқындалған нысаналарды танып біледі, олардың координаталарын, 

жылдамдығын, ұшу бағытын анықтайды.

 3-сұрақ

ҚР ҰҚК Шегаралық қызметі ... жүзеге асыратын уәкілетті орган болып 
табылады:

a) құрлықта, аумақтық суларда (теңізде) және әуе кеңістігінде мемлекеттік 
шегараны күзету мен қорғауды;

b) құрлықта, аумақтық суларда (теңізде) және ішкі суларда (оның ішінде, 
суастылық ортада) мемлекеттік шегараны күзету мен қорғауды;

c) құрлықта, аумақтық суларда (теңізде) және ішкі суларда (оның ішінде, 
барлық өзендерде) мемлекеттік шегараны күзету мен қорғауды; 

d) құрлықта, аумақтық суларда (теңізде) және әуе кеңістігінде (оның ішінде, 
көрші мемлекеттерде) мемлекеттік шегараны күзету мен қорғауды. 

 4-сұрақ

Қазақстанның қолданыстағы Әскери доктринасы Қазақстан Республикасы 
Президентінің ... Жарлығымен  бекітілген:

a) 1992 жылғы 25 тамыздағы №870;
b) 1992 жылғы 7 мамырдағы №745;
c) 2017 жылғы 29 қыркүйектегі №554;
d) 2011 жылғы 11 қазандағы  №161. 

 5-сұрақ

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 18 шілдедегі 
“Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери рәміздері туралы” 
№3068 Жарлығы ... белгілейді:
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a) қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ қазақстан Рес-
публикасының аумағында орналасқан тұлғалар қарулы күштердің туларын, 
қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери бөлімшелерінің жауынгерлік 
тулары мен рәміздерін құрметтеуге міндетті екендігін; 

b) қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ қазақстан Рес-
публикасының аумағында орналасқан тұлғалар қарулы күштердің туларын, 
қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери бөлімдерінің жауынгерлік 
тулары мен рәміздерін құрметтеуге міндетті екендігін;

c) қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ қазақстан Рес-
публикасының аумағында орналасқан тұлғалар қарулы күштердің туларын, 
қазақстан Республикасы қарулы күштері батальондарының әскери тулары 
мен рәмізін құрметтеуге тиіс екендігін; 

d) қазақстан Республикасының азаматтары, сондай-ақ қазақстан Рес-
публикасының аумағында орналасқан тұлғалар қарулы күштердің тула
рын, қазақстан Республикасы Әскери-теңіз күштерінің әскери бөлімдерінің 
жауынгерлік тулары мен рәміздерін құрметтеуге тиіс екендігін. 

 6-сұрақ

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 18 шілдедегі 
“Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери рәміздері туралы” 
№3068 Жарлығы ... белгілейді:

a) қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жауынгерлері, сондай-ақ  
әскери жиындарға шақырылған азаматтары қазақстан Республикасы қарулы 
күштері түрлерінің туларын, қазақстан Республикасы қарулы күштері әскери 
бөлімдерінің жауынгерлік тулары мен рәміздерін құрметтеуге, шайқасты 
жауынгерлік туларды жанкештілікпен және ерлікпен қорғауға және оларды 
қарсыластың қолға түсіруіне жол бермеуге міндетті екендігін;

b) қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жауынгерлері, сондай-
ақ әскери жиындарға шақырылған азаматтары қазақстан Республикасы 
қарулы күштері әскерлер түрлерінің туларын, қазақстан Республикасы 
қарулы күштерінің тарихы мен әскери бөлімдерінің жауынгерлік тула
рын құрметтеуге, жауынгерлік туларды шайқаста жанкештілікпен және 
ерлікпен қорғауға және оларды қарсыластың қолға түсіруіне жол бермеуге 
тиіс екендігін; 

c) қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жауынгерлері, сондай-ақ  
әскери жиындарға шақырылған азаматтары қазақстан Республикасы қарулы 
күштері түрлерінің туларын, әскери бөлімшелердің жауынгерлік туларын 
құрметтеуге және қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылу та
рихын білуге міндетті екендігін;

d) қазақстан Республикасы қарулы күштерінің жауынгерлері, сондай-
ақ, әскери жиындарға шақырылған азаматтары қазақстан Республикасы 
қарулы күштерінің тарихын, қазақстан Республикасы қарулы күштері 
әскери бөлімдерінің тулары мен белгілерін құрметтеуге, оларды шайқаста 
жанкештілікпен және ерлікпен қорғауға және  қарсыластың қолға түсіруіне 
жол бермеуге  тиіс екендігін. 



183

7-сұрақ

Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 18 шілдедегі 
“Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери рәміздері туралы” 
№3068 Жарлығы  ... белгілейді:

a) қазақстан Республикасы қарулы күштері түрлерінің туларын, әскери 
бөлімдердің жауынгерлік туларын қорлауға кінәлі тұлғалар қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес, жауапкершілікке тартылады; 

b) елдер қарулы күштерін, олардың жауынгерлік тулары мен қарулы 
күштердің рәміздерін қорлауға кінәлі тұлғалар бұл елдердің заңнамасына 
сәйкес жауапкершілікке тартылады; 

c) қазақстан Республикасы қарулы күштері әскерлерінің түрлері мен 
тектерінің туларын, әскери бөлімдерінің тулары мен рәміздерін қорлауға 
кінәлі тұлғалар заңнама алдында жауапкершілікке тартылмайды; 

d) қазақстан Республикасы қарулы күштері түрлерінің туларын, қазақстан 
Республикасы қарулы күштері әскери бөлімдерінің жауынгерлік тулары мен 
рәміздерін қорлауға кінәлі тұлғалар қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес, жауапкершілікке тартылады. 

8-сұрақ

Ұлттық экстремизм – бұл: 
a) көршілердің арасында, оның ішінде ұрып-соғумен немесе ұрып-соғуға 

шақырумен байланысты ұлттық араздықты тұтату;
b) нәсілдік, ұлттық араздықты, оның ішінде күш қолданумен немесе күш 

қолдануға шақырумен байланысты тұтату;
c) оның ішінде, жұмыста күш қолданумен байланысты қызметтестердің 

арасында нәсілдік араздықты тұтату;
d) оның ішінде, қатынастарды айқындаумен немесе қатынастарды айқын-

дауға шақырулармен рулық араздықты тұтату.  

9-сұрақ

Діни экстремизм – бұл: 
a) діни өшпенділікті немесе араздықты тұтату, оның ішінде  мұнымен 

бір мезгілде азаматтардың қауіпсіздігін, өмірі мен денсаулығын қамтамасыз 
ететін күш қолданумен байланыстысы;

b) діни адамдардың арасында өшпенділікті тұтату, оның ішінде айналадағы 
адамдардың қауіпсіздігіне қатер туындататын, олардың жақтастары арасында 
күш қолдану мен күш қолдануға шақыруларымен байланыстысы;

c) діни өшпенділікті немесе араздықты тұтату, оның ішінде күш қолдануға 
немесе күш қолдануға шақырулармен байланыстысы, сондай-ақ азаматтардың 
қауіпсіздігіне, өміріне, өнегелілігіне немесе құқықтары мен бостандықтарына 
қатер төндіретін кез келген діни практиканы қолдану;

d) өшпенділік пен араздықты тұтату, оның ішінде азаматтардың өнегелік 
сенімдеріне қарама-қарсы келетін діни сенімдердің негізінде күш қолданумен 
немесе күш қолдануға шақыруларымен байланыстысы.
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10-сұрақ

Саяси экстремизм – бұл: 
a) конституциялық құрылысты күш қолданумен өзгерту, мемлекет еге-

мендігін бұзу, мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетіне нұқсан 
келтіру, заңсыз әскерилендірілген құралымдарға қатысу және басшылық 
жасау, елде қарулы төңкеріс ұйымдастыру, әлеуметтік әділетсіздікті тұтату; 

b) конституциялық құрылысты күшпен өзгерту, қазақстан Республикасының 
егемендігін, аумағының біртұтастығын, қол сұғылмайтындығы мен бөлін-
бейтіндігін бұзушылық, мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабі-
летіне нұқсан келтіру, өкімет билігін күшпен басып алу немесе өкімет билігін 
күшпен ұстап тұру, заңсыз әскерилендірілген құралымдарды құру, оған 
басшылық жасау мен қатысу, қарулы бүлік ұйымдастыру және оған қатысу, 
әлеуметтік, сословиелік араздықты тұтату;

c) қоғамның әлеуметтік негіздерін күшпен өзгерту, егемендікті бұзушылық, 
мемлекеттің қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетіне нұқсан келтіру, өкімет 
билігін күшпен басып алу немесе өкімет билігін күшпен ұстап тұру, заңсыз 
әскерилендірілген құралымдар құру, әлеуметтік қақтығысты тұтату;

d) конституциялық құрылысты ішінара өзгерту, мемлекет аумағының 
біртұтастығын, қол сұғылмайтындығы мен бөлінбейтіндігін қамтамасыз ету, 
мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету, 
өкімет билігін күшпен басып алуға және әлеуметтік, сословиелік араздықты 
тұтандыруға қарсы күрес.  

Жауабы:

 2 3 4  6 7 8 9   12 13 14  16 17 18 19 20

                   

іі ТОҚСАн БОйЫнША ҚОРЫТЫнДЫ 
БАҚЫЛАу СҰРАҚТАРЫ

1-сұрақ

Ату қаруының (АК-74) қауіптілік көздері немесе тасымалдауыштары ... 
болып табылады:

a) ұңғылық қорапшаның қақпағы;
b) нысана көздеуші қарауыл;
c) бекітпе;
d) ұшып бара жатқан оқ. 

 2-сұрақ

Ату қаруының (АК-74) қауіптілік көздері немесе тасымалдауыштары ... 
болып табылады:

a) жабық үй-жайда ұзақ уақыт ату кезінде жинақталған бытыралық 
қуаттағыштың жану өнімдері;

b) ұңғылық қорапшасы, нысана көздеу және дүмнің тапаншалық тұтқасы 
бар ұңғы;
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c) кері әрекетті тетік;
d) соққылық-шүріппелік тетік. 

 3-сұрақ

Ату қаруының (АК-74) қауіптілік көздері немесе тасымалдауыштары ... 
болып табылады:

a) автомат (оқшашардың) оқжатары;
b) газ поршеньді бекітпелі жақтау;
c) ату кезінде ұңғы арнасының оқпандық бөлігі мен оқпандық тежегіштен 

ұшып шығатын қызған газдар ағыны;
d) ұңғылық бастырмасы бар газ түтігі. 

 4-сұрақ

АК-74 автоматынан жерүстілік нысаналарға неғұрлым әсер ететін ату:
a) автоматта – 700 м-ге дейінгі қашықтық;
b) автоматта – 600 м-е дейінгі қашықтық;
c) автоматта – 500 м-ге дейінгі қашықтық;
d) автоматта – 400 м-ге дейінгі қашықтық. 

 5-сұрақ

Тура ату қашықтығы (АК-74):
a) автоматтан «кеуделік дене бітім» бойынша – 740 м;
b) автоматтан «кеуделік дене бітім» бойынша– 640 м;
c) автоматтан «кеуделік дене бітім» бойынша – 540 м;
d) автоматтан «кеуделік дене бітім» бойынша – 440 м. 

 6-сұрақ

нысанаға алу айлабұйымы:
a) әртүрлі қашықтықтағы нысаналарды ату кезінде автоматты (оқшашарды) 

кезеу қызметін атқарады және нысанасы мен қарауылы болады;
b) автоматтан (оқшашардан) вертикаль бойынша қозғалмайтын нысаналарға 

қашықтықтан оқ ату қызметін атқарады;
c) әртүрлі қашықтықтағы нысаналарды ату кезінде автоматты (оқшашарды) 

тіреу қызметін атқарады және қарауылы болады;
d) әртүрлі қашықтықтағы нысаналарды ату кезінде автоматты (оқшашарды) 

ұстап тұру қызметін атқарады және нысанасы болады. 

 7-сұрақ

Ұңғылық бастырма ... қызметін атқарады:
a) ату кезінде автоматшыны (оқшашаршыны) кері тебуден сақтандыру;
b) автоматты оқ ату кезінде автоматшыны (оқшашаршыны) ұстап тұру;
c) ату кезінде автоматшы (оқшашаршы) қолдарын күйіп қалулардан 

сақтандыру;
d) жеке оқтармен ату кезінде автоматшыны (оқшашаршыны) ұстап тұру. 
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 8-сұрақ

Сарбаздар мен  сержанттар автоматты (оқшашарды) ... қарап-тексереді: 
a) тәуліктің кез келген уақытында;
b) далалық оқу жаттығулары кезінде;
c) таңертеңгі дене шынықтыру жаттығулары кезінде;
d) тазарту кезінде.

9 сұрақ

Бұрауыш пен шұқығыш (автоматтың (оқшашардың) керек-жарақтары) ... 
қолданылады:

a) автоматтан (оқшашардан) ату кезінде;
b) автоматты (оқшашарды) бөлшектеу және жинастыру кезінде;
c) автоматты (оқшашарды) тазалау және майлау кезінде;
d) автоматты (оқшашарды) қоймаға сақтауға тапсыру кезінде. 

10-сұрақ

Патрондарды қарап-тексеру кезінде ....тексеру керек:
a) гильзаларда ылғалдылық пен дымқылдықтың жоқтығын, гильза оқпан-

шасындағы оқтың нық тұруын;
b) гильзаларда таттану мен майысулардың жоқтығын, гильза оқпан-

шасындағы оқтың нық тұруын;
c) гильзаларда саусақ іздерінің жоқтығын, гильза оқпаншасындағы оқтың 

нық тұруын;
d) гильзаларда артық бөгде заттың жоқтығын, гильза оқпаншасындағы 

оқтың нық тұруын. 

11-сұрақ

Қол жарықшақтық гаранаталар ... үшін тағайындалған:
a) жақын шайқаста қарсыластың адам күшін жою;
b) шайқаста қарсыластың әскери техникасын жарықшақтармен зақымдау;
c) қарсыластың адам күшін жарықшақтармен граната атқышпен зақымдау;
d) алыс шайқаста қарсыласты жарықшақтармен жою. 

12-сұрақ

РГД-5 және РГн қол гранаталары ... жатады:
a) қорғаныс гранаталарына;
b) шегініс жасау гранаталарына;
c) шабуылдаушы гранаталарға;
d) жарқылды гранаталарға. 

 13-сұрақ

Жорықтық сап ... қолданылады:
a) бөлімшелер марш жасаған кезде, тоқтап демалыс жасаған (демалыс 

уақытында) кезде, сапта бір орында тұрып ән айтқан кезде, сондай-ақ басқа 
да қажетті жағдайларда; 
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b) бөлімшелерді түнге далалық лагерьлерге орналастыру үшін, түнгі 
уақытта ән айту үшін, сондай-ақ басқа да қажетті жағдайларда; 

c) бөлімшелердің түнгі уақытта ән айтып жүріп өту үшін, таңертеңгілік 
дене шынықтыру жаттығулары кезінде, шеруде салтанатты маршпен жүріп 
өту кезінде, сондай-ақ басқа да қажетті жағдайларда;

d) бөлімшелердің марш жасау кезінде жүріп өтуі, салтанатты марштан 
жүріп өтуі кезінде, сондай-ақ басқа да қажетті жағдайларда. 

14-сұрақ

Бағыттаушы – бұл:
a) көрсетілген бағытта лектің соңында жүретін әскери қызметші (бөлімше, 

машина);
b) көрсетілген бағытта бастаушы болып жүретін әскери қызметші (бөлімше, 

машина);
c) сапқа кешігіп келген  және көрсетілген бағытта жүретін әскери қызметші 

(бөлімше, машина);
d) сапқа кешіккен және  өз бөлімшесін сапқа тұру көрсетілген жерде қуып 

жеткен әскери қызметшілер тобы. 

 15-сұрақ

Тұйықтаушы – бұл: 
a) бас лекте жүретін әскери қызметші (бөлімше, машина);
b) лектің ортасында жүретін әскери қызметші (бөлімше, машина);
c) лектегі ең соңғы әскери қызметшінің алдында жүретін әскери қызметші 

(бөлімше, машина);
d) лекте ең соңғы болып жүретін әскери қызметші (бөлімше, машина). 

 16-сұрақ

Әскери қызметшінің шеңбер бойымен бұрылуы үшін берілетін команда:  
a) «сол-Ға!»;
b) «ай-нал!»;
c) «Оң-Ға!»;
d) «Жартылай айналып оң-Ға!»

17-сұрақ

Жорықтық қадаммен жүру ... команда бойынша басталады:
a) «қадам – Бас!»;
b) «Жүгіре – Бас!»;
c) «айнала – Бас!»;
d) «саПтан!».

18-сұрақ

Орнында тұрып, бір қатардан екі қатар болып қайта сапқа тұру ... коман
дасы бойынша жүргізіледі:

a) «Бөлімше, үш қатар болып – саПқа тұР!»; 
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b) «Бөлімше, бір қатар болып – саПқа тұР!»; 
c) «Бөлімше, екі қатар болып – саПқа тұР!»; 
d) «Бөлімше, төрт қатар болып – саПқа тұР!» 

 19-сұрақ

Жергілікті жердегі горизонт тұстары ... анықталады: 
a) көріну нашар болғанда, жергілікті заттардың белгілерімен;
b) құбылнама, аспан шам-шырақтары және жергілікті белгілер бойынша;
c) жұмыс істемейтін құбылнамамен, бұлтты ауа райында аспан шам- шы-

рақтарымен;
 d) азимут, бағдар бойынша.

20-сұрақ

GPS-навигатор – бұл ...аспап:
a) оны пайдалану адамға жергілікті жерде өзінің орналасқан жерін жылдам 

және дәл анықтауға мүмкіндік бермейтін;
b) оны пайдалану жергілікті жердегі өзінің орналасқан жерін анықтаудың 

дәлдігін шатастыратын;
c) оны пайдалану кез келген адамды жергілікті жердегі өзінің орналасқан 

жерін жылдам және дәл анықтауда бағдарланудан шатастыратын;
d) оны пайдалану кез келген адамға жергілікті жердегі орналасқан жерін 

жылдам және дәл анықтауға мүмкіндік беретін. 

Жауабы: 

 2 3 4  6 7 8 9   12 13 14  16 17 18 19 20

b a   d a  d b b a  d b d b a  b d

III ТОҚСАн БОйЫнША ҚОРЫТЫнДЫ 
БАҚЫЛАу СҰРАҚТАРЫ 

1-сұрақ

Әскери техниканың роботтандырылған үлгілерін қолданудың негізгі са
лалары ... болып табылады:

a) жерүстілік, әуелік, теңіздік;
b) жерастылық, әуелік, суастылық;
c) жерастылық, ғарыштық, өзендік;
d) жерастылық, ғарыштық, суүстілік.

2-сұрақ

ҰША міндеттері:
a) бақылаушылық, маманданушылық, соққылық және құрылыстық; 
b) барлаушылық, соққылық және жоюшылық, арнаулылық; 
c) барлаушылық, бақылаушылық, соққылық және маманданушылық;
d) барлаушылық, соққылық және маманданушылық, құрылыстық. 
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3-сұрақ

Күрделі әрекеттер жасайтын роботтандырылған жүйе үш үлгіге... бөлінеді:
a) қашықтықтан басқарылатын, өздігінен басқарылатын, ұжымдық ро-

боттарға;
b) қашықтықтық-ұжымдық роботтар, өздігінен басқарылатын роботтарға;
c) қашықтықтан басқарылатын, ұжымдық роботтарға; 
d) қашықтықтан, өздігінен, ұжымдық бас қарылатын роботтарға. 

4-сұрақ

Толықтай өздігінен басқарылатын робот:
a) басқа жақтан басқарумен белгілі бір уақыт ішінде жұмыс істей алады;
b) қашықтықтық қуаттау құрылғысы арқылы ұзақ уақыт бойы жұмыс 

істей алады;
c) ұзақ уақыт бойы адамның араласуынсыз жұмыс істей алады;
d) түнгі уақытта адам жүретін жолды жарықтандырусыз жұмыс істей 

алады.

5-сұрақ

Білім беру мекемесіндегі азаматтық қорғаудың (АҚ) негізгі міндеттері ... 
болып табылады: 

a) персонал мен оқушыларды бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше 
жағдайлардан қорғану тәсілдері мен іс-әрекеттеріне оқытып-үйрету;

b) арнаулы мекемелерді бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше 
жағдайлардан қорғану тәсілдері мен іс-әрекеттеріне оқытып-үйрету;

c) күзет персоналын бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлардан 
қорғану тәсілдері мен іс-әрекеттеріне оқытып-үйрету; 

d) құтқарушылар жасақтарын бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше 
жағдайлардан қорғану тәсілдері мен іс-әрекеттеріне оқытып-үйрету. 

6-сұрақ

Білім беру мекемесіндегі азаматтық қорғаудың (АҚ) негізгі міндеттері ... 
болып табылады:  

a) дыбыстық сингналдар жүйесін жасау және оны тұрақты дайындықта 
ұстау; 

b) хабардар етудің жергілікті жүйесін жасау және оны тұрақты дайындықта 
ұстау;

c) айырым белгілері  мен байланыс құралдары дайындығының сұлбалары 
жүйесін жасау және үнемі нақтылау;

d) көршілес мекемелермен хабардар ету жүйесін жасау және дайындықта 
ұстау. 

 7-сұрақ

Екпінді толқын – бұл: 
a) ядролық жарылыстың екінші дәрежелі зақымдаушы факторы;
b) ядролық жарылыстың екінші және ең қауіпті факторы;
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c) ядролық жарылыстың негізгі зақымдаушы факторы;
d) ядролық жарылыстың үшінші және негізгі зақымдаушы факторы.

8-сұрақ

Жарықтық сәулелену – бұл: 
a) көзге көрінбейтін ультракүлгін және инфрақызыл түстерді  қамтитын 

шашыранды энергиялар ағыны; 
b) көзге көрінетін ультракүлгін және инфрақызыл түстерді  қамтитын 

шоғырлы энергиялар ағыны; 
c) көзге көрінетін ультракүлгін және инфрақызыл шағылуларды қамтитын 

жарық энергияларының ағыны; 
d) көзге көрінетін ультракүлгін және инфрақызыл сәулелерді қамтитын 

сәулелік энергиялар ағыны. 

9-сұрақ

...ядролық зақымдау ошағы деп аталады:
a) ядролық жарылыстың зақымдаушы факторларының тікелей әсер етуіне 

ұшыраған аумақ;
b) ядролық жарылыс екпінді толқынының тікелей әсер етуіне ұшыраған 

аумақ;
c) ядролық  жарылыс электрмагнитті импульсінің тікелей әсер етуіне 

ұшыраған аумақ;
d) ядролық жарылыс өтпелі радиациясының тікелей әсер етуіне ұшыраған 

аумақ. 

10-сұрақ

нейтрондық қару – ядролық қарудың түрөзгерісі, онда:
a) нейтрондық сәулеленудің зақымдаушы әсер етулерінің шектелулері 

кезінде қарсыластың адам күші мен қару-жарағын жоюға арналған екпінді 
толқын түрінде бөлініп шығатын жарылыс күші жасанды түрде арттырылады; 

b) нейтрондық сәулеленудің зақымдаушы әсер етулерінің шектелулері 
кезінде қарсыластың адам күші мен қару-жарағын жоюға арналған жарықтық 
сәулелену түрінде бөлініп шығатын жарылыс энергиясының үлесі жасанды 
түрде арттырылады; 

c) екпінді толқын мен жарықтық сәулеленудің зақымдаушы әсер ету-
лерінің шектелулері кезінде қарсыластың адам күші мен қару-жарағын 
жоюға арналған нейтрондық сәулелену түрінде бөлініп шығатын жарылыс 
энергиясының үлесі жасанды түрде арттырылады; 

d) электрмагнитті әсер етудің шектелулері кезінде қарсыластың адам күші 
мен қару-жарағын жоюға арналған екпінді толқын және жарықтық сәулелену 
түрінде бөлініп шығатын жарылыс қуаты жасанда түрде арттырылады.   

11-сұрақ

уландырушы  заттар (уЗ) – бұл:
a) қолданылған кезде үлкен аудандарда адамдар мен жануарларды сауық-

тыруға, әртүрлі құрылыстарға енуге, жергілікті жерді тыңайтуға қабі летті 
химиялық қосылыстар;
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b) қолданылған кезде үлкен аудандардағы адамдар мен жануарларды 
зақымдауға, әртүрлі құрылыстарға енуге, жергілікті жер мен суқоймаларын 
зияндауға қабілетті химиялық қосылыстар;

c) қолданылған кезде шағын аудандардағы адамдар мен жануарларды 
зақымдауға, әртүрлі құрылыстарға енуге, суқоймаларын зияндауға қабілетті 
су тәрізді сұйықтық;

d) қолданылған кезде төгілген жерлерінде адамдар мен жануарларды 
зақымдауға, әртүрлі құрылыстарға енуге, жергілікті жер мен суқоймаларын 
зияндауға қабілетті құм материал. 

12-сұрақ

Жүйкелік-салдандырушы әсері бар уЗ:
a) ви-икс – VX, зарин – GB, зоман – GD;
b) иприт, люизит;
c) фосген, дифосген;
d) көгерткіш қышқыл, хлорциан. 

13-сұрақ

Теріні іріңдету әсері бар уЗ:
a) ви-икс – VX, зарин – GB, зоман – GD;
b) фосген, дифосген;
c) иприт, люизит;
d) көгерткіш қышқыл, хлорциан. 

 14-сұрақ

Тұншықтырушы әсері бар уЗ: 
a) ви-икс – VX, зарин – GB, зоман – GD;
b) иприт, люизит;
c) көгерткіш қышқыл, хлорциан;
d) фосген, дифосген.  

15-сұрақ

Карантин – бұл:
a) ошағының ішінде, сондай-ақ оның шектерінен тыс жерлерде де жұқ-

паның таралуынан сақтандыруға және пайда болған зақымдау ошағын жоюға 
бағытталған, эпидемияға қарсы, санитариялық-гигиеналық, емдеу және әкім-
шілік-шаруашылық іс-шаралардың кешені;

b) зақымдау ошағының пайда болуынан сақтандыруға бағытталған, эпиде-
мияларға қарсы, санитарлық-гигиеналық, емдеу және әкімшілік-шаруашылық 
іс-шаралар кешені;

c) зақымдау ошағының таралуынан сақтандыруға бағытталған, эпиде-
мияларға қарсы іс-шаралар кешені;

d) жұқпа таралуынан сақтандыруға бағытталған іс-шаралар. 
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16-сұрақ

Обсервация ... ұйымдастырылады:
a) карантин аймағынан шығып кетуге мұқтаж тұлғаларды бақылау үшін 

тағайындалған, карантин аймағынан шалғай аудандарда; 
b) карантин аймағынан шығып кетуге мұқтаж адамдарды бақылау үшін 

тағайындалған карантин аймағынан алыс аудандарда; 
c) карантин аймағына тікелей жапсарлас жатқан аудандарда, сондай-ақ 

карантин аймағынан шығып кетуге мұқтаж тұлғаларды бақылау үшін;
d) карантин аймағын бақылау үшін тағайындалған, карантин аймағынан 

шалғай аудандарда. 

17-сұрақ

Тыныс алу мүшелерін қорғаудың жеке құралдары қорғау тәсілі бойынша 
... болып бөлінеді:

a) сүзгілік және қоршаулық;
b) сүзгілік және оқшаулаушы;
c) сүзгілік және бөлуші;
d) қоршаулық және бөлуші.

18-сұрақ

Газтұтқыны кию үшін ... қажет:
a) тыныс алуды бөгей тұру, көздерді жұму, баскиімді шешу, дулыға-

бетпердені алып шығу және оны басқа қатпарланулар болмайтындай етіп, 
тартып кигізу, толықтай дем шығаруды жасап, баскиімді кию;

b) тыныс алуды бөгей тұру, көздерді ашу, баскиімді шешу, дулыға-
бетпердені алып шығу және оны басқа қатпарланулар болмайтындай етіп 
тартып кию;

c) біркелкі тыныс алу, көздерді ашу, баскиімді шешу, дулыға-бетпердені 
алып шығу және оны басқа қатпарланулар болмайтындай етіп тартып кию;

d) тыныс алуды бөгемеу, көздерді ашу, баскиімді шешу, дулыға-бетпердені 
алып шығу және оны басқа қатпарланулар болмайтындай етіп тартып кию; 

19-сұрақ

Тыныс алу мүшелерін қорғаудың ең қарапайым құралдарына ... жатады:
a) жалпы әскери газтұтқы және шаңға қарсы маталық бетперделер;
b) мақта-мәрлілік таңғыштар мен шаңға қарсы маталық бетперделер;
c) азаматтық газтұтқы мен шаңға қарсы маталық бетперделер;
d) сүзгілік-сіңіруші қорапша мен маталық бетперделер. 

20-сұрақ

Тұрмыстық киім-кешек бұйымдарынан теріні қорғау үшін неғұрлым жа
рамдылары:

a) тығыз мақта матадан немесе хлорвинилді үлдірмен жабылған матадан 
жасалған күртешелер мен жамылғылар; 
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b) мақта матадан немесе хлорвинилді үлдірмен жабылған матадан жасалған 
сулықтар мен жамылғылар; 

c) резеңкеленген матадан немесе хлорвинилді үлдірмен жабылған матадан 
жасалған сулықтар мен жамылғылар; 

d) маталық материалдан немесе хлорвинилді үлдірмен жабылған матадан 
жасалған қолшатырлар мен жамылғылар.  

Жауабы: 

 2 3 4  6 7 8 9   12 13 14  16 17 18 19 20

a b d  a b  d a  b a  d a  b a b 

IV ТОҚСАн БОйЫнША ҚОРЫТЫнДЫ 
БАҚЫЛАу СҰРАҚТАРЫ

1-сұрақ

Баспаналар – бұл:
a) балаларды ядролық жарылыстың зақымдаушы факторларынан, уланды

рушы заттардан, биологиялық құралдардан, сондай-ақ өрт кезінде түзілетін 
жоғары температура мен зиянды газдардан қорғау үшін тағайындалған ар
наулы құрылыстар;

b) оларды паналаған адамдарды ядролық жарылыстың барлық зақымдаушы 
факторларынан, уландырушы заттардан, биологиялық құралдардан, сондай-ақ 
өрт кезінде түзілетін жоғары температуралар мен зиянды газдардан қорғау 
үшін тағайындалған арнаулы құрылыстар;

c) техниканы  ядролық жарылыстың барлық зақымдаушы  факторла
рынан, уландырушы заттардан, биологиялық құралдардан, сондай-ақ өрт 
кезінде түзілетін жоғары температура мен зиянды газдардан қорғау үшін 
тағайындалған арнаулы құрылыстар мен жөндеу шеберханалары;

d) оларды паналаған адамдарды ядролық жарылыстың барлық зақымдаушы  
факторларынан, уландырушы заттардан, биологиялық құралдардан, сондай-ақ 
тұрмыстық қатты қалдықтар жануының жоғары температурасынан қорғау 
үшін тағайындалған құрылыстар. 

2-сұрақ

Радиацияға қарсы паналау орындары (РҚП): 
a) жергілікті жер радиоактивті зақымданған кезде адамдардың жеке 

мүліктерін иондандырушы сәулеленулерден қорғауды қамтамасыз етеді, 
адамдарды екпінді толқыннан, тері мен киімге радиоактивті, уландырушы 
заттар мен биологиялық құралдардың тікелей түсуінен қорғайды; 

b) жергілікті жер радиоактивті зақымданған кезде адамдарды иондан
дырушы сәулеленулерден қорғауды қамтамасыз етеді, жеке мүлікті өрттен, 
адамдардың терісіне және киіміне лас заттар мен биологиялық құралдардың 
тікелей түсуінен қорғайды; 

c) жергілікті жер радиоактивті зақымданған кезде адамдарды ионданды
рушы сәулеленулерден қорғауды қамтамасыз етеді, жарықтық сәулеленуден, 
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өтпелі радиациядан, ішінара екпінді тоқыннан, адамдардың терісі мен 
киімдеріне радиоактивті, уландырушы заттар мен биологиялық құралдардың 
тікелей түсуінен қорғайды; 

d) жергілікті жер радиоактивті зақымданған кезде жауынгерлік техниканы 
иондандырушы сәулеленулерден қорғауды қамтамасыз етеді,  жауынгерлік 
техниканы жарықтық сәулеленуден, өтпелі радиациядан, ішінара  екпінді  
толқыннан қорғайды. 

3-сұрақ

Ең қарапайым паналау орындарына жатады:
a) ашық және үсті жабылған пана;  
b) үсті жабылған туннельдер;  
c) ашық және үсті жабылған метро;  
d) ашық және үсті жабылған жерқоймалар.   

4-сұрақ

Халық дабылдың немесе гуіл мен басқа да сигналдық құралдардың ды
бысын естіген кезде, дереу: 

a) көшеге шығады, базарға барып, адамдардың не туралы айтып жатқанын 
тыңдайды; 

b) телехабарлар бағдарламаларына сәйкес теледидарды қосып, қарайды; 
c) радио, теледидарды қосады және іс-әрекеттердің тәртібі туралы хабар

ламаны тыңдайды; 
d) көршілерден іс-әрекеттердің тәртібі туралы хабарламаны тыңдайды. 

5-сұрақ

Қала сыртындағы аймақ ... болып табылады:
a) қала ішіндегі және ірі елді мекендер шектеріндегі аумақ; 
b) қалалардағы және басқа да елді мекендердегі биік емес ғимараттардың 

жанында орналасқан аумақ; 
c) қалалар мен облыс орталықтарындағы биік ғимараттар шектерінен тыс 

орналасқан аумақ; 
d) қалалардағы мүмкін болатын қираулар аймақтары шектерінен тыс 

орналасқан аумақ. 

6-сұрақ

Бөліп орналастыру мен эвакуация:
 a) қалалар халқының тығыздығын азайтады, осыған орай халық шығын-

дары да елеулі азайтылуы мүмкін;
b) қаланың жекелеген учаскелерінде халықтың үлкен тығыздығын жасай

ды, осыған орай халық шығындары болуы мүмкін;
c) қалалар халқының тығыздығын арттырады, осыған орай, халық 

шығындары елеулі болуы мүмкін;
d) қалалар халқының тығыздығын төмендетеді, осыған орай, негізгі 

көшелердегі халық саны жылдам артады. 
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7-сұрақ

Эвакуацияның аралас тәсілінің мәні мынада:
a) қалалардан халық мүлкін жаппай тасып шығару қолда бар көліктің 

барлық түрлерімен жүргізіледі;
b) қалалардан халықты жаппай шығару  жаяу жүру қолда бар көліктің 

барлық түрлерімен тасып шығарумен үйлестіріледі;
c) қалалардан халықты жаппай шығару көліктің барлық түрлерін тартумен 

жүзеге асырылады;
d) қалалардан  халықты жаппай шығару жаяу сапты бақылаумен жүзеге 

асырылады. 

8-сұрақ

Жарылғыш құрылғыға ұқсас зат айқындалған кездегі іс-әрекеттер: 
a) жақындап келу, қозғап көру, қауіпсіз жерге апару;
b) өтіп жатқан адамдардан жақындап келуді, басқа жерге апаруды өтіну;
c) өтіп жатқан адамдармен не істеу және қандай әрекет жасау керектігін 

талқылау;
d) жақындамау, қозғамау, тасымалдамау. 

9-сұрақ

Жарылғыш құрылғыға ұқсас зат айқындалған кездегі іс-әрекеттер:  
a) мамандар келіп жеткенге дейін күдікті затқа бақылау жүргізу және 

айқындалған затты қызыл таспамен қоршау;
b) мамандар келіп жеткенге дейін өтіп жатқан адамдарға бұл жердің қауіпті 

екендігі туралы хабарлау;
c) мамандар келіп жеткенге дейін күдікті затқа бақылау жүргізу және 

қауіпті аймақты күзетуді қамтамасыз ету;
d) мамандар келіп жеткен кезде олардың жұмысына бақылау жүргізу, 

оларға қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша өз ойларын білдіру. 

10-сұрақ

Телефон арқылы қоқан-лоқы жасалған кезде:
a) ұйым басшысына және құқық қорғау органдарына телефон арқылы 

алынған ақпаратты дереу хабарлауды қамтамасыз ету;
b) құқық қорғау органдарының кезекші бөліміне телефон арқылы алынған 

ақпаратты дереу хабарлауды қамтамасыз ету;
c) телефон арқылы алынған ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарына 

дереу хабарлауды қамтамасыз ету;
d) ұйым басшысынан және құқық қорғау органдарынан телефон арқылы  

алынған ақпараттың қатаң құпиялылығын қамтамасыз ету. 

11-сұрақ

Сел (сел ағыны) – бұл:
a) тау жыныстары массасының ауырлық күшінің әсер етуімен беткеймен 

төмен қарай сырғып, орын өзгертуі;
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b) шағын тау өзендерінің алаптарында кенеттен пайда болатын, су мен 
тау жыныстары сынықтарының қоспасынан тұратын тасқынды лай немесе 
лай-тасты ағын;

c) тау жыныстары үлкен массаларының бөлініп түсуі мен апатты құлауы, 
олардың аударылуы, бөлшектенуі және тік, құлама беткейлермен сырғуы;

d) өзенде жыл сайын бірдей маусымда қайталанатын, су деңгейінің елеулі 
және айтарлықтай ұзақ уақыт көтерілуі.

12-сұрақ

Су тасқындары – бұл:
a) тау жыныстары массасының ауырлық күшінің әсер етуімен беткеймен 

төмен қарай сырғып, орын өзгертуі;
b) тау өзендерінің алаптарында кенеттен пайда болатын, су мен шағын 

тау жыныстары сынықтарының қоспасынан тұратын тасқынды лай немесе 
лай-тасты ағын;

c) өзенге, көлге немесе су айдынына жапсарлас жатқан жерді судың ба
суы, ол материалдық залал мен халық денсаулығына зиян келтіреді немесе 
адамдардың өліміне әкеледі;

d) өзенде жыл сайын бірдей маусымда қайталанатын су деңгейінің елеулі 
және айтарлықтай ұзақ уақыт көтерілуі.

13-сұрақ

Дауыл – бұл:
a) су деңгейінің қарқынды, салыстырмалы түрде қысқамерзімді көтерілуі, 

нөсер жауындармен, кейде қысқы жылымықтар кезінде қардың еруімен 
қалыптасады;

b) тау өзендерінің алаптарында кенеттен пайда болатын, су мен шағын 
тау жыныстары сынықтарының қоспасынан тұратын тасқынды лай немесе 
лай-тасты ағын;

c) өзенге, көлге немесе су айдынына жапсарлас жатқан жерді судың ба
суы, ол материалдық залал мен халық денсаулығына зиян келтіреді немесе 
адамдардың өліміне әкеледі;

d) жылдамдығы құйын жел жылдамдығынан аз жел, алайда ол айтарлықтай 
жоғары және  15–20 м/с-қа дейін жетеді.

14-сұрақ

Қан кету ретінде түсініледі:
a) сыртқы әсер етуден дененің дәкемен оралған бөліктері;
b) зақымданған қантамырлар мен денедегі көгерген жерлер;
c) зақымданған қантамырлардан қанның шығуы;
d) зақымданған қантамырлардан дененің қызаруы.

15-сұрақ

Қан аққан тамырды сүйекке саусақпен басу тәсілі ... қолданылады:
a) бұрауды немесе қысатын таңғышты дайындау үшін қажетті қысқа 

мерзімге;
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b) жараланған адамды көлікпен тасымалдауға дайындау үшін қажетті 
ұзақ уақытқа;

c) жараланған адамды әуе көлігімен тасымалдауға дайындау үшін қажетті 
ұзақ уақытқа;

d) далалық жағдайларда жараланған адамды оталарға дайындауға қажетті 
қысқа уақытқа.

 16-сұрақ

Қан аққан ұсақ артериялар мен веналарға ... салынады:
a) бұрау;
b) қан аққан тамырды саусақпен басу;
c) кәдімгі таңғыш;
d) қысатын таңғыш. 

17-сұрақ

Күйіп қалу – бұл:
a) тері жабындары біртұтастығының, шырышты қабықшалардың, кейде 

терең тіндердің де бұзылуымен  және онымен қатар жүретін ауырсынумен, 
қан кетумен және үңіреюмен сипатталатын зақымдану;

b) тіндердің жоғары температураның, химиялық заттардың, электр тогы 
немесе радиацияның әсер етуінен зақымданулары;

c) жарақаттың үңіреюі, терінің созылыңқы талшықтарының бұзылуы;
d) өткір кесуші құрал (пышақ, әйнек және т.б.) әсерінің нәтижесі.

18-сұрақ

Асептика – бұл:
a) жарақаттағы микробтарды жоюға, жарақатта микробтардың дамуы және 

олардың тіндерге тереңдеп енуіне қолайсыз жағдайлар жасауға бағытталған 
іс-шаралар кешені;

b) ауада және адамды қоршаған барлық заттарда болатын микробтар;
c) қан жоғалтумен қатар жүретін, ауыр көлемді зақымданулар нәтижесінде 

пайда болатын есеңгіреу;
d) оларды жарақатпен жанасатын барлық заттардан (хирург қолында, таңу 

материалында және басқаларда) физикалық және химиялық заттармен жою 
жолымен жарақатқа микробтардың түсуінен сақтандыру тәсілі.

19-сұрақ

Антисептика – бұл:
a) ауада және адамды қоршаған барлық заттарда болатын микробтар;
b) жарақаттағы микробтарды жоюға, жарақатта микробтардың дамуы және 

олардың тіндерге тереңдеп енуіне қолайсыз жағдайлар жасауға бағытталған 
іс-шаралар кешені;

c) оларды жарақатпен жанасатын барлық заттардан (хирург қолында, таңу 
материалында және басқаларда) физикалық және химиялық заттармен жою 
жолымен жарақатқа микробтардың түсуінен сақтандыру тәсілі.



d) қан жоғалтумен қатар жүретін, ауыр көлемді зақымданулар нәтижесінде 
пайда болатын есеңгіреу;

e) қан жоғалтумен қатар жүретін, ауыр көлемді зақымданулар нәтижесінде 
пайда болатын  есеңгіреу; 

20-сұрақ

Сүйектің сынуы – бұл:
a) жұмсақ тіндер зақымдануының неғұрлым кең таралған түрі, бұл кезде 

тері жабынының біртұтастығы бұзылмайды;
b) бір-бірімен салыстырғанда, сүйектердің буындық бетінің жылжуы;
c) сүйек бүтіндігінің сыртқы механикалық әсер ету кезінде туындайтын, 

толықтай немесе ішінара бұзылуы;
d) ағза тіндерінің төменгі температура кезінде суықтың әсер етуі нәтижесінде 

зақымдануы.

Жауабы:

 2 3 4  6 7 8 9   12 13 14  16 17 18 19 20

b  a  d a b d  a b  d  a d b d b 
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ДАЛАЛЫҚ ОҚу ЖиЫнЫ

2-бөлім

Ұзақмерзімді 
жоспарлау та
рауы: “Кіріспе 
сабақ

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.

Сыныбы:

Сабақтың 
тақырыбы

§ 1. Әскери бөлімнің (бөлімшенің) қару-жарағы мен әскери 
техникасы.
§ 2. Бөлімшенің ұрыстық және жорықтық орналасу тәртібі.
§ 3. қорғанудың дербес құралдарын қолдануға жаттығу.
§ 4. ұрыстағы сарбаздың  әрекеттері.

Бұл сабақта 
оқытудың қол 
жет кізілетін 
мақсаттары
(оқу жоспары
на сілтеме)

қР қарулы күштері түрлерінің жауынгерлік техникасының 
тағайындалуы мен техникалық сипаттамаларын, бөлімшенің 
жорықтық, ұрыс алдындағы және жауынгерлік тәртіптегі 
іс-әрекеттерін, сарбаздың шайқастағы іс-әрекеттерін, 
сондай-ақ жеке қорғану құралдарын пайдалану бойынша 
нормативтерді орындай біледі.

Сабақтың 
мақсаты

қР қарулы күштері түрлерінің жауынгерлік техникасының 
тағайындалуы мен техникалық сипаттамаларын, бөлімшенің 
жорықтық, шайқас алдындағы және жауынгерлік тәртіптегі 
іс-әрекеттерін, сарбаздың шайқастағы іс-әрекеттерін, зерде
леу, сондай-ақ газтұмылдырықты, жалпыәскери қорғаныс 
жинақталымын кию бойынша жаттығу жүргізу.

Бағалаудың 
өл шем шарт  -
тары

Барлық оқушылар: 
– қР қарулы күштері түрлерінің тағайындалуы мен так-
тикалық-техникалық сипаттамаларын; 
– бөлімшенің жорықтық, ұрыс алдындағы және жауынгерлік 
тәртіптегі іс-әрекеттерін;
– сарбаздың шайқастағы іс-әрекеттерін;
– газтұмылдырықты, жалпыәскери қорғаныс жинақталымын 
кию тәсілдерін білетін болады.
Оқушылардың көпшілігі: 
– тактикалық дайындықтың негізгі ережелерін білетін 
және іс жүзінде орындай алатын болады. 
Кейбір оқушылар:
– қР қк түрлерінің жауынгерлік техникасының жауын-
герлік мүмкіндіктері, бөлімшенің (сарбаздың) шайқастағы 
іс-әрекеттерінің тәсілдері туралы ақпаратқа талдау жа
сап, сондай-ақ газтұтқыш, тұмылдырық, жалпыәскери 
қорғаныс жинақталымын кию бойынша нормативтерді 
орындай алатын болады.
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Жалғасы

Тілдік міндеттер Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.

Пәндік лексика мен терминология: 
• қару-жарақ;
• жауынгерлік  техника; 
• тағайындалу;
• тактикалық-техникалық сипаттамалар;
• жорықтық тәртіп;
• лек;
• ұрыс  алдындағы тәртіп;
• жауынгерлік тәртіп;
• ұрыстағы  өзара әрекеттестік;
• оқ жаудыру мен бөлімшені басқару;
• дулыға-бетперде;
• «Химиядық дабыл»;
• «Газдар»;
• ОП-1м  қорғаныс плащы;
• қорғаныс жинақталымы;
• жеке қорғану құралдары;
• дәрі-дәрмек қорабы;
• ұрыс;
• жауынгерлік тапсырма;
• оқ жаудыру;
• жүгіріп өту;
• жер бауырлай еңбектеу.

Құндылық -
тарды дарыту

сабақ оқушылардың әскери іс негіздері – тактикалық 
дайындық мәселелері бойынша жан-жақты білім алуына 
бағытталған.

Пәнаралық 
байланыс

қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, география, орыс 
тілі, физика, химия, құқық негіздері 

Мұның алдын-
дағы білім

тактикалық дайындық: мотоатқыштар бөлімшесінің ұйым-
дастырылуы мен жауынгерлік мүмкіндіктері, штат тық 
қару-жарағы мен жауынгерлік техникасы, бөлімшенің 
жауынгерлік мүмкіндіктері туралы қажетті білімді мең-
ге реді.

Сабақтың барысы

Сабақ 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың бас-
талу кезеңі

1. Ұйымдастыру кезеңі – 5 мин
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу, 
оқу-материалдық базаны (оқу ор-
нының дайындығын) тексеру.

Оқулық, дәптер
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2. Білімді өзектендіру – 5 мин.
Өткен материалды қайталау.
«миға шабуыл» әдісі:
10-сыныпта бұл пәннің курсын 
оқыту кезінде әскери істің қандай 
тараулары зерделенген еді?
Бұл тараулардың қайсысы сар баз -
дың ұрысқа дайындығын қарас-
ты рады?
сендер қалай ойлайсыңдар, сар
базды дайындаудың қандай та
раулары жергілікті жердегі іс-
әрекеттердің шеберліктері мен іс-
тәжірибелік дағдыларын тікелей 
қалыптастырады?
мұғалім қорытынды жасайды.

Сабақтың 
ортасы 
(30 мин)

3. Бірінші күнгі сабақтың тақы-
ры бы, мақсаттары мен мәселелері 
жөнінде хабардар ету – 3 мин
Оқушыларды 4 командаға бөлу.
Жаңа материалды зерделеу (оқу-
шылар оқулық мәтінімен жұмыс 
істейді).
талқылауға арналған тақырыптар 
(команданың аты):
№1 команда. «Әскери бөлімнің 
(бө лімшенің) қару-жарағы мен 
әскери техникасы».
№2 команда. «Бөлімшенің ұрыс-
тық және жорықтық орналасу 
тәртібі»;
 №3 команда. «қорғанудың дербес 
құралдарын қолдануға жаттығу»;
№4 команда. «ұрыстағы сарбаздың 
әрекеттері».
4. Тапсырма – 20 мин
Әрбір команда өз командасының 
аты бойынша постер құрастыруы 
керек (оқулықты, қосымша мате
риалдар мен ақпарат дереккөздерін 
пайдаланады).
5. Постерлердің көрсетілімі – 20 мин
– №1 команда өз жұмысын ұсы-
нады;

Оқулық, 
дәптер
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– басқа командалар постерді тың-
дайды және толықтырады (нақ-
ты лайды); 
– оқушылар оқулық мәтінін пайда
лана отырып, өз толықтыруларына 
дәлелдер келтіреді.
6. Барлық командалар қосымша 
ақпарат дереккөздерін пайдалана 
отырып, постер құрастырады.
7. «Әскери бөлімнің (бөлімшенің) 
қару-жарағы мен жауынгерлік 
техникасы» тақырыбы бойынша 
қорытындылау:
– берілген тапсырма бойынша 
әр бір команданың постері тың-
да лады;
әрбір командаға уақыт беріледі;
пы пікірталасты, коман да-
лардың баяндауларына талдау жа
сауды, қорытындылауды мұғалім 
жүргізеді.
8. Үзіліс – 5 мин.
9. № 2 команда: «Бөлімшенің 
ұрыс  тық және жорықтық орна
ласу тәртібі» тақырыбындағы өз 
жұмысын ұсынады – 5 мин
Жалпы талқылау, талдау жүргі-
зіледі – 10 мин. 
10. Мұғалім оқу топтарына 20 ми-
нуттың ішінде іс жүзінде пысық-
тауды ұсынады:
– жаяу жүрген кезде мотоатқыштар 
бөлімшесінің екі лек болып сапқа 
тұру тәртібі;
– мотоатқыштар бөлімшесінің 
тізбектеліп жазылуы:
а) жауынгерлік машинадан түс-
кеннен кейін;
ә) лектен бір-бірден.
мұғалімнің жалпы қоры тын ды-
лауы – 5 мин.
11. Түскі ас – 50 мин. 
12.  №3 команда: «Қорғанудың 
дер бес құралдарын қорғануға 
жат тығу» тақырыбы бойынша өз 
жұ мысын ұсынады – 10 мин
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Жалпы талқылау, постерді тал
дау – 10 мин.
13. Командаларға 18 минуттың 
ішінде тапсырмалар жазылған 
кар точканы таңдап алу және өз 
командаларының құрамында мы  -
надай тәсілдерді жасап көру ұсы -
нылады:
– газтұтқыны кию («Газдар» ко
мандасы беріледі);
– тұмылдырықты кию («Респи ра-
торларды ки» командасы беріледі);
– жалпыәскери қорғаныс кос тю-
мін және газтұтқыны кию («Жа-
мыл ғыны жеңімен, шұлықты, 
қол ғаптарды ки», «Газдар» коман-
далары  бойынша);
– жалпыәскери қорғаныс жинақ-
талымы мен газтұмылдырық кию 
(«қорғаныс костюмін ки», «Газ
дар» командалары бойынша).
командалардың спикерлері жал -
 пы әскери қорғаныс жинақ та лы-
мын шешу тәсілдеріне назар ау
дарулары тиіс.
14.  «Джигсо» әдісімен жұмыс іс-
теу – 20 мин
Әрбір команданың спикері басқа 
командалардың (оқу топтарының) 
мүшелеріне қорғаныс құралдарын 
кию тәсілдерін көрсетеді, қоз ға-
лыс сағат тілі бағыты бойынша 
жүргізіледі.
15. Қорғаныс құралдарын кию 
бойынша жеке жұмыс – 10 мин. 
16. Жұптық жұмыс. Оқушылар 
қорғану құралдарын кию про це  -
сінде бір-бірінің қателіктерін тү-
зейді – 10 мин.
17. Кигеннен кейін жалпыәскери 
қорғаныс жинақталымын шешу 
тәсілдерін пысықтау – 10 мин.
18. Мұғалімнің жалпы қоры тын-
дылауы – 2 мин.
19. №4 команда: «Ұрыстағы сар -
баздың әрекеті» тақырыбы бой-  
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ынша өз жұмысын ұсынады – 5 
мин
Жалпы талқылау, постер бойын
ша талдау жүргізіледі – 10 мин.
20. Үзіліс – 5 мин.
21. Сарамандық жұмыс – 20 мин
тапсырма.
мына мәселелерді пысықтау:
– сарбаздың ұрыста орын ауысты
рып, жылжуы;
– сырт киімді пайдаланумен тос-
қауылдардан өту;
– ядролық жарылыстың жарқылы 
кезіндегі іс-әрекет.
тапсырмалардың орындалу нәти-
желері туралы баяндау.

Сабақтың соңы Рефлексия:
– сендер қазір нені орындай ала-
сыңдар?
– бұрын нені орындай алмаған 
едіңдер?
– сендерге қай жерде көмек керек?
23. Үй тапсырмасы: §1–4 сұ рақтар 
мен тапсырмалар.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала ры-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. 
сіз оқушылардың материалды 
мең геру деңгейін тексеруді қалай 
жос парлайсыз?

денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау

• Оқытудың 
же ке қар қы-
нын таң дау 
мүм кіндігі;

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те реңдету не
месе алға озу 
мүмкіндігі – 

мұғалім тарапынан бағалау:
– ауызша сауалнама, оқушылардың 
сарамандық жұмысын бағалау

• Оқушыларға сабақта 
қауіп сіздік техника-
сы іс-шараларын сақ-
тау бойынша нұс қау;

• сергіту минутын өт-
кізу;
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егер оқушыда 
жоғары ын-
 та лану бай-
қалса, ол та-
қ ы р ы п т ы 
ақ  па раттың 
қо сымша де- 
рек  көздерін 
п а й д а л а н а 
отырып зер
делей алады; 

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дерді бөлу, 
орын далатын 
ж ұ м ы с  т ы , 
тап сырманы 
таңдау

• сабақ барысында 
қауіпсіздік техника-
сы іс-шараларын сақ-
тау

сабақ бойынша 
рефлексия 
сабақ мақсаты 
немесе оқу мақ-
саттары нақ ты 
және қол же тім-
ді бол ды ма? 
Оқу  шылардың 
бәрі бірдей оқу 
мақсаттарына 
қол жеткізді ме? 
егер оқушылар 
мақсатқа әлі де 
болса, қол жет-
кізбесе, онда 
сіз қалай ой-
лай  сыз ,  б ұл 
не ліктен бол
ды? сабақта 
жік  теу дұрыс 
жүр гізілді ме? 
сіз сабақ ке зең -
дерінің уа қы-
тын тиімді пай-
даландыңыз ба? 
сабақ жос па-
рынан шы ғып 
кету болды ма? 
Болса не лік тен?

сабақтың бұл тарауын рефлексия үшін пайда ла-
ныңдар. Бұл бағанадағы маңызды, мәні бар сұрақ-
тарға жауап беріңдер.
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Ұзақмерзімді 
жоспарлау та-
   рауы: 
“Қазақстан 
Рес пуб   ли ка сы-
ның Қарулы 
Күштері – 
мем лекеттің 
әс ке ри қауіпсіз -
дігінің кепілі”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§5. Қорғаныстағы сарбаз.
§6. Шабуылдағы сарбаз

Оқытудың бұл 
са бақта қол 
жет кі зілетін 
мақсаттары
(оқу жоспары
на сілтеме)

Оқушыларда жеке окопты қолдану, қорғаныстық және 
шабуылдаушы шайқасқа дайындық, командир команда
ларын орындау бойынша іс-тәжірибелік шеберліктер мен 
дағдыларды қалыптастыру.

Сабақтың 
мақсаты

сарбаздың қорғаныстық және шабуылдаушы шайқастағы  
іс-әрекетін, жеке оқпана параметрлерін, сарбаздың ша
буылдаушы шайқасқа дайындық тәртібін, командаларды 
орындауды зерделеу.

Бағалаудың 
өлшем шарт
тары

Барлық оқушылар: 
– ату позициясын (атысқа арналған орынды) иеленуді; 
– өзіне оқпана  қазу мен бүркемеленуді;
– қарсыластың ядролық қару қолданған кездегі, әуе қар-
сыласы, радиобелсенді, химиялық және бакте рио логиялық 
зақымдану туралы хабардар ету сигналдары кезіндегі іс-
әрекетті;
– әртүрлі бағыттардан қарсылас танкілері мен жаяу әс-
керінің шабуылдарын тойтаруды;
– әуедегі нысаналарға оқ жаудыруды;
– шабуылға дайындық кезіндегі іс-әрекеттерді;
– бірден шабуылдау кезінде сарбаздың лекте жүруін 
және оның бөлімшенің жауынгерлік қатарындағы орнын 
иеленуін;
– шабуылдау кезінде өтетін жерлердегі тосқауылдардан 
өтуді;
– қарсыласты оқ жаудырумен, гранаталармен, жою тәсіл-
дерін, шабуыл объектісін иеленуді;
– шабуылдау барысында радиоактивті (уландырушы) зат
тармен зақымданған жердегі іс-әрекеттерді білетін болады.
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Оқушылардың көпшілігі: 
– сарбаздарға шайқаста қойылатын негізгі талаптарды 
білетін және оларды іс жүзінде орындай алатын болады.
Кейбір оқушылар: 
– сарбаздың дербес және бөлімше құрамында әртүрлі 
шайқастағы тәсілдері мен іс-қимылдары туралы ақпаратқа 
талдау жасай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
• қорғаныс;
• оқпана;
• қарсылас;
• «Радиациялық қауіптілік!»;
• «Химиялық дабыл!»;
• «Бөлімше, ұрысқа!»;
• әуе нысанасы;
• шабуыл;
• керек-жарақтар;
• «Шабуылға дайындал!»;
• өрістетілген сап;
• «Шабуылға – алға!»;
• траншея.

Құндылық -
тарды дарыту

сабақ оқушылардың өзара жолдастық көмек көрсету бойын
ша жан-жақты білім алуына, оларда қазақстандық патри
отизм мен өзінің әскери дайындығы үшін жауапкершілік 
сезімін қалыптастыруға бағытталған.

Пәнаралық 
байланыс

қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы,  география,  орыс 
тілі, физика, химия, құқық негіздері.

Мұның ал дын-
дағы білім

қР қк түрлерінің жауынгерлік техникасының тағайын-
далуы, бөлімшенің жорықтық, шайқас алдындағы және 
жауынгерлік тәртіптегі іс-әрекеттері, газтұтқы, тұ мыл-
ды рық пен жалпыәскери қорғаныс жинақталымын кию 
тәсіл дері туралы қажетті білімді меңгереді.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

сабақтың баста
луы 9.00 – 9.10

1. Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу, 
оқу-материалдық базаны (оқу ор-
нының дайындығын) тексеру. 
2. Білімді өзектендіру
Өтілген материалды қайталау.

Оқулық,
дәптер
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«миға шабуыл» әдісі:
4) сендер тактикалық дайын-
дық тың қандай мәселелерін зер-
деледіңдер және бұл сабақтың 
барысында нені үйрендіңдер?
5) сарбаздың шайқастағы мін дет-
терін баяндаңдар?
6) сендер қалай ойлайсыңдар, 
сарбаздарға қорғаныс құрал да-
рымен нормативтерді орындау 
бойынша жаттығуды дербес өткізу 
не үшін қажет?
мұғалім қорытынды жасайды.

Сабақтың 
ортасы 
9.10–12.50

3. Екінші күнгі сабақтың та қы-
рыбы, мақсаттары мен мәселелері 
жөнінде хабардар ету
Оқушыларды 2 командаға  бөлу. 
Жаңа материалды зерделеу (оқу-
шылар оқулық мәтінімен жұмыс 
істейді). 
талқылауға арналған тақырыптар 
(команданың аты):
№1 команда. «қорғаныстағы сар
баз».
№2 команда. «Шабуылдағы сар
баз».
4. Тапсырма 
Әрбір команда өз командасының 
аты бойынша постер құрастырады 
(оқулықты, қосымша ақпарат де-
рекөздерін пайдаланады).
5. Постерлерді көрсету: 
– №1 команда «қорғаныстағы сар-
баз» өз жұмысын ұсынады; 
– екінші команда тыңдайды жә не 
постерді толықтырады (нақ ты-
лайды); 
– оқушылар оқулық мәтінін пай  да-
лана отырып, өз толықтыруларын 
дәлелдейді.
6. Командалар қосымша ақпарат 
дереккөздерін пайдалана отырып, 
постер жасайды (бейне постер 
табады)

Оқулық, 
дәптер
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7. «Қорғаныстағы сарбаз» та қы-
рыбы бойынша қоры тындылау:
– берілген тақырып бойынша әрбір 
команданың постері көрсетіледі;
– әрбір командаға уақыт беріледі;
– жалпы пікірталасты, коман да-
лардың баяндауларына талдау жа
сауды, қорытындылауды мұғалім 
жүргізеді.
Үзіліс – 10 мин.
8. Мұғалім оқу топтарына мына-
дай мәселелерді іс-тәжірибеде пы-
сықтауды ұсынады (командалар):
– ату позициясын (атысқа ар нал-
ған орынды) иелену;
–  өзіне оқпана қазу және бүрке-
ме леу;
– жатып атуға арналған оқпана 
қазу;
– мынадай сигналдар бойынша 
сарбаздың іс-әрекетін пысықтау: 
«Радиациялық қауіптілік!»;
«Химиялық дабыл!»;
«Әуе!»;
«Бөлімше, ұрысқа!».
– әртүрлі бағыттардан қарсы лас-
тың танкілері мен жаяу әскерінің 
шабуылдарын тойтару;
– әуедегі нысаналарға оқ жаудыру.
9.  «Джигсо» әдісімен жұмыс
Әрбір команданың спикерлері 
өз жұмыстарының нәтижелерін 
көрсетеді, басқа командалардың 
(оқу топтарының) мүшелеріне 
проблемалық мәселелерді қалай 
шешкендерін түсіндіреді. 
Үзіліс – 10 мин.
10. №2 команда: «Шабуылдағы 
сарбаз» тақырыбындағы өз жұ-
мы сын ұсынады
– басқа команда постерді тыңдайды 
және толықтырады (нақтылайды);
– оқушылар оқулық мәтінін пайда
лана отырып, өз толықтыруларын 
дәлелдейді.
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11. командалар  қосымша ақпарат 
дереккөздерін  пайдалана отырып, 
постер жасайды.  
12. «Шабуылдағы сарбаз» та қы-
рыбы бойынша қоры тын дылау: 
– берілген тапсырма бойынша 
әрбір команданың постері тың-
да лады;
– әрбір командаға уақыт беріледі;
– жалпы пікірталасты, коман-
далардың баяндауларына тал
дау жасауды, қорытындылауды 
мұғалім жүргізеді.
Үзіліс – 10 мин.
13. Мұғалім оқу топтарына мы
надай мәселелерді іс-тәжірибеде 
пысықтауды ұсынады (команда
лар): 
– «Шабуылға дайындал!»;
– «Шабуылға – алға!». 
командалар (бөлімшелер) құ ра-
мында іс жүзінде орындау: 
– бірден шабуылдау кезінде сар-
баздың лекте жүруі және бө лім-
шенің жауынгерлік қатарынан 
орын алуы;
– өтетін жерлердегі тосқауылдар-
дан өту және шабуыл;
– қарсыласты траншеяда оқ жау-
дырумен, гранаталармен, қоян-
қолтық шайқаста жою тәсілдері;
– шабуыл объектісін иемдену;
– шабуылдау барысында сарбаз-
дың радиоактивті (уландырушы) 
заттармен зақымданған жердегі 
іс-әрекеті.
14. «Джигсо» әдісімен жұмыс
Әрбір команданың спикерлері 
өз жұмыстарының нәтижелерін 
көрсетеді, басқа командалардың 
(оқу топтарының) мүшелеріне 
проблемалық мәселелерді қалай 
шешкендерін түсіндіреді.  
15. Мұғалімнің жалпы қоры тын-
ды жасауы



211

Жалғасы

Сабақтың соңы Рефлексия:
“Үш С”. Оқушыларғасабақ процесінде өздерінде ойдағыдай 
болып шыққан үш сәтті, өздерінде қиындықтар туындатқан 
екі сәтті атау, келесі сабақта өз жұмыстарын жақсартатын 
бір іс-әрекетті көрсету ұсынылады.
17. Үй тапсырмасы: §5–8, сұрақтар мен тапсырмалар.

Ұзақмерзімді 
жоспарлау 
тарауы:
“Қазақстан 
Рес пуб лика сы-
ның Қарулы 
Күштері – мем-
лекеттің әскери 
қауіп сіз дігінің 
ке пілі”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сыныбы:

Сабақтың 
тақырыбы

§7. Бақылаушы сарбаз.
§8. Шолушы сарбаз.
§9. Калашников автоматын жартылай бөлшектеу және 
жинақтау жаттығулары.
§10. АК-74 (винтовкасы) атуға ыңғайлануға жаттығу. 
§11. Жарықшақты қол гранаталарын лақтыру тәсілдері.

Бұл сабақта 
оқытудың қол 
жеткізілетін 
мақсаттары
(оқу жоспары
на сілтеме)

сарбаздың бақылау жүргізу тәртібін, іс-әрекеттерін біледі, 
жергілікті жердің сұлбасын жасап, сұлбаға қарсыластың 
нысаналарын түсіре алады, шолғында әрекет ете алады, 
ак-74 автоматын жартылай бөлшектеу мен жинауды, атуға 
және қол жарықшақты гранаталарды лақтыру тәсілдерін 
біледі.

Сабақтың 
мақсаты

Бақылау жүргізу тәсілдерін, жергілікті жердің сұлбасын 
жасауды, сұлбаға нысаналарды (объектіні) түсіру тәртібін, 
шолғындағы сарбаздың міндеті мен іс-әрекеттерін, ак-
74 автоматын жартылай бөлшектеу мен жинау бойынша 
жаттығулар өткізуді, қарудан ату мен  жарықшақты қол 
гранаталарын лақтыру тәсілдерін зерделеу.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
– бақылау жүргізу тәсілдерін, жергілікті жердің сұлбасын 
жасауды, сұлбаға нысананы (объектіні)  түсіруді;
– сарбаздың шолғындағы іс-әрекеттері мен бақылау нә-
тижелері туралы баяндауды; 
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– ак-74 автоматын жартылай бөлшектеу мен жинауды 
орындауды; 
– қарудан ату кезіндегі қауіпсіздік іс-шараларын; 
– автомат бөліктері мен тетіктерінің жұмысын; 
– қарудан ату тәсілдерін;
– жарықшақты қол гранаталарын лақтыру тәсілдерін 
білетін болады.
Оқушылардың көпшілігі: 
– тактикалық және ату дайындығының негізгі ережелерін 
білетін және іс жүзінде орындай алатын болады. 
Кейбір оқушылар:
– сарбаздың әртүрлі жағдайларда, бақылаушы және шол-
ғыншы ретіндегі, ак-74 автоматын жартылай бөл шектеу 
мен жинау, ату мен жарықшақты қол гранаталарын лақ-
тыруға дайындық кезіндегі іс-әрекеттері мен тәсілдері ту-
ралы ақпаратқа талдау жасай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар: 
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
• сарбаз-бақылаушы;
• бүркемелеу;
• бақылау нәтижелері туралы баяндау;
• орын таңдау;
• бақылау аспаптары;
• бағдарлар;
• шартты атаулар;
• жергілікті заттар;
• баспана;
• норматив;
• автоматты жартылай бөлшектеу;
• автоматты жинау;
• оқтау кезіндегі бөліктер мен тетіктердің жағдайы;
• ату кезіндегі бөліктер мен тетіктердің жұмысы;
• атуға дайындау;
• атуды жүргізу;
• атуды тоқтату;
• жарықшақты қол гранатасы және жарықшақты грана

таларды лақтыру;
• жарықшақты қол гранатасын қуаттау.

Құндылық -
тарды дарыту

сабақ оқушылардың тактикалық және ату дайындығы 
бойынша жан-жақты білім алуына, қазақстандық патри
отизм мен өзінің әскери дайындығы үшін жауапкершілік 
сезімін қалыптастыруға бағытталған.
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Пәнаралық 
байланыс

қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, география, орыс 
тілі, физика, химия, құқық негіздері 

Мұның алдын-
дағы білім

тактикалық дайындық туралы қажетті білімді меңгереді, 
сарбаздың шабуылдаушы және қорғаныс ұрысындағы іс-
әрекеттерін біледі.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы
9.00 – 9.10

1. Ұйымдастыру сәті.
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу, 
оқу-материалдық базаны (оқу 
орындарының дайындығын) тек
серу. 
2. Білімді өзектендіру.
тактикалық дайындық бойынша  
мұның алдындағы сабақтардың 
тақырыптарын жаңа тақырыппен 
байланыстыратын қысқаша сю
жет ұсынылады. 
сауалнама жүргізіледі, онда оқу-
шылар тақтада ұсынылған сұрақ-
тарға жауап береді.
Кілт сөздерді пайдалану: қорғаныс; 
қ а р сыла с ;  «Р а ди ациялық 
қауіп тілік!»; «Химиялық да
был!»; «Бөлімше, ұрысқа!»; 
«Әуе нысанасы»; шабуыл; «ті-
ке шабуылға дайындал!»; өріс-
тетілген сап; «Шабуылға – алға!»; 
траншея.
Сөздердің мағынасын әңгімелеу: 
«қорғаныстағы сарбаз»;
«Шабуылдағы сарбаз».
мұғалім қорытынды жасайды.

Оқулық, дәптер

Сабақтың 
ортасы
9.10–12.50

3. Үшінші күнгі сабақ тақы рып-
тарынан, мақсаттары мен мәсе-
лелерінен хабардар ету.
Оқушыларды 5 командаға бөлу.
Жаңа материалды зерделеу (оқу-
шылар оқулық мәтінімен жұмыс 
істейді).
талқылауға арналған тақырыптар 
(команда атауы):
№1 команда. «Бақылаушы сарбаз».

Оқулық, дәптер
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№2 команда. «Шолушы сарбаз»;
№3 команда. «калашников авто
матын жартылай бөлшектеу және 
жинақтау  жаттығулары»;
№4 команда. «ак-74 (винтовкасы) 
атуға ыңғайлануға жаттығу» 
№5 команда. «Жарықшақты қол 
гранаталарын лақтыру тәсілдері».
4. Тапсырма
Әрбір команда өз командасының 
атауы бойынша постер жасайды 
(оқулықты, қосымша ақпарат  
дереккөздерін  пайдаланады).
5. Постерді көрсету: 
№1 команда. «Бақылаушы сарбаз» 
тақырыбы бойынша өз жұмысын 
ұсынады. 
– басқа командалар постерді тың-
дайды және толықтырады (нақ-
тылайды); 
– оқушылар оқулық мәтінін пайда
лана отырып, өз толықтыруларын 
дәлелдейді. 
Жалпы талқылау
6. Әрбір командаға өз коман да ла-
рының құрамында мынадай сұ-
рақтарды пысықтау ұсынылады: 
– бақылауға үшін орын таңдау, 
оны жабдықтау және бүркемелеу; 
– бақылау секторында жергілікті 
жерді қарап шығу, жергілікті 
жердің сұлбасын жасау тәртібі; 
– жергілікті жер сұлбасына 2-3 
ны сананы (объектіні) түсіру және 
бақылау журналында жазбалар 
жүргізу; 
– бақылаушының бөлімше ко ман-
диріне баяндауды жүргізуі.
командалардың спикерлері жер-
гілікті жердің сұлбасын жа-
сау  дың, сұлбаға нысаналарды 
(объек тілерді) түсірудің және ко-
ман дирге баяндаудың дәлдігіне 
назар аударулары тиіс.
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7. «Джигсо» әдісімен жұмыс
Әрбір команданың спикерлері 
басқа командалардың (оқу топ-
тарының) мүшелеріне проб ле-
малық мәселелерді қалай шеш-
кендерін түсіндіре отырып, өз 
нә тижелерін ұсынады.
8. Қателіктерді тү зеу бойынша 
жеке жұмысы, оқу шы лардың 
жергілікті жердің сұл  басын жа
сау мен сұлбаға нысаналарды 
(объектілерді) түсіру бойынша 
іс-тәжірибелік жұмысы. 
9. Жұптық жұмыс. Оқушылар 
бір-бірінің қателіктерін түзейді, 
жергілікті жердің сұлбасын жа
сау мен сұлбаға нысаналарды 
(объектілерді) түсіру процесі жү-
реді.
10. Мұғалімнің жалпы қоры тын-
дылауы
Үзіліс – 10 мин.
11. №2 команда. «Шолушы сар-
баз» тақырыбы бойынша өз жұмы-
сын ұсынады. 
Бұдан кейін жалпы талқылау, пос-
тер бойынша талдау жүргізіледі.
12. іс-тәжірибелік жұмыс
тапсырма, мынадай сұрақтарды 
пысықтау:
– шолғыншының жауынгерлік 
тапсырманы тиянақтауы;
– қозғалыс кезінде жергілікті жер 
мен жергілікті заттарды  қарап-
тексеру.
мұғалім әрбір командаға оқу-
шы лар жергілікті жерді қарап-
тек серуді орындай отырып, бір 
тактикалық жағдайдан басқасына 
(жергілікті жердің жағдайлары 
мен қарсыластың объектілері 
(ны саналары) өзгереді) өтетіндей 
арнаулы жағдай жасайды.
командалардың спикерлері тап-
сырманың орындалу нәтижелері 
туралы баяндауды жүзеге асырады.
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13. Командалардың тапсырманы 
орындау, қателіктерді түзеу бой
ынша жұмысын талқылау.
14. Мұғалімнің жалпы қоры тын-
дылауы
Үзіліс – 10 мин.
15. №3  команда. «калашников 
автоматын жартылай  бөлшектеу 
мен жинастыру бойынша жат-
тығулар».
Постер бойынша жалпы талқылау, 
талдау жүргізіледі: 
– қарумен жұмыс істеген кез
де қауіпсіздік іс-шараларының 
сақталуына назар аударылады;
– қажет болған жағдайда, мұғалім 
калашников автоматын жартылай 
бөлшектеу мен жинастыру бойын
ша үлгілі орындалған жұмысты 
көрсетеді.
16. іс-тәжірибелік жұмыс
тапсырма, сұрақтарды пысықтау: 
– калашников автоматын жар
тылай бөлшектеу мен жинастыру 
бойынша жаттығулар өткізу.
№12, №13 нормативтерін орындау.
мұғалім әрбір командаға әрбір 
оқушының автоматты қарап-тек-
серуді, қауіпсіздік іс-шара ларын 
сақтаумен автоматты жартылай 
бөлшектеу мен жинастыруды, 
№12, №13 нормативтерді орында
уы үшін  ак-74 автоматы бар оқу 
орнын береді.
командалардың спикерлері тап-
сыр маның орындалу нәтижелері 
туралы баяндауды жүзеге асыра ды.
Үзіліс – 10 мин.
17. №4 команда. «ак-74 (вин
товкасы) атуға ыңғайлануға жат-
тығу» тақырыбы бойынша өз жұ-
мысын ұсынады.
Постер бойынша жалпы талқылау, 
талдау жасау жүргізіледі: 
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а) қарумен жұмыс жасаған кез
де қауіпсіздік іс-шараларының 
сақталуына назар аударылады;
ә) қажет болған жағдайда мұғалім 
үлгілі орындалған элементтерді 
көрсетеді және түсіндіреді:
– жатып ататын жағдайға орна
ласу; 
– нысанаға алу;
– патрондары бар оқжатар және 
оны сөмкеге салу;
– атуға дайындау, атуды жүргізу 
және тоқтату.
18. іс-тәжірибелік жұмыс
тапсырма, сұрақтарды пысықтау:
– жатып ататын жағдайды иелену;
– нысанаға алу;
– патрондары бар оқжатар және 
оны сөмкеге салу;
– атуға дайындау (тізерлеп оты
рып ату,  тұрып ату жағдайлары);
– атуды жүргізу;
– атуды тоқтату.
19. Жұптық жұмыс. Оқушылар 
бір-бірінің қателіктерін түзейді, 
қарудан атуға дайындық бойын
ша іс-тәжірибелік дағдыларды 
қалыптастыру процесі жүреді.
командалардың спикерлері оқу-
шылардың іс-тәжірибелік жұ-
мы сының барлық эелементтерін 
орындаудың дұрыстығына назар 
аударулары тиіс.
20. Мұғалімнің жалпы қоры тын-
дылауы
Үзіліс – 10 мин.
21.  №5 команда.  «Жарықшақты 
қол гранаталарын лақтыру тәсіл-
дері» тақырыбы бойынша өз жұ-
мысын ұсынады.
22. іс-тәжірибелік жұмыс.
Әрбір командаға өз коман да ла-
рының құрамында мынадай тә сіл-
дерді пысықтау ұсынылады:
– гранатаны орнында тұрып лақ-
тыру;
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– гранатаны тізерлеп отырып 
лақ  тыру;
– гранатаны жерде жатып лақ-
тыру;
– гранатаны қозғалыста лақтыру;
– гранатаны оқпанадан лақтыру.
мұғалім әрбір командаға оқушылар 
жарықшақты қол гранаталарын 
лақтыру тәсілдерін орындай оты-
рып, тиісті шеберліктер мен дағ-
дыларды меңгеретіндей, арнаулы 
жағдай жасайды.
тапсырманың орындалу нәти же-
лері туралы баяндауды жүзеге 
асыру.

Сабақтың соңы
12.50 – 13.00

18. Рефлексия:
1. сендерді сабақтың қандай ке-
зеңі ойлануға, бақылауға үйретті?
2. сендер өз білімдеріңді сабақтың 
қандай кезеңінде қолданып көр-
діңдер?
3. сендер сабақтың соңында қан-
дай көңіл күйде  болдыңдар?
19. Үй тапсырмасы:  §7-11 пы сық-
тау, сұрақтар мен тапсырмалар.

Ұзақмерзімді 
жос парлау 
тарауы:
“Қазақстан Ре
спубликасы 
Қарулы Күш-
тері — мем ле-
кеттің әс кери 
қауіп сізді гінің 
кепілі”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы:

§12. Әскери бөлім (бөлімше) әскери қызметшілерінің ор
наласуы, өмірі мен тұрмысы. 
§13. Рота бойынша  тәуліктік кезекшінің міндеттері. 
§14. Сақшының міндеттері.
§15. Бекеттегі сақшының міндеттері мен іс-әрекеттері.
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Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жеткізілетін 
мақ саттары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

ату бойынша іс-тәжірибелік жаттығуларды орындау, 
әскери бөлімшенің орналасуымен және тұрмысымен, 
тәуліктік нарядтың, қарауыл  қызметі мен күзет орнындағы 
сақшының міндеттерімен танысу 

Сабақтың 
мақсаты

қарудан ату бойынша жаттығуларды орындауға үйрету, 
әскери бөлімшенің тұрғын үй-жайымен, рота бойынша 
тәуліктік нарядтың әскери қызметін, әскери бөлімнің 
қарауыл мен сақшы қызметін ұйымдастырумен таныстыру  

Бағалау 
өлшем-
шарттары

Барлық оқушылар: 
– қарудан (пневматикалық винтовкадан) ату бойынша 
жат тығуларды орындау тәртібін; 
– әскери бөлімшенің орналасуын, өмірі мен тұрмысын 
ұйымдастыруды;
– бөлімшенің тәуліктік нарядының әскери қызметін ұйым-
дастыруды;
– әскери бөлімнің қарауыл қызметі мен күзет орнындағы 
сақшы қызметінің тағайындалуы мен ұйымдастырылуын 
білетін болады.
Оқушылардың көпшілігі: 
– қарудан атуды орындау тәртібін білетін және орындай 
алатын, әскери қызметшілерді орналастыру, тәуліктік 
нарядтың, қарауыл қызметі мен күзет орнындағы сақшы 
қызметін ұйымдастыру мен тәртібін білетін болады. 
Кейбір оқушылар:
– әскери бөлім, бөлімше әскери қызметшілерінің өмірі 
мен тұрмысы, тәуліктік нарядтың, қарауыл қызметі мен 
күзет орнындағы сақшы қызметін ұйымдастыру туралы 
ақпаратқа талдау жасай алады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
• әскери бөлім;
• әскери қызметшілерді орналастыру;
• ақпараттық тәрбие жұмысы;
• қаруды сақтау;
• оқу қалашығы;
• спорттық база;
• жауынгерлік асхана;
• ротаның тәуліктік наряды;
• рота бойынша күндізгі кезекші;
• еркін ауысымның тәуліктік кезекшісі;
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• қарауылдық қызмет;
• қарауыл;
• бекет;
• сақшы;
• автоматты оқтау;
•  автомат оғын алып тастау;
• бекеттегі сақшы;
• күзеттің техникалық құралдары;
• бекет табелі.

Құндылық-
тарды дарыту

сабақ оқушылардың ату дайындығы бойынша білім алу
ына, әскери қызмет негіздері бойынша шеберліктері мен 
дағдыларын қалыптастыруға, қазақстандық патриотизм 
сезімін тәрбиелеуге бағытталған.

Пәнаралық 
байланыс

қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, география, орыс 
тілі, физика, химия, құқық негіздері 

Мұның алдын-
дағы білім

ату қаруынан ату бойынша қажетті шеберліктерді 
меңгереді, қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, 
басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпы 
әскери жарғыларының қағидаларын біледі. 

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың 
басталуы
9.00 – 9.20

1. Ұйымдастыру сәті
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу, 
оқу-материалдық базаны (оқу 
орнының дайындығын) тексеру. 
2. Білімді өзектендіру
Өтілген материалды қайталау.
кумулятивті әңгімелесу.
сендер қарудан (пневматикалық 
винтовкадан) ату тәсілдері туралы 
не білесіңдер?
қарудан (пневматикалық винтов
кадан) көздеудің ерекшеліктері 
қандай?
атуға дайындалу кезіндегі іс-әре-
кеттерінің тәртібі туралы әңгі ме-
леңдер.
сендер атуды орындау ерек ше лік-
тері туралы не білесіңдер?
атуды тоқтату бойынша іс-әре кет-
терінің кезектілігі қандай?

Оқулық, дәптер 

мысалдары бар карточ
калар



221

Жалғасы

қарудан атуды жүргізу кезінде 
қауіпсіздіктің қандай іс-шара ла-
рын сақтау қажет?
мұғалім қорытынды жасайды.

Сабақтың 
ортасы
9.20-12.50

3. төртінші күнгі сабақтың та-
қы рыбы, мақсаттары мен мәсе-
лелерінен хабардар ету 
4. автоматтан (пневматикалық 
винтовкадан) ату.
1. мұғалім ату қаруынан (пнев-
ма тикалық винтовкадан) атуды 
жүргізген кездегі қауіпсіздік 
іс-ша ралары жөнінде нұсқама өт-
кізеді.
2. қауіпсіздік іс-шараларын сақ-
таумен қарудан іс жүзінде (пнев-
матикалық винтовкадан) атуды 
ұйымдастырады.
Үзіліс – 10 мин.
5. Оқушыларды 4 командаға бөлу.
Жаңа материалды зерделеу (оқу-
шылар оқулық мәтінімен жұмыс 
істейді).
талқылауға арналған тақырыптар 
(команданың аты):
№1 команда. «Әскери бөлім (бө-
лімше) әскери қызметшілерінің 
орналасуы, өмірі мен тұрмысы».
№2 команда. «Рота бойынша тәу-
ліктік кезекшінің міндеттері».
№3 команда. «сақшының мін-
деттері».
№4 команда. «Бекеттегі сақшының 
міндеттері мен іс-әрекеттері».
6. Тапсырма 
Әрбір команда өз командасының 
аты бойынша постер құрастырады 
(оқушылар оқулықты, басқа да 
қосымша ақпарат дереккөздерін 
пайдаланады).
остерлер көрсетілімі: 
– №1 команда өз жұмысын ұсы-
нады;
– басқа командалар постерді көреді 
және толықтырады (нақтылайды); 

Оқулық, дәптер

Әскери бөлімнің (әскери 
бөлімшенің), әскери 
жоғары оқу орнының 
орналасуы.
тир, 
пневматика-
лық винтовка

Әскери бөлімнің (әскери 
бөлімшенің), әскери 
жоғары оқу орнының 
орналасуы.
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– оқушылар өз толықтыруларын 
оқулық мәтінін пайдалана оты
рып, дәлелдейді.
8. «Әскери бөлім (бөлімше) әскери 
қызметшілерінің орналасуы, 
өмірі мен тұрмысы» тақырыбы 
бойынша қорытындылар жасау:
– берілген тапсырма бойынша 
әрбір команданың постері тың-
да лады;
– әрбір командаға уақыт беріледі;
– жалпы пікірталас, коман да-
лар  дың жұмысына талдау жасау, 
мұ  ғалімнің қорытынды жасауы.
Әскери бөлімше аумағында ро та-
ның орналасқан жеріне бару мен 
қазақстан әскери қызметшілерінің 
өмірімен және тұрмысымен көр-
некті түрде танысудың ұйым дас-
тырылуы мүмкін.
Үзіліс – 10 мин.
9. №2 команда. «Рота бойынша 
тәуліктік кезекшінің міндеттері» 
тақырыбындағы өз жұмысын ұсы-
нады.
Жалпы талқылау, постер бойын
ша талдау жүргізіледі. 
10. Мұғалім оқу топтарына коман
даларды іс жүзінде орындауды 
ұсынады:
– Рота «тұр!»;
– Рота «тік тұр!»;
– «Рота бойынша кезекші  шық!».
Рота бойынша кезекшінің бас-
шылығымен командалар (бө лім-
шелер) құрамында мін деттерді іс 
жүзінде орындау:
– рота бойынша тәуліктік кезек-
шінің; 
– бос ауысым тәуліктік кезек ші-
сінің;
– рота бойынша тәуліктік на ряд-
тың жабдықтары және жа рақ-
талуымен танысу.
Әскери бөлімшенің аумағында 
(рота орналасқан жерде) оқу шы -
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ларды қазақстан әскери қыз мет-
шілерінің өмірімен және тұр-
мысымен көрнекті түрде танысты
ру болуы мүмкін.
мұғалімнің жалпы қоры тын ды-

Үзіліс – 10 мин.
11. №3 команда. «сақшының 
мін деттері» тақырыбы бойынша 
өз жұмысын ұсынады. 
Жалпы талқылау,  постер талдау 
12. Әрбір командаға өз ко ман-
даларының құрамында мына-
дай мәселелерді пысықтау ұсы-
нылады: 
– күзет қызметінің тағайындалуы 
мен міндеттері; 
– сақшының міндеттері; 
– күзет орны жабдықтары мен 
жарақталуы; 
– сақшының күзет орнына шабу
ыл жасалған кездегі іс-әрекеттері.
командалардың спикерлері пы-
сықталған мәселелердің маз мұн-
дылығына назар аударулары тиіс. 
13. «Джигсо» әдісімен жұмыс
Әрбір команданың спикерлері 
басқа командалардың (оқу топ-
та рының) мүшелеріне өздерінің 
қандай мәселелерді меңгергендерін 
түсіндіре отырып,  өз нәтижелерін 
көрсетеді.
Әскери бөлімше аумағында (қа-
рауылды дайындауға арналған 
қарауыл оқу қалашығында) оқу-
шыларды мыналармен таныстыру 
болуы мүмкін:
– күзет қызметінің тағай ын да

луымен және міндетімен, сақ шы-
ның міндеттерімен; 
– күзет орны жабдықтарымен 
және жарақталуымен;
– қару қолдану тәртібімен;
– сақшының күзет орнына шабуыл 
жасалған кездегі іс-әрекеттерімен. 
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мұғалімнің жалпы қоры тын ды-

Үзіліс – 10 мин. 
14. №4 команда. «Бекеттегі сақ-
шының міндеттері мен іс-әре-
кеттері» тақырыбы бойынша өз 
жұмысын ұсынады. 
Жалпы талқылау, постер бойын
ша талдау жүргізіледі. 
15. іс-тәжірибелік жұмыс
тапсырма – мәселелерді зерделеу 
(пысықтау):
– қаруды (автоматты) оқтау тәр-
тібі;
– автоматты оқтаудан шығару 
тәр тібі;
– бекеттегі сақшы қаруының жағ-
дайы;
– сақшының күзет орнын қа был-
дауы мен тапсыруы, күзет орнын
да өрт шыққан және өз күзет ор
нына жақын жерде немесе көрші 
күзет орнында тәртіп бұзылған 
кездегі іс-әрекеттері.
мұғалім әрбір командаға оқу-
шылар посттағы сақшының мін-
деттері мен іс-әрекеттерін орындау 
шеберлігін қалыптастыру үшін 
арнаулы жағдай жасайды.
тапсырманың орындалу нәти-
желері туралы баяндама жасауды 
жүзеге асыру.
Әскери бөлімше аумағында (қа-
рауылды дайындауға арналған оқу 
қарауылдық қалашықта) әскери 
қызметшілердің сақшының күзет 
орнындағы іс-әрекеттері көрнекті 
түрде көрсетілуі мүмкін:
– автоматты оқтау; 
– автомат оғын алып тастау;
– бекеттегі сақшы;
– күзеттің техникалық құралдары; 
– бекеттер табелі.
мұғалімнің жалпы қоры тын ды-
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Сабақтың соңы 16. Рефлексия:
«Чемодан» тәсілі
17. Үй тапсырмасы:  §12–15, сұ-
рақ тар мен тапсырмалар.

Ұзақмерзімді 
жос парлау та-
рауы:
“Қазақстан 
Рес пуб ликасы 
Қарулы Күште-
рінің басқа да 
әскерлері мен 
әскери құра-
лым дарының 
жалпы әскери 
жарғылары”

мектеп:

Күні: мұғалімнің т.а.Ә.:

Сынып:

Сабақтың 
тақырыбы

§16. Әскери сәлемдесу.
§17. Саптан шығу және сапқа қайта тұру.
§18. Саптық тәсілдер және қарумен орындалатын іс-
қимылдар.
§19. Бөлімшенің сабы.
§20. Азимут бойынша қозғалыс.

Оқытудың бұл 
сабақта қол 
жет кізілетін 
мақ сат тары 
(оқу жоспары
на сілтеме)

Әскери қызметшінің саптық тәсілдерді жеке және бөлімше 
құрамында орындау әрекеттеріне, сондай-ақ жергілікті 
жерде азимут бойынша қозғалысты жүзеге асыруына 
үйрету.

Сабақтың 
мақсаты

Әскери сәлемдесу тәсілдерін, бастыққа келу мен одан 
қайтып кетуді, қарумен бір орындағы тәсілдерді, 
бөлімшенің жорықтық және өрістетілген сапқа тұруын, 
сондай-ақ жергілікті жерде азимуттар бойынша қозғалуды 
жүзеге асыруды іс жүзінде орындайды.

Бағалау өлшем 
шарттары

Барлық оқушылар: 
– бір орында және қозғалыста әскери сәлемдесу тәсілдерін 
орындауды; 
– бастыққа келуді және одан қайтып кетуді; 
– «автоматты кеудеге!», «қарумен сапқа тұр!», «қаруды 
қой!», «қаруға!»  командаларын орындау тәсілдерін; 
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– бөлімшенің өрістетілген және жорықтық сапқа тұру, 
бөлімшенің жазылуы мен жиналуын, бөлімшенің өріс-
тетілген саптан жорықтық сапқа және кері сапқа тұру 
тәртібін;
– адрианов тұсбағары бойынша  көкжиек тұстары мен 
магнитті азимуттарды анықтау тәсілдерін, жергілікті жер
де магнитті азимут бойынша қозғалуды жүзеге асыруды  
білетін болады.
Оқушылардың көпшілігі: 
– жеке және бөлімше құрамында саптық тәсілдерді білетін 
және іс жүзінде орындай алатын, сондай-ақ көкжиек 
тұстарын өздігінен анықтай және таныс емес жердегі 
қозғалысты жүзеге асыра алатын болады.
кейбір оқушылар:
– қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа 
да әскерлері мен әскери құралымдарының саптық 
жарғысы қағидаларына талдау жасай, жергілікті жерде 
бағдарланудың әртүрлі құралдары мен тәсілдерін қолдана, 
көкжиек тұстарын анықтай, қозғалыс маршрутын жа
сай және таныс емес жерде магнитті азимут бойынша 
қозғалысты жүзеге асыра алатын болады.

Тілдік 
міндеттер

Оқушылар:
қарастырылатын мәселелердің мәнін ашатын ақпараттан 
мысалдар келтіре алады.
Пәндік лексика мен терминология:
• әскери сәлемдесу;
• сап;
• бөлімше;
• саптық адым;
• жорықтық адым;
• саптан шығу;
• бастыққа келу;
• «автоматты кеудеге!»;
• «қарумен сапқа тұр!»;
• «қаруды қой!»;
• «қаруға!»;
• қарумен саптық қалып;
• қайта сапқа тұру;
• өрістетілген сап;
• жорықтық сап;
• бір қатарлы сап;
• екі қатарлы сап;
• азимут;
• тұсбағар;
• бағыт;
• меридиандар.
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Құндылық-
тарды дарыту

сабақ оқушылардың саптық дайындық бойынша білім 
алуына, әскери топография бойынша шеберліктері мен 
дағдыларын қалыптастыруға, қазақстандық патриотизм 
сезімін тәрбиелеуге бағытталған.

Пәнаралық бай
ланыс

қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, география, орыс 
тілі, физика, химия, құқық негіздері 

Мұның алдын-
дағы білім

саптық дайындық пен әскери топография бойынша қажет ті 
білімді меңгерген.

Сабақтың барысы

Сабақтың 
кезеңдері

Сабақтағы қызметтің 
ұсынылатын түрлері

Ресурстар

Сабақтың бас-
талуы
9.00 – 9.10

ұйымдастыру сәті 
сәлемдесу, оқушыларды түгендеу, 
оқу-материалдық базаны (оқу 
орнының дайындығын) тексеру. 
Білімді өзектендіру 
Өткен материалды қайталау.
«миға шабуыл» әдісі:
– сап; 
– қатар; 
– машиналар сызығы;
– қаптал;
– маңдайшеп; 
– саптың тыл жағы;
– аралық;
– арақашықтық;
– саптың ені;
– сап  тереңдігі;
– екі қатарлы сап;
– лек;
– өрістетілген сап;
– жорықтық сап;
– бағыттаушы;
– тұйықтаушы;
– азимут;
– магнитті азимут;
– бағдар;
– магнитті меридиандар. 
мұғалім қорытынды жасайды.

Оқулық, дәптер

Сабақтың 
ортасы
9.10-12.50

3. Сабақтың та қы рыбынан. Мақ-
саттары мен мә се лелерінен ха
бардар ету
Оқушыларды 5  командаға бөлу. 

Оқулық, дәптерлер
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Жаңа материалды зерделеу (оқу-
шылар оқулық мәтінімен жұмыс 
істейді).
талқылауға арналған тақырыптар 
(команданың аты):
№1 команда. «Әскери сәлемдесу».
№2 команда. «саптан шығу және 
сапқа қайта тұру»;
№3 команда. «саптық тәсілдер 
және қарумен орындалатын іс-
қимылдар»;
№4 команда. «Бөлімшенің сабы».
№5 команда. «азимут бойынша 
қозғалыс».
4. Тапсырма
Әрбір команда өз командасының 
аты бойынша постер жасайды 
(оқу лықты пайдаланады).
5. Постерлердің көрсетілімі:  
– №1 команда «Әскери сәлем де-
сулер» тақырыбына өз жұмы сы-
ның постерін жасайды;
– басқа командалар әскери сәлем-
десу әрекеттерін тыңдайды, көреді 
және толықтырады (нақтылайды); 
– оқушылар оқулық мәтінін пай да-
лана отырып, өз толықтыруларын 
дәлелдейді.
6. Барлық командалар әскери сә-
лемдесу тәсілдерін пысықтайды
Бір орында және қозғалыс 
кезіндегі (қарумен, қарусыз, 
сапта)  әскери сәлемдесу 
тәсілдерін көрсетеді.
7. «Әскери сәлемдесулер» та қы-
рыбы бойынша қорытындылар 
жасау: 
– әрбір команда тапсырылған та-
қырып бойынша әскери сәлемдесу 
тәсілдерін іс жүзінде көрсетеді;
– әрбір командаға уақыт беріледі;
– жалпы пікірталас, коман да лар-
дың іс-әрекеттеріне талдау жасау, 
мұғалімнің қорытынды жасауы.
Үзіліс – 5 мин.
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8. №2 команда. «саптан шығу және 
сапқа қайта тұру» тақырыбына өз 
жұмысының постерін жасайды.
Жалпы талқылау, постер бойын
ша талдау жүргізіледі. 
9. Мұғалім оқу топтарына бас тық-
қа келу мен одан кетуді, команда
ларды іс жүзінде орындап көруді 
ұсынады:
– «саптан шық (саптан ... адымға 
шық)»;
– «маған кел (маған жүгіре кел)»;
– «сапқа тұр». 
– «қатардағы жауынгер (тегі) ! 
сапқа тұр»
Жалпы пікірталас, саптық тә-
сіл дер мен командир команда-
ла рын орындауды талдау, мұ-
ға лімнің қорытынды жасауы 
(қай таланатын қателіктерге назар 
ау дарады).
Үзіліс – 5 мин.
10. №3 команда. «саптық тәсіл-
дер және қарумен қозғалыс» та-
қырыбы бойынша өз жұмы сының 
постерінін жасайды . 
Жалпы талқылау, постерді талдау. 
11. Әрбір командаға өз ко ман-
даларының құрамында мына-
дай мәселелерді пысықтау ұсы-
нылады: 
– бір орында тұрып қарумен тә-
сілдер орындау;
а) «автоматты кеуде-Ге!» ко-
ман дасы бойынша автоматты   
«иыққа» жағдайынан «кеудеге» 
жағдайына ауыстыру;
ә) «Иыққа!» командасы бойынша 
автоматты «кеудеге» жағдайынан 
«иыққа» жағдайына ауыстыру; 
б) «Бауды – БОсат (таРт)» ко
мандасы бойынша бауды босату 
(тарту);
в) «қаруды – аРқа-Ға» коман
дасы бойынша қаруды «иыққа» 
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жағдайынан «арқаға» жағдайына 
ауыстыру;
г) «қаруды – ИЫқ-қа» коман
дасы бойынша қаруды «арқаға» 
жағдайынан «иыққа» жағдайына 
ауыстыру;
д) «қаРудЫ – тҮЗе», «Бөлімше, 
қаРудЫ жерге - қой», «Бөлімше 
– қаРуҒа», «қаРу ал».
командалардың спикерлері ко
мандаларды орындаудың дәлдігіне 
назар аударулары тиіс.  
12.  «Джигсо» әдісімен жұмыс
Әрбір команданың спикерлері 
бас қа командалардың (оқу топ-
тарының) мүшелеріне түсіндіре 
отырып, өз нәтижелерін ұсынады, 
саптық тәсілдер мен жоғарыда 
көрсетілген командалар бойынша 
қарумен жүруді үлгілі орындауды 
көрсетеді. 
13. Әркімнің қателіктерді тү-
зе ту бойынша жеке жұмысы, 
оқушылардың команда бойынша 
саптық тәсілдер мен қарумен жү-
руді іс жүзінде орындауы
14. Жұптық жұмыс. Оқушылар 
бір-бірінің қателіктерін түзейді, 
саптық тәсілдер мен қарумен 
жүруді орындау бойынша іс-
тә жірибелік шеберліктер мен 
дағдыларды қалыптастыру про-
цесі жүреді.
15. мұғалімнің жалпы қоры тын-
дылауы. 
Үзіліс – 5 мин. 
16. №4 команда. «Бөлімшенің 
са бы» тақырыбы бойынша өз жұ-
мысын ұсынады. 
Жалпы талқылау, постер бойын
ша талдау жүргізіледі.
17. іс-тәжірибелік жұмыс
Оқушылар тапсырманы орын
дайды, мына мәселелерді пы сық-
тайды:
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1. Бөлімшенің өрістетілген және 
жорықтық сапқа тұруы.
командаларды орындау: 
– «Бөлімше, бір қатарға (екі 
қатарға) – саПтал!»;
– «тҮЗел» немесе «солға – 
тҮЗел»;
– «тік тұР»;
– «еРкін тұР»;
– «ЖИнақтал»;
– «Бөлімше - таРа»;
– «Бөлімше – маҒан кел».
2. Бөлімшенің жазылуы және 
жи налуы.
командаларды орындау:
– «Бөлімше, оңға (солға, ортадан 
бастап) (осынша) адымға жа-ЗЫл 
(жүгіре жа-ЗЫл)»;
– «Бөлімше, оңға (солға,ортаға 
қарай) жи –нал (жүгіре жи-
нал)»;
– «адЫмдаП (саптық адыммен, 
жүгіре) - Бас»;
– «адымдамай - Бас»;
– «Бөлімше, оң (сол) иыққа қарай 
алға, адымдап - Бас», жүріп келе 
жатқанда – «Бөлімше, оң (сол) 
иыққа  қарай алға - Бас»;
– «туРа»;
– «Бөлімше - тОқта»;
– «Бөлімше, бірінші-екіншіге 
санал».
3. Бөлімшенің өрістетілген саптан 
жорықтық сапқа және керісінше 
тұруы.
– «Бөлімше, ОҢ-Ға»;
– «Бөлімше, сОл-Ға»;
– «Бөлімше, екі лекпен адымдап 
– Бас» (жүру кезінде – «Бас»);
– «туРа» немесе «Бөлімше – 
тОқта»;
– «Бөлімше, бір лекпен адымдап 
– Бас» (жүру кезінде  – «Бас»);
– «Бөлімше, оң (сол) иыққа қарай 
алға – Бас», «туРа»;
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– «Бөлімше, менің соңымнан – 
Бас (жүгіре – Бас)».
мұғалім әрбір командаға бөлімше 
ретінде құрылған оқу топтарының 
(командаларының) барлық үш 
мәселені бір мезгілде орындауы 
үшін оқу орнын белгілейді. 
Бөлімше бір мәселені орын да-
ғаннан кейін (бір мәселені орын
дап көруге уақыт бөлінген болуы 
тиіс) бөлімше оқу орнын ауы
стыруды жүргізеді (сағат тілі 
бойынша).
тапсырманы орындау нәтижелері 
туралы баяндауды жүзеге асыру.
Үзіліс – 5 мин.
18.  №5 команда. «азимут  бойын
ша қозғалыс» тақырыбы бойынша 
өз жұмысын ұсынады. 
Жалпы талқылау, постер бойын
ша талдау жүргізіледі. 
19. іс-тәжірибелік жұмыс
Оқушылар тапсырманы орындай
ды, мәселелерді пысықтайды:
1. көкжиек тұстары мен магнитті 
азимуттарды анықтау.
командалар адрианов тұс ба ға-
рының көмегімен магнитті азимут 
бағытын анықтайды. 
2. азимут бойынша қозғалыс. 
мұғалім әрбір командаға азимут 
бойынша қозғалысқа арналған 
маршрут сұлбасын таратады. 
Оқу  шылар маршрут сұлбасын зер-
де лейді және жергілікті жердің 
бағ дарлары бойынша маршрутпен 
жүруді жүзеге асырады.
20. Оқушыларды «азимут бойын
ша қозғалыс» мәселесі бойынша 
оқыту мен жаттығуы үшін арнау
лы оқу орнын жасау ұсынылады. 
қозғалыс маршруты 5-6 бұры-
лысты (иықты) құрауы тиіс. Бір-
бірінен қашықтау, шамамен 50-60 
метр жердегі бағдарларды
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белгілеу керек. Олардың ара-
сын дағы арақашықтықты (метр  
адым жұптарымен) және магнитті 
азимутты анықтау. маршрут 
сызбасының бірнеше нұсқасын 
жасау (оқу топтарының са
нына қарай). Оқушылар дай-
ындалған сұлбаға ие бола оты-
рып, тұсбағармен бағдарлануға, 
қозғалыс маршруты – магнитті 
азимутты келесі бағдарға дейін 
анықтауға, оларды метрге ауда ру 
ды ескерумен, адымдар жұптарын 
есептеуге, қозғалыс кезінде ба-
ғытты ұстап отыруға үйренеді.
тапсырманың орындалу нә ти-
желері туралы баяндауды жүзеге 
асыру.

Сабақтың соңы 21. Рефлексия:
мен … білдім
менің топ жұмысына қосқан 
үлесім …
маған  ….сәті түспеді
маған ….сәті түсті
мен өздігімнен … үйрендім
командадағы жолдастарымның 
көмегімен  … үйрендім
19. Үй тапсырмасы: §16–20 сұ-
рақтар мен тапсырмалар.

Саралау. Сіз 
қолдау  ды қан-
дай тәсіл мен
көбірек көрсет-
кіңіз келеді? 
Сіз басқала ры-
мен са лыс тыр-
ған да не ғұр-
лым қабі  лет ті 
оқушы  ларға 
қандай тап сыр  -
ма лар бе ресіз?

Бағалау. Сіз оқушылардың мате-
риалды меңгеру деңгейін тексе-
руді қалай жоспарлайсыз?

Денсаулық сақтау және 
қауіпсіздік техникасын 
сақтау
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• қытудың 
же   ке қар қы-
нын таң дау 
мүм кін дігі;

• меңгерілетін 
оқу курсын 
те  реңдету 
неме се алға 
озу мүм кін-
дігі – егер 
оқу шыда жо-
ға ры ынтала
ну байқалса, 
ол та қы рып-
ты ақ па рат-
тың қо сым-
ша дерек көз-
дерін пайда
лана отырып, 
зерделей 
алады;

• топтағы жұ-
мыс – рөл-
дерді бөлу, 
орындалатын 
жұмысты, 
тап сырманы 
таң дау

мұғалім тарапынан бағалау:
 ауызша сауалнама, кері байла
нысты ұсынумен карточкалар 
бойынша ПБ өлшемшарттары 
бойынша бағалау;
 “бір минуттық  эссе”.

 Оқушыларға сабақта 
қауіпсіздік техни
касы іс-шараларын 
сақтау бойынша нұс-
қама;
 сергектік минуты;
 қызметті алмастыру;
 сабақ барысында 
қауіп сіздік техника-
сы іс-шара ларын сақ-
тау

Сабақ бойынша рефлексия
сабақ мақсаты немесе оқу мақсаттары нақты 
және қолжетімді болды ма? Оқушылардың бар лы-
ғы да оқыту мақсаттарына қол жеткізді ме? егер 
оқушылар мақсатқа әлі де болса қол жеткіз беген 
болса, сіз оның неліктен екендігі туралы ойландыңыз
ба? сабақта жіктеу дұрыс жүргізілді ме? сіз сабақ 
кезеңдерінің уақытын тиімді пайдаландыңыз ба? 
сабақ жоспарынан шығып кету болды ма және де 
неліктен?

сабақтың бұл тара-
уын реф  лек сия үшін 
пай да ланы ңыздар. Бұл 
бағанша дағы маңызды 
мәні бар сұрақтарға 
жауап беріңдер.
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