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1. Түсіндірме жазба
Үлгілік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 «Білім берудің
барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» және Қазақстан Республикасының Білім және
ғылым министірінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 «ҚР бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту
туралы» бұйрықтарына сәйкес әзірленген.
Ұсынылған әдебиеттер тізімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 17 мамырдағы № 217
«Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, құралдардың және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық
жеткізгіштердің тізбесін бекіту туралы» бұйрығы негізінде жасалған.
Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарында алғашқы әскери және технологиялық дайындықты жастарға ұйымдастыру және
өткізу үшін негіз болып табылады:
1) «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы Заңы;
2) «Бастапқы әскери дайындық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 12 шілдедегі
№ 347 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15725 болып тіркелген);
3) «Көлік құралының сәйкестендіру нөмірі бойынша көлік құралдарының жекелеген түрлерін мемлекеттік тіркеу және есепке алу,
Механикалық көлік құралдарын жүргізушілерді даярлау, Емтихандар қабылдау және жүргізуші куәліктерін беру қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 2 желтоқсандағы № 862 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10056 болып тіркелген).
Алғашқы әскери және технологиялық дайындық меншік түрі мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, барлық типтегі орта
кәсіби білім беретін оқу орындары (колледждер) мен кәсіби-техникалық мектептердегі әскерге шақырылуға дейінгі және әскерге шақырылу
жасындағы білім алушылардың міндетті оқытылатын пәні болып табылады.
Пәннің мақсаты – білім алушыға мемлекетті қорғау негіздері туралы ойының қалыптасуын, Қазақстан Республикасының Қарулы
Күштерінің арналуын және түрлері мен ерекшеліктерін түсіндіру, әскери қызметтің маңызын, Қазақстан Республикасының әр азаматының
қасиетті парызы және міндетін оқыту.
Пәннің міндеттері:
1)
әскери анттың, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жарғыларының негізгі талаптары туралы білімін
қалыптастыру;
2)
әскери бөлімдердің қару-жарағы мен әскери техникасы, жеке құрамның өмірі мен орналасуымен таныстыру;
3)
қажетті әскери білім мен практикалық дағдыларды ақпараттық технологияны пайдалана отырып робототехникада,
дөңгелекті машиналарды жүргізудің негіздері және төтенше жағдайда адам өмірі қауіпсіздігі негіздерінде қалыптастыру;
4)
жастарға қазақстандық патриотизм мен Отанына деген адалдық сезімін дарытуға тәрбиелеу;
5)
әскери істерге байланысты мамандық кәсібіне оң көзқараста тәрбиелеу;

6)
оку пәні қазақстан әскерінің даму тарихымен танысу және оның бүгінгі жай- күйін оқу арқылы әскери тұрғыдан жігерлі,
батыл, денсаулығы мықты, білімді тұлғаны дамытуға бағытталған.
7)
жеке қауіпсіздік және қоршаған ортаның қауіпсіздігі мәселелеріне саналы және жауапты қарым-қатынасты
қалыптастыру.
Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінде теориялық сабақтармен қатар тәжірибелік сабақтар да қарастырылған.
Теориялық сабақтарда әр түрлі дидактикалық көрнекі құралдармен түсіндіру сабақтары және жаңартылған әдістерді қолдану арқылы
өткізіледі. Тәжірибелік сабақтарда әскери құралдар мен әскери-техникалық жабдықтарды пайдалана отырып жұмыстар жүргізіледі.
Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні толық оқу жылында 90 сағат көлемінде оқытылады. (Оның 30 сағаты оқу-далалық
жиынына берілген).
Білім алушылардың практикалық дағдылары мен біліктіліктерін шыңдау және жетілдіру, сонымен қатар әскери істі оқып-үйренуге
деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында оқу жылының соңында ер балалармен 30 сағат көлеміндегі бес күндік оқу-далалық
(лагерьлік) жиыны өткізіледі.
Ал қыз балалармен медициналық білім негіздері тарауы бойынша арнайы мамандармен 30 сағат көлемінде тәжірибелік сағаттар
өткізіледі.
Оқу-дала жиыны курсы алғашқы әскери және технологиялық дайындық бағдарламасының міндетті кезеңі болып табылады. Ол
жергілікті атқару органдарымен бірлесіп ұйымдастырылады және білім беру ұйымдарының оқу сағаттарымен қамтамасыз етіледі.
Алғашқы әскери және технологиялық дайындық сабағында оқытушы-ұйымдастырушы мен қатысушы арасындағы өзара қарымқатынас Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жарғылары талаптарына сай жүргізілуі қажет.
Барлық жалпы білім беру мектептерінде меншік түрі мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан «Алғашқы әскери және
технологиялық дайындық» пәні бойынша құралдар және жиһаздармен жабдықтау нормасына сәйкес көрнекіліктер, көрнекі үгіт-насихат
стендтері және техникалық оқыту құралдарымен қамтамасыз етілуі үнемі жетілдіріліп отырады.
Кіріспе сабақты өткізу кезінде жастарды әскери қызметке даярлау және Қазақстан Республикасын қорғауға, алғашқы әскери
дайындықтың оқу бағдарламасының талаптарын орындау үшін адамгершілік-жігер, психологиялық және денелік сапаларды жұмылдыра
білу қажеттілігіне баса назар аударылады.
Алғашқы әскери дайындықты оқытушы-ұйымдастырушы әскери іс негіздерін оқыту үдерісінде жастардың бойында азаматтық
таным, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін қорғау қажеттілігіне деген сенімділік, әскери қызметке деген саналы жауапкершілікті
қалыптастыру тәрбиелеу мен оқытудың басты міндеттерін шешеді.
Әр сабақ сайын жастардың әскери анттың рөлі мен маңызын түсінулеріне, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштеріне, оның
дәстүрлері мен әскер түрлерінде қызмет ету ерекшеліктеріне, әскери мамандыққа деген қызығушылықтарын дамытып, жастардың әскери
білім алуларына деген ұмтылыстарын ынталандыру керек, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жарғылары – бұл Әскери Күштердің
тұрмыс-тіршіліктерін реттестіретін құжаттар жиынтығы, ал жарғы талаптарын орындау – әрбір әскери қызметкердің міндеті екендігін
түсіндіру қажет.
Тактикалық дайындық бөлімі оқыту мен үйретудің негізін қалаушы тараулардың бірі болып табылады, ол алғашқы әскери дайындық

бойынша оқу материалын кешенді оқытуды қамтамасыз етеді:
1) білім алушылар сабақ кезінде қаруды және қол гранаталарын қолдану техникасы бойынша дағдыларды нық игереді;
2) тактикалық дайындық бойынша практикалық сабақтар өткізу үшін винтовка, оқу автоматтары (пулеметтері), сондай-ақ оқу
гранаталарының қалтасы болуы міндетті.
Атыс дайындығы бөлімі бойынша сабақ өткізу кезінде қару және оқ-дәрілерді қолданудың қауіпсіздік ережелеріне баса назар
аударған дұрыс;
1) білім алушылар сабақ кезінде атыс қаруының құрылысы, оларды атуға даярлау мен ату, сондай-ақ қаруды күту және сақтау
ережелерін игереді.
2) атыс дайындығы бойынша тәжірибелік сабақтар үшін АК-74 автоматы макеті, пневматикалық винтовка қарастырылуы қажет.
Саптық дайындық бөлімі бойынша сабақтар арнайы алаңда (плацта) өткізіледі:
1) практикалық сабақтарды өткізу кезінде оқушыларды үйрету әдістемесіне баса назар аударылады, оқытушының саптық тәсілді
тұтас және бөлшектеп көрсетуі;
2) білім алушыларға сабақ міндетті түрде жаттығу реттінде қарастырылады.
Әскери топография бөлімінде оқушыларға басқа (бөтен) жерлерде картасыз бағдарлау, сол ауданда өзінің орналасқан орнын анықтау
және азимут бойынша жүру бағытын компастың көмегімен және компассыз табуды үйренеді, сонымен қатар қашықтықтан басқарылатын
ұшу аппараттарымен алынған ақпараттарды пайдалануды оқыту.
Өмір қауіпсіздік негіздері және информациялық технологиялар дайындық бөлімінде азаматтық қорғаныс пен медициналық білім
негіздері туралы қарастырады. Бұл тарауда Қазақстан Республикасы халықтарына террорлық, табиғи және техногенді апат және қауіп төнген
жағдайдағы іс-шаралар ұйымдастыру туралы айтылады.
Технологиялық дайындық бөлімінде көлік құралдарын жүргізудегі жалпы ережелер, жол қозғалысына қатысушылардың
міндеттері, реттеуші мен бағдаршам дыбыстары, жол белгілері, жол сызықтары мен олардың сипаты, қозғалыс жылдамдығы, әр түрлі
жағдайда қозғалыс жасау. Жүк пен жолаушылар тасмалдау туралы айтылады.
Әр оқу орны алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнін жыл бойына өткізу үшін күнтізбелік тақырыптық жоспар
әзірлейді.
Оқыту үдерісінде оқу пәндермен пәнаралық байланыс іске асырылады:
1) «Қазақ тілі», «Орыс тілі», «Ағылшын тілі»: сөз қорын алғашқы әскери және технологиялық дайындық саласына қатысты
терминдермен толықтыру;
2) «Физика»: уақыт, кеңістік және материяның физикалық процесінің адам және қоғамға тигізетін әсерін білу;
3) «Биология»: адам гигиенасы және физиологиясын білу, сонымен қатар зиянды дағдылардың ағзаға тигізетін зияны туралы білімді
қолдану;
4) «Химия»: уытты заттардың адам ағзасына тигізетін әсерін білу; әскери істе қолданылатын жарылғыш заттарды қолданғандағы
қауіпсіздік тәртібін білу;

5) «Дүниежүзі тарихы», «Қазақстан тарихы»: отансүйгіштікті тәрбиелеу, Қазақстан халқының тарихы мен мәдениетіне деген құрметті
тәрбиелеу, бір тарихи процес ретінде адамзаттың тарихын білу;
6) «Құқық негіздері»: мемлекеттің заң шығару негіздерін, Қазақстан азаматының құқығы мен міндеттерін білу;
7) «География»: бағыт тұстарын білу, түрлі белгілер және топографиялық карта бойынша жергілікті жерде бағдарлау біліктілігі,
қазіргі кезеңдегі Қазақстан Республикасының аумағы мен шекараларын анықтау;
8) «Дене шынықтыру»: саптық жаттығуларды қолдану, граната лақтыру, кедергілер жолағынан өту;
9) «Информатика»: білім беру процесін сүйемелдеуде білім алушылардың білімінің сапасын арттыру мақсатында IT-технология
білімін пәндік ақпараттық ортада моделдеу, құрастыру және талдау.
Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының жұмыс оқу бағдарламаларын құруда төмендегідей құқықтары бар:
- оқытудың әртүрлі технологияларын, түрін, ұйымдастыру әдістері мен оқу процесін бақылау түрлерін таңдауға;
- оқу уақытының жалпы сағат көлемін бөлімдер мен тақырыптарға бөлуге(пәнді оқытуға бөлінген сағат көлемінен);
- оқу бағдарламасын оқуда оның ретін негіздеп өзгертуге.

2. Пәннің тақырыптық жоспары
Сағат саны
Сабақтар

*

* практикалық

*

*

Кіріспе
1 бөлім. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері –
мемлекеттік қауіпсіздіктің кепілі
Тақырып 1. Мемлекет қорғанысының конституциялық
1
негіздері

Барлығ
ы

* теориялық

Бөлімдер мен тақырыптардың атауы

*

№

Тақырып 2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің
әскери рәміздері
Тақырып 3. Экстремизм және терроризмнің ұлттық
3
қауіпсіздікке тигізетін салдары. Экстремизм түрлері
2 бөлім. Әскери қызметтің құқықтық негіздері
Тақырып 1. Әскери қызмет – Қазақстан Республикасы
4
азаматтарының мемлекеттік қызметінің ерекше түрі
Тақырып 2. Қазақстан Республикасы азаматтарының
5
әскери міндеттерін сақтау
Тақырып 3. Әскери қызметшінің мәртебесі. Әскери
6
қызметшілердің негізгі құқықтары мен міндеттері
3 бөлім. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің,
басқа да әскерлері мен әскери құрылымдарының
жалпыәскери жарғылары
Тақырып 1. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері,
7
басқа әскерлер және әскери құрылымдарының
жалпыәскери жарғылары
Тақырып 2. Әскери қызметкерлер және олардың өзара
8
қарым-қатынастары
9
Тақырып 3. Әскери тәртіп, оның мәні мен маңызы
4 бөлім. Тактикалық дайындық
Тақырып 1. Мотоатқыш бөлімшесінің ұйымдастыру
10
және ұрыстық мүмкіндіктері
5 бөлім. Атыс дайындығы
11 Тақырып 1. Калашников автоматы және қол пулеметі
Тақырып 2. Калашников автоматын (қол пулеметін)
12
жартылай бөлшектеу және жинақтау
Тақырып 3. Калашников автоматын (қол пулеметін)
13
атуға дайындау
14 Тақырып 4. Жарықшақты қол гранаталары
15 Тақырып 5. Ату негіздері
16 Тақырып 6. Ату ережесі
6 бөлім. Саптық дайындық

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

Тақырып 1. Сап және оның элементтері. Саптық тұрыс
Тақырып 2. Бір орында орындалатын бұрылулар.
18
Саптық және жорықтық адыммен қозғалу
19 Тақырып 3. Саптық тәсілдер және қозғалыс
20 Тақырып 4. Бөлімшені сапқа тұрғызу
7 бөлім. Әскери топография
21 Тақырып 1. Жергілікті жерде картасыз бағдарлау
22 Тақырып 2. Магнитті азимутты анықтау
8 бөлім. Әскери роботты техникалардың негіздері
23 Тақырып 1. Әскери роботты техникалардың негіздері
24 Тақырып 2. Роботтарды басқару алгоритмі
25 Тақырып 3. Роботтарға арналған тапсырмалар
9 бөлім. Өмір қауіпсіздігі және ақпараттық технологиялар
негіздері
Тақырып 1. Шаруашылық объектісінің азаматтық
26
қорғанысы
27 Тақырып 2. Ядролық қару және оның сипаттамасы
28 Тақырып 3. Химиялық қару
29 Тақырып 4. Биологиялық (бактериологиялық) қару
30 Тақырып 5. Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары
31 Тақырып 6. Теріні қорғаудың жеке құралдары
32 Тақырып 7. Ұжымдық қорғану құралдары
33 Тақырып 8. Қауіпсіздік негіздері және қауіптерді жіктеу
34 Тақырып 9. Қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі
35 Тақырып 10. Техногендік сипаттағы қауіптілік
36 Тақырып 11. Экологиялық қауіпсіздік
37 Тақырып 12. Халықты шоғырландыру мен көшіру.
38 Тақырып 13. Табиғи жағдайда автономды өмір сүру
Тақырып 14. Криминогендік жағдайларда өзін-өзі
39
қауіпсіз ұстау негіздері
Тақырып 15. Террористік акт қаупі кезінде жеке
40
қауіпсіздікті қамтамасыз ету

*

*

*

*

*

*

*

*

*

17

Тақырып 16. Ақпараттық кеңістіктегі киберқауіпсіздік
негіздері
Тақырып 17. Әртүрлі тұрмыстық жағдайларда жеке
42
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Тақырып 18. Жаппай зақымдану кезіндегі алғашқы
43
көмек көрсету
Тақырып 19. Жарақат алу, қан ағу және күйік шалу
44
кезінде көрсетілетін алғашқы көмек
Тақырып 20. Негізгі жұқпалы аурулар. Уланулар,
45
интоксикация және олардың алдын алу
Тақырып 21. Жол-көлік оқиғасы кезінде зардап
46
шеккендерге алғашқы көмек көрсету
10 бөлім. Технологиялық дайындық
Тақырып 1. Дөңгелекті машиналарды жүргізу негіздері
47
мен ережелері
Тақырып 2. Жол қозғалысына қатысушылардың
48
міндеттері
49 Тақырып 3. Бағдаршамдар мен реттеушінің сигналдары
50 Тақырып 4. Жол белгілері.Ескерту белгілері
51 Тақырып 5. Жол белгілері.Тыйым салынған белгілер
52 Тақырып 6. Жол белгілері. Нұсқаулық белгілер
Тақырып 7. Жол таңбалары және олардың
53
сипаттамалары
54 Тақырып 8. Қозғалыс жылдамдығы
55 Тақырып 9. Әртүрлі жағдайдағы қозғалыс
56 Тақырып 10. Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау
Барлығы
Оқу далалық жиыны
Барлығы (пән бойынша)
3. Оқу-далалық жиынының тақырыптық жоспар

*

*

*

41

60
30
90

47
0
47

13
30
43

№

Бөлім, сабақ тақырыптарының атаулары және оларды сағаттарға бөлу

Сағат саны

1 бөлім. Тактикалық дайындық – 14 сағат
1
Тақырып 1. Әскери бөлімнің (бөлімшенің) қару-жарағы және әскери техникасы
2
Тақырып 2. Бөлімшенің ұрыстық және жорықтық орналасу тәртібі
3
Тақырып 3. Қорғанудың дербес құралдарын қолдануға жаттығу
4
Тақырып 4. Ұрыстағы сарбаздың әрекеттері
5
Тақырып 5. Қорғаныстағы сарбаз
6
Тақырып 6. Шабуылдағы сарбаз
7
Тақырып 7. Бақылаушы сарбаз
8
Тақырып 8. Шолушы сарбаз
2 бөлім. «Атыс дайындығы» – 6 сағат
1
Тақырып 1. Калашников автоматын жартылай бөлшектеу және жинақтау жаттығулары
2
Тақырып 2. Атуға ыңғайлануға жаттығу (АК-74, пневматикалық винтовка)
3
Тақырып 3. Қол гранаталарын лақтыру
4
Тақырып 4. Автоматтан (пневматикалық винтовкадан) ату
3 бөлім. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, басқа әскерлер және әскери құрылымдарының жалпыәскери жарғылары – 4
сағат
1
Тақырып 1. Әскери бөлімнің (бөлімшенің) орналасуы, өмірі және күнделікті тұрмыс-тіршілігі
2
Тақырып 2. Рота бойынша тәуліктік кезекшінің міндеттері
3
Тақырып 3. Сақшының міндеттері
4
Тақырып 4. Бекеттегі сақшының міндеттері және орындайтын әрекеттері
4 бөлім. Саптық дайындық – 4 сағат
1
Тақырып 1. Әскери сәлемдесу
2
Тақырып 2. Саптан шығу және қайта сапқа тұру
3
Тақырып 3. Саптық тәсілдер және қарумен орындалатын қимылдар
4
Тақырып 4. Бөлімшенің сабы
5 бөлім. Әскери топография – 2 сағат

1
Тақырып 1. Азимут бойынша қозғалыс
Барлығы

30

4. Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
№

Бөлімдердің
атауы
Кіріспе

Бөлімдердің
мазмұны
1) Алғашқы әскери
және технологиялық
дайындық пәнінің
мақсаты, міндеттері
мен мазмұны.
Алғашқы әскери және
технологиялық
дайындық пәнінің
ұйымдастырудағы
заңдық негіздер.
Алғашқы әскери және
технологиялық
дайындық пәнінде
білім алушылардың
құқығы мен
міндеттері.

Оқыту
нәтижелері
1) Алғашқы әскери
және
технологиялық
дайындық пәнін
ұйымдастырудағы
құқықтық негіздер
және алғашқы
әскери және
технологиялық
дайындық пәнінің
мақсаты мен
міндеттерін білу.

Бағалау
критерийлері
1) Алғашқы әскери
және технологиялық
дайындық пәнінің
мақсаты мен
міндетін анықтайды;
2) Алғашқы әскери
және технологиялық
дайындық пәнін
ұйымдастырудағы
нормативтіқұқықтық негіздерін
атайды.

2) Алғашқы
әскери және
технологиялық
дайындық пәнінде

1) Алғашқы әскери
және технологиялық
дайындық пәнінде
білім алушылардың

1

Қазақстан
Республикасын
ың Қарулы
Күштері –
мемлекеттік
қауіпсіздіктің
кепілі.

1) Мемлекет
қорғанысының
конституциялық
негіздері –
Мемлекеттің
қауіпсіздігін
қамтамасыз етудегі
Қазақстан
Республикасы

білім
алушылардың
міндеттері мен
құқықтарын білу.

міндеттері мен
құқықтарын атайды.
2) Қазақстан
Республикасының
«Әскери қызмет
және әскери
қызметшілердің
статусы» туралы
Заңына сәйкес білім
алушыларға
қойылған
талаптарды
орындайды.

1) Қазақстан
Республикасы
қорғанысының
Конституциясыны
ң негізін;
қауіпсіздікті
қамтамаз етудегі
еліміздің Қарулы
Күштерінің

1) Қазақстан
Республикасы
Қарулы Күштері
үшін маман
даярлаудың жүйесін,
Қазақстан
Республикасы
Конституциясының
36-бабын

Конституциясының
негізгі ережелері.
Қазақстан
Республикасы Қарулы
Күштері, олардың
құрамы және
атқаратын
қызметтерін;
2) Қазақстан
Республикасы Қарулы
Күштерінің әскери
рәміздері – Қазақстан
Республикасы Қарулы
Күштерінің әскери
рәміздері. Әскери
бөлімнің жауынгерлік
туы. Әскери анттың
әскери
қызметкерлерге
қоятын талаптары.
Әскери қызмет –
Қазақстан
Республикасы
азаматтарының
қасиетті борышы және
міндеттерін;
3) Экстремизм және
терроризмнің ұлттық
қауіпсіздікке тигізетін
салдары – Экстремизм
түрлері: саяси, діни,
экономикалық және
экологиялық.

маңызы мен ролін
білу.

2) Ұлттың
қауіпсіздігіне
төнетін қауіпті
факторларды білу.
Әскери ант,
Қазақстан
Республикасы
Қарулы Күштері
рәміздерін білу.

түсіндіреді;
2) Қазақстан
Респуликасы Қарулы
Күштері құрамы
айырмасы мен
ұйымдастырылған
құрылымын
түсіндіреді;
1) Қазақстан
Республикасы
Қарулы Күштерінің
әскери рәміздерін
ажыратады.
2) Әскери ант
талаптарының
мазмұны мен
маңызын түсіндіреді.
3) Терроризм мен
экстремизм түрлерін,
олардың өздеріне
тән белгілерін
атайды.

Экстремизм,
терроризм, олардың
өзіндік сипаттары.
Қазіргі әлемдегі
террорлық қауіпқатерлердің ұлғаю
себептерін қамтиды.

2

Әскери
қызметтің
құқықтық
негіздері.

1) Әскери қызмет –
Қазақстан
Республикасы
азаматтарының
мемлекеттік
қызметінің ерекше
түрі – Әскери
қызметті өткеру
қажеттілігі. Қазақстан
Республикасы
азаматтарының әскери
міндеттері туралы
заңдары;
2) Қазақстан
Республикасы
азаматтарының әскери
міндеттерін сақтау –
Әскери есепке алу,
әскери қызметке
даярлау, әскери
қызметке кірісу.
Әскери қызмет

1) Қазақстан
Республикасы
азаматтарының
әскери қызметі
туралы Заңының
талаптарын
меңгеру.

2 Әскери
қызметкердің
статусы және
құқықтары мен
міндеттері туралы
білу. Әскери
қызметті Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік

1) «Әскери қызмет
және әскери
қызметшілердің
статусы» туралы Заң
баптарын
түсіндіреді;
2) Қазақстан
Республикасы
азаматтарының
әскери міндеттері
туралы Заң
баптарының
мазмұнын ашады.
1) Міндетті әскери
қызмет ету мен
келсімшарт
бойынша әскери
қызмет етудің
мерзімін атайды.
2) Әскери қызмет
етудің тәртібін
түсіндіреді.
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(баламалы,
келісімшарт
бойынша), запаста
болу;
3) Әскери
қызметшінің
мәртебесі. Әскери
қызметшілердің
негізгі құқықтары мен
міндеттері – Әскери
қызметті өткеру
тәртібі мен мазмұны.
Әскери қызмет
мерзімі.
1) Қазақстан
Республикасы Қарулы
Күштері, басқа
әскерлер және әскери
құралымдарының
Қазақстан
жалпыәскери
Республикасы
жарғылары –
Қарулы
Қазақстан
Күштерінің,
Республикасы Қарулы
басқа да
Күштері, басқа
әскерлері мен
әскерлер және әскери
әскери
құрылымдарын құралымдарының
жалпыәскери
ың
жарғылары, олардың
жалпыәскери
әскери ұжым қызметі
жарғылары.
мен тұрмыстіршілігіндегі маңызы.
Әскери
қызметкерлердің

қызметінің ерекше
түрі ретінде
қабылдау.

1) Қазақстан
Республикасы
Қарулы
Күштерінің Әскери
жарғыларының
жалпы негіздері
мен құқықтық
ережелерін білу.
2) Қазақстан
Республикасы
Қарулы
Күштерінің
жоғарғы
дәрежедегі
жауынгерлік
дайындығын
қамтамасыз ету
және оқу- тәрбие
үрдісінде қажетті

1) Қазақстан
Республикасы
Қарулы Күштері
жарғыларының
түрлерін атайды.
2) Әскери
жарғылардың жалпы
мазмұнын ашады.
1) Қазақстан
Республикасы
Қарулы Күштері
жарғыларынан
әскери тәртіпке
байланысты
баптарды атайды.
2) Жауапкершілік,
ұйымдастырушылық
, ерік-жігер, алғашқы
әскери және

жалпы міндеттері.
Әскери атақ және
айыру белгілерін;
2) Әскери
қызметкерлер және
олардың өзара қарымқатынастары –
Бастықтар және
бағыныштылар, аға
және кіші әскерилер,
олардың құқықтары
мен міндеттері.
Әскери әдептілік
ережесі және әскери
қызметкерлердің
тәртібі. Бұйрық, оны
беру және орындау
тәртібі. Бастықтарға
және шені
жоғарыларға
мәлімдеме жасауды;
3) Әскери тәртіп, оның
мәні мен мағынасы –
Әскери тәртіп,
марапаттау және
жазалау
Әскери тәртіпті
сақтау бойынша
әскери
қызметшілердің
міндеттері.
Сарбаздарға
көрсетілетін марапат

әскери тәртіпті
ұстануда әскери
жарғының
маңызды
талаптарын білу.

технологиялық
дайындыққа
жауаптылық
сезімдерін бойында
қалыптастыруда
жарғы талаптарын
қолданады.

түрлері. Сарбаздарға
берілетін тәртіптік
жазалауларды
қамтиды
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Тактикалық
дайындық.

1)
Мотоатқыштар
бөлімшесін
ұйымдастыру
және
ұрыстық
мүмкіндіктері
–
Бөлімшені
ұйымдастыру.
Штаттық
қарулану
және
ұрыстық
техника. Бөлімшенің
ұрыстық
мүмкіндіктерін
қамтиды.

1) Ұрыстың теория
мен
тәжірибелік
сұрақтарын
қарсыласты
жеңуде маңызды
құрал
ретінде
меңгеру.

1) Қазіргі заманғы
ұрысты іске асыру
мен оның
ерекшеліктерін және
түрлерін
сипаттайды.
2)
Мотоатқыштар
бөлімшесінің
ұрыстық мүмкіндігі
мен
ұйымдасуын
ашады.
3)
Әр
түрлі
бөгеттерді
өтуде,
қарсыластың
оқ
жаудыру
кезінде
қозғалыс
жасауда,
шабуылда
және
қорғаныста әскери
қызметкелердің
бөлімше құрамымен
іс-әрекет
жасауын
түсіндіреді.
4)«Химиялық
дабыл!», «Газдар!»,
«Әуе!» дыбыстары
бойынша іс-әрекет
жасауды түсіндіреді.

5

Атыс
дайындығы.

1) Калашников
автоматы және қол
пулеметі – Қару және
патрондарды қолдану
кезіндегі қауіпсіздік
шаралары.
Калашников автоматы
және қол пулеметінің
атқаратын қызметі,
ұрыстық қасиеті,
жалпы құрылысы
және жұмыс істеу
механизмін;
2) Калашников
автоматын (қол
пулеметін) жартылай
бөлшектеу және
жинақтау – Автоматты
жартылай бөлшектеу

2)Ұрыс
жағдайында атыс
қаруын қолдануды,
ұрыс әрекеттерін
ұйымдастыруда
бастапқы
дағдыларды
бекітуді,
жалпы
ұрыс
негіздерін
меңгеруде негізгі
тактикалық
дайындық
міндеттерін
меңгеру.
1) Граната және оқдәрілермен,
қарумен
жұмыс
жасаған
кездегі
негізгі қауіпсіздік
ережелері
мен
қарастырып
отырған қарудың
бөлшектерін білу.
2) Атыс қаруын
қолданудағы
бастапқы
тәжірибелік
дағдыларды
меңгеру.

1) Алған білімдерін
ұрыс кезінде
өздеріне оқпана қазу,
бақылау мен атыс
жүргізу үшін арнайы
жер таңдау, кезкелге жерде
қозғалыс жасауда
тәжірибелік
дағдыларын көрсету
кезінде қолданады.
2) Қарсыласты
жоюдың тәсілдерін
атайды.
1) Атыс қаруынан
атыс жүргізу
негіздерін
сипаттайды.
2) Қарудың
арналуын, ұрыстық
қасиетін, жалпы
құрылымы мен
жұмыс қағидаларын
түсіндіреді.
1)Қаруды қарау,
бөлшектеу және
жинауды жүргізеді.
2) Оқ-дәрімен,
гранатамен, қарумен
жұмыс жасағанда
қауіпсіздік
ережелерін
сақтайды.

және жинақтау;

Калашников
автоматының
атқаратын қызметі,
бөлшектері мен
механизмдерінің,
патронының
құрылысын;
3) Калашников
автоматын (қол
пулеметін) атуға
дайындау –
Автоматтың керек
жарақтары.
Автоматтың атудан
кейінгі тазалау және
майлау тәртібі.
Автоматты сақтау.
Автоматтың оқтарын
тексеру және атысқа
дайындау. Ату
кезіндегі кідірістер
және оны жою
амалдарын;
4) Жарықшақты қол
гранаталары –

Жарықшақты қол
гранаталарының (РГД5, РГН, Ф-1, РГО)
атқаратын қызметі
және ұрыстық қасиеті.
Гранаталар мен
тұтандырғыштың
құрылысы. Гранатаны
лақтырған кездегі
бөлшектері мен
механизмдерінің
жұмысы. Гранатаны
лақтыруға
дайындауды қамтиды.
5) Ату негіздері –
Атыс құбылысы.
Оқтың бастапқы ұшу
жылдамдығы.
Қарудың тебілісі.
Траекторияның пайда
болуы. Оқтың тесіп
өту және қиратқыш
әрекеті. Тура атудың
практикалық маңызы;
6) Ату ережесі –
Арақашықтықты
мыңдық формула
арқылы анықтау
тәсілдері. Көздеу
(дәлдеу) элементтері.
Қозғалмайтын
нысандар бойынша
көздеу нүктесін және
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Саптық
дайындық.

көздеуішті
тағайындау.
1) Сап және оның
элементтері. Саптық
тұрыс – Сап және
оның элементтері.
Алдын-ала және
орындауға берілетін
пәрмендер. Сапқа
тұрғанға дейінгі және
саптағы сарбаздың
міндеттері Саптық
тұрыс. «Сапқа тұр!»,
«Түзел!», «Тік тұр!»,
«Еркін тұр!»,
«Реттел!», «Тоқтат!»,
«Бас киімдеріңді
(киімді) ШЕШ!», «Бас
киімдеріңді (бас
киімді) КИ!»
пәрмендерін
орындауды;
2) Бір орында
орындалатын
бұрылулар.
Саптық және
жорықтық адым – Бір
қатарлы саптан екі
қатарлы сапқа және
қайтадан бір қатарлы
сапқа тұру. Саптық
және жорықтық
адыммен қозғалысты

1) Қазақстан
Республикасы
Қарулы
Күштерінің, басқа
да әскерлері мен
әскери
құрылымдарының
саптық
жарғыларының
жалпы негіздері
мен талаптарын
орындау және білу.

1) Сапқа тұрғызу,
қозғалыс жасау үшін
пәрмендер береді,
сап элеметтерін
анықтайды.
2) Взвод және бөлім
құрамында
жекеленген саптық
тәсілдер бойынша
саппен қозғалыс
жасау үшін берілген
пәрменді
орындайды.

2)Меңгерген
физикалық, атыс,
тактикалық
дайындық
бойынша
дағдыларын сабақ
кезінде қолдану.

1) Берілген
бұйрыққа бойынша
іс-әрекет жасайды.
2) Жорықтық және
саптық адыммен
қозғалады,
бұрылыстар
жасайды.

қамтиды.
3) Саптық тәсілдер
және қозғалыс –
Саптық тәсілдерді
орнында тұрып
орындау. Қозғалыста
орындалатын саптық
тәсілдер;
4) Бөлімшені сапқа
тұрғызу – Бөлімшенің
кеңейтілген сапқа
тұруы. Бөлімшені
жорықтық сапқа
тұрғызу. Саптық
тәсілдерді орнында
және қозғалыста
орындау.
7

Әскери
топография.

1) Жергілікті жерде
картасыз бағдарлау –
Бағдарлау туралы
түсінік. Компаспен,
аспан денелерінің
және жергілікті заттар
бойынша көкжиек
тұстарын анықтау.
Өзінің орналасқан
жері туралы
мәлімдеме жасауды
қамтиды;
2) Магнитті азимутты
анықтау – Азимут
және оны анықтау.

1) Таныс емес
жерде
бағдарланудың
негізгі тәсілдерін
меңгеру.

1) Құлабыз (компас)
және жергілікті
нысандар бойынша
көкжиек тұстарын
анықтайды.
2) Жергілікті жерде
картасыз, қажетті
азимут бойынша
бағдарлайды.
3)Жергілікті жерде
бағдарлану үшін
ұшқышсыз
қашықтықтан
басқарылатын ұшу
аппаратының

Жергілікті жерде
бағдарлаудың
заманауи дербес
2) Бағдарлану
жабдықтары.
әдістерін меңгеру.
Спутниктікнавигациялық
жүйелер туралы
жалпы мәліметтерді
қамтиды: GPS (Global
Positional System),
ГЛОНАСС
(Глобальная
Навигационная
Спутниковая СистемаЖаһанды
Новигациялық
Жерсерік Жүйесі),
Galileo.

ақпараттарын
қолданады.
1) Ұрыс кезінде
техника мен
қаруларды тиімді
қолдану үшін әскери
топография
бойынша білімнің
маңыздылығын
түсіндіреді.
2) Жаһанды
Навигациялық
Жерсерік Жүйесі
ақпараттарын
бағалап,
қозғалыстың дұрыс
бағытын анықтайды.
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Әскери
роботты
техникалардың
негіздері.

1) Әскери роботты
техникалардың
негіздері – Роботтар
туралы жалпы
мәліметтер.
Роботтарды әскери
істе пайдалануды;
2) Роботтарды басқару
алгоритмі – Роботтың
қозғалу
траекториясын
жоспарлау. Роботтар
тобын ұжымдық
басқару үлгісі және
алгоритмдерін;
3) Роботтарға
арналған тапсырмалар
– Роботтардың атқара
алатын қызметтері.
Жекелеген тактикалық
міндеттерді шешу:
жергілікті жерлерде
бағдарлау,
роботтардың қиын
жағдайларда қызмет
ету тәртібін қамтиды.

1)
Роботтардың
ерекше белгілері
мен робототехника
дамуының негізгі
бағытын білу.

1) Әскери істе
роботтарды қолдану
мүмкіндіктерін
ашады.
2)
Роботтарды
арнауы
бойынша
анықтайды
және
жіктейді.

2) Робототехниканың
маңыздылығын
еліміздің қорғаныс
қабілетін
күшейтуге
бағытталған
қолданбалы ғылым

1) Әскери
робототехниканы
пайдалану
болашағын
талдайды;
2) Адамзат өмірінің
әр түрлі салаларда
робототехникалық
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Өмір
қауіпсіздігі
және
ақпараттық
технологиялар
негіздері.

1) Шаруашылық
объектісінің
азаматтық қорғанысы
– Шаруашылық
объектісінің
азаматтық қорғанысын
(оқу орындарын)
ұйымдастырудың
құрылымы және оның
міндеттері. Азаматтық
қорғанысының әскери
емес құрылымдар
қызметі және
жабдықталуын;
2) Ядролық қару және
оның сипаттамасы –
Ядролық
жарылыстардың
түрлері. Ядролық
жарылыстың
зақымдаушы
факторлары және
олардан қорғану
тәсілдері. Ядролық
зақымдау ошағы және
оның сипаттамасы.
Нейтронды оқдәрілердің

ретінде білу.

технологиялардың
қолданылуын
ашады.

1) Қазақстан
Республикасы
халықын
террористік
актілерден, үлкен
апаттардан,
табиғат
апаттарынан
қорғауға арналған
әскери және бейбіт
уақыттағы жүзеге
асырылатын
негізгі іс
шараларды біл

1) Оқу орыны және
әскерилендірілмеген
құрама
ұйымдарында
өткізілетін
азаматтық
қорғаныстың
мақсатыры мен
міндеттерін ашады.
2.Жаппай
жою
қаруларынан
қорғану үшін жеке
қорғаныс
құралдарын
қолданады.

2) Террористік
қауіп, кез келген
төтенше жағдайлар
төнгенде
азаматтық
қорғаныстың
хабарлау
дабылдары

1) Қазіргі заманғы
жаппай жою
құралдарын қолдану
кезіндегі күтпеген
жағдайларды
талдайды.
2) Әр түрлі сәтсіз
оқиға

зақымдаушы әсерінің
ерекшеліктерін;
3) Химиялық қару –
Химиялық қару және
оны қолдану белгілері.
Улаушы заттар,
олардың улағыш
қасиеті және олардан
қорғану тәсілдері
туралы қысқаша
түсінік. Химиялық
зақымдау ошағы,
зақымдаудың алғашқы
және екінші аумағын;
4) Биологиялық
(бактериологиялық)
қару – Биологиялық
(бактериологиялық)
қару, оның
зақымдаушы әсері,
қолдану белгілерін
анықтау.
Бактериологиялық
құралдар, олардың
улағыш әсері және
олардан қорғану
құралдары туралы
қысқаша сипаттама.
Бактериологиялық
зақымдау ошағы,
оның сипаттамасы.
Бактериологиялық
зақымдау ошағында

бойынша халықты
дұрыс іс-әрекет
жасауға
дайындаудың
маңыздылығын
қабылдау.
3) Апат болған
аймақтарда зардап
шеккендерге
көмек көрсетуге
арналған дағдылар
мен біліктілікті
қалыптастыру.

жағдайларында
алғашқы көмек
көрсету түрлерін
біледі.
1) Әр түрлі
зақымдану түрлері
кезінде таңғыш
салуды жасай алады;
2) Жол-көлік
оқиғасынан зардап
шеккендерге
алғашқы
медициналық көмек
көрсетеді.
3) Жеке қорғаныс
құралдарын
қолданады.
4) Ұжымдық
қорғаныс
құралдарының
түрлерін атайды.
5) Техногендік
сипаттағы қауіптерді
атайды.
6) Халықты
шоғырландыру мен
эвакуация жүргізу
тәртібі мен
тәсілдерін атайды.
7) Криминогендік
жағдайдағы мінез-

жүргізілетін ісшаралар. Карантин
және обсервацияны;
5) Тыныс алу
мүшелерін қорғау
құралдары –
Жалпыәскери
газтұмылдырық, оның
атқаратын қызметі
және құрылысы.
Азаматтық
газтұмылдырықтар
құрылысының
ерекшеліктері. Сауытқорғанысты (маска)
таңдау,
жарамдылығын
тексеру,
газтұмылдырықты
жинау және қалтаға
салу.
Газтұмылдырықты
алып жүру және
пайдалану тәртібі,
зақымдалған адамға
газтұмылдырық кигізу
тәсілдері. Жарамсыз
газтұмылдырықты
пайдалану. Тыныс алу
мүшелерін қорғаудың
қарапайым
құралдарын;

құлық ережесін
түсіндіреді.
8) Қолжетімді
әлеуметтік желілерді
қолдану, әлеуметтік
желілерде қауіпсіз
қарым-қатынас
ережелерін
түсіндіреді.
9) Жаппай
зақымдануда
алғашқы көмек
көрсету ережелерін
атайды.

6) Теріні қорғаудың
жеке құралдары –
Теріні қорғауға
арналған қарапайым
құралдар, қосымша
герметизациялау және
сіңдіру арқылы
олардың қорғаныс
қасиеттерін арттыру.
Арнайы қорғаныс
киімінің (Л-1 жеңіл
қорғаныс кеудеше,
сүзгілі қорғаныс киімі,
жалпыәскери
қорғаныс жабдығы)
атқаратын қызметімен
және оларды
пайдалану
ережелерімен
танысуды;
7) Ұжымдық қорғану
құралдары –
Радиацияға қарсы
тасалар мен
панаханалар, олардың
қорғау қасиеттері,
жалпы құрылысы
және іштей
жабдықталуы.
Қарапайым тасаны;
8) Қауіпсіздік
негіздері және
қауіптерді жіктеу –

Қауіптердің негізгі
ұғымдары мен
жіктелуі. Техника
қауіпсіздігі, еңбекті
қорғау және қоршаған
ортаны қорғау
қауіпсіздігі;
9) Қоршаған орта мен
адамның қауіпсіздігі –
Физикалық, химиялық
және биологиялық
факторлар арқылы
адам денсаулығына
әсер ету;
10) Техногендік
сипаттағы қауіптілік –
Өнеркәсіптік апаттар
(авариялар), олардың
қысқаша сипаттамасы
және ықтимал
салдары.
Жарылыстық-өрт
қаупі бар
нысандардағы апаттар
(авариялар).
Гидродинамикалық
апаттар;
11) Экологиялық
қауіпсіздік – Ауа және
су құрамының
ластануы. Минералды
тыңайтқыштар мен
пестицидтерді

пайдалану.
Топырақтың
ластануы;
12) Эвакуациялау
және халықты
шоғырландыру.
Азаматтық қорғаныс
дабылы және ол
бойынша әрекет ету
тәртібі. Эвакуациялау
және орналастыру
тәсілдері мен тәртібі.
13) Табиғи жағдайда
автономды өмір сүруерікті және мәжбүрлі
автономия. Өмір сүру
тәсілдері. Қажетті
авариялық қор;
14)Криминогендік
жағдайларда өзін-өзі
қауіпсіз ұстау
негіздері – Көшедегі
қауіпсіздік. Қоғамдық
орындардағы
қауіпсіздік. Адамдар
көп жиналатын
жерлердегі
қауіпсіздік;
15) Террористік акт
қаупі кезінде жеке
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету –
Жарылыс қаупі пайда

болған жағдайдағы
тәртіп ережелері.
Кепілдікке алынған
жағдайда;
16) Ақпараттық
кеңістіктегі
киберқауіпсіздік
негіздері –
Киберқауіпсіздіктің
негізгі ұғымдары.
Әлеуметтік желілерде
қауіпсіз қарымқатынас жасау
ережелері. Ашық қол
жетімді Wi-fi
желілерін қауіпсіз
пайдалану ережелері;
17) Әртүрлі
тұрмыстық
жағдайларда жеке
қауіпсіздікті
қамтамасыз ету.
18) Жаппай зақымдану
кезіндегі
алғашқы
көмек
көрсету
–
Алғашқы
көмек
көрсету ерекшеліктері.
Көмектің
түрлері.
Зардап
шеккендерді
зақымдану
ошақтарынан
эвакуациялау тәртібі;
19) Жарақат алу, қан

ағу және күйік шалу
кезінде
көрсетілетін
алғашқы
көмек
–
Жарақат
және
олардың
асқыну
себептері
туралы
түсінік
Қансырау
түрлері
және
олардың
сипаттары.
Күйік
шалу себептері және
олардың
ауырлық
деңгейлері.
Естен
танудың
себебі.
Жарақат алу және
қансыраған
кезде
көрсетілетін алғашқы
көмек. Асептика және
антисептика
туралы
түсінікті;
20) Негізгі жұқпалы
аурулар. Уланулар,
интоксикация және
олардың алдын алу –
Жұқпалы аурулардың
жіктелуі және оның
алдын алу. Уланудың
негізгі түрлері.
Уланудың жалпы
алгоритмі. Уланудың
негізгі түрлері.
Интоксикация
кезіндегі көмек;
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21) Жол-көлік оқиғасы
кезінде зардап
шеккендерге алғашқы
көмек көрсету –
Автомобильдегі дәрі
қобдишасында
болатын дәрілік
препараттардың
тізбесі мен мақсаты.
Әртүрлі жарақаттар
кезінде алғашқы көмек
көрсету ережелері.
Жүрек қызметі мен
тыныс алудың
кенеттен тоқтаған
кездегі алғашқы көмек
көрсету.
1) Дөңгелекті
Технологиялық дайындық. машиналарды жүргізу
негіздері мен
ережелері – Қазақстан
Республикасының жол
жүру саласындағы
заңдары мен өзге де
құқықтық актілері.
Көлік құралдарының
санаттары.
Жүргізушінің жұмыс
орны;
2) Жол қозғалысына
қатысушылардың
міндеттері – Қазақстан
Республикасы Жол

1) Дөңгелекті
мәшинелерді
жүргізу ережелері
мен негіздерін,
жол белгілері мен
жол айрықтарын,
жол қозғалысына
қатысушылардың
міндеттерін білу.

2) Жол қозғалысы
ережелерін білу.

1) Дөңгелекті
мәшинелерді жүргізу
негіздері мен
ережелерін
сипаттайды.
2) Жол белгілері
мен жол
айрықтарын, жол
реттеуші мен
бағдаршамның
белгілерін, жол
қозғалысына
қатысушылардың
міндеттерін атайды.
1) Жаяу жүргіншілер
мен жүргізушілердің

қозғалысы
ережелерінде
қамтылған негізгі
ұғымдар мен
терминдер.
Жүргізушілердің,
жаяу жүргіншілер мен
жолаушылардың
міндеттері.
Жүргізушінің өзімен
бірге болуы тиіс
құжаттары;
3) Бағдаршамдар мен
реттеушінің
сигналдары –
Бағдаршам мен
реттеушінің
сигналдары. Арнайы
сигналдарды қолдану.
Авариялық сигнал
беру және авариялық
тоқтату белгісін
қолдану. Маневрлеу.
Көлік құралдарын
жолдың жүру бөлігіне
қою;

міндеттерін
түсіндіреді;
2) Көлік құралдары
қозғалысының
ережелері және жол
белгілері түрлерін
атайды.

4) Жол белгілері –
Ескерту
белгілері.
Басымдық белгілері.
Тыйым салу белгілері.
Алдын ала жазылатын
белгілер. Ақпараттықкөрсеткіш белгілері.
Сервис
белгілері.
Қосымша
ақпарат
белгілері
(тақтайшалар);
5) Жол таңбалары
және
олардың
сипаттамалары
–
Таңбалардың жіктелуі.
Көлденең және тік
таңбалардың
талаптарына
сәйкес
жүргізушілердің
ісәрекеті.
Көлік
құралдарын
пайдалануға
жіберу
жөніндегі
негізгі
ережелері;
6) Қозғалыс
жылдамдығы –
Қозғалыс
жылдамдығы. Басып
озу, алда кездескен
жол айрығы. Аялдама

және тұрақ.
Қиылыстардан өту.
Жаяу жүргіншілер
өтпелері және
маршруттық көлік
құралдарының
аялдамалары;
7) Әртүрлі жағдайдағы
қозғалыстар –
Теміржол жолдары
арқылы қозғалыс.
Автомагистральдар
бойынша қозғалыс.
Тұрғын аймақтардағы
қозғалыс.
Маршруттық көлік
құралдарының
басымдығы. Сыртқы
жарық құралдарын
және дыбыс
сигналдарын
пайдалану;
8) Жолаушылар мен
жүктерді тасымалдау
– Механикалық көлік
құралдарын тіркеп
сүйреу. Оқу
жүргізулері.
Жолаушыларды
тасымалдау. Жүктерді
тасымалдау.
Велосипедтер,
мопедтер, көлік-

арбалардың
(шаналардың)
қозғалысына, сондайақ жануарларды
жолдан айдап өтуге
қойылатын қосымша
талаптар. Тірек-қимыл
аппараты бұзылған
адамдардың
қозғалысын
қамтамасыз етуді
қамтиды.

5.Oқужиынының оқыту
бағалау
(ұлдарға арналған)

№
1

Бөлімдердің
атауы
Тактикалық
дайындық

Бөлімдердің мазмұны

Оқыту
нәтижелері
1) Қазақстан
Республикасы
Қарулы
Күштерінің
қарулары мен
әскери
техникаларын
білу.

Бағалау
критерийлері
1) Әскери бөлімнің
1) Шетел және
(бөлімшенің) қаруҚазақстан
жарағы және әскери
Республикасы
техникасы –Әскери
Қарулы Күштері
бөлімнің (бөлімшенің)
қарулары мен
қарулануымен және
әскери
әскери техникасымен,
техникаларының
олардың атқаратын
сипаттарын
қызметтерімен,
салыстырады.
техникалық-тактикалық
2) Жеке қорғаныс
сипаттамаларымен
құралдары мен өз
танысу. Қарулану
қаруларын
түрлері мен әскери
қолданады.
техникаларды іс
2) Ұрыстың әр 1) Жергілікті жерде
жүзінде көрсетуді;
түрінде
жасырын
2) Бөлімшенің ұрыстық жауынгердің іс- жылжиды.
және жорықтық
әрекетін білу.
2)Оқпана қазып,
орналасу тәртібі –
жасырынады.

далалық
нәтижелері
және
критерийлері.

Бөлімшенің ұрыстық
және жорықтық
орналасу тәртібі.
Ұрыстағы сарбаздың
міндеттері. Бөлімшені
басқаруды;
3) Қорғанудың дербес
құралдарын қолдануға
жаттығу –
Нормативтерді
орындау:
газтұмылдырықты кию,
респираторды кию,
«зақымдалушыға»
газтұмылдырықты
кигізу, жалпыәскери
қорғаныс жабдығын
кию. Дербес қобдиша
және химиялық улануға
қарсы пакет, олардың
атқаратын қызметтері
және пайдалану
тәртібін;
4) Ұрыстағы сарбаздың
әрекеттері – Сарбаздың
ұрыс кезінде жаяу
әрекет ете отырып
қозғалу тәсілдері.
Ядролық жарылыс
кезіндегі әрекетті;
5) Қорғаныстағы сарбаз
– Ату позициясына
(атыс жүргізуге

арналған орынға)
орналасу. Оқпана қазу
және оны бүркемелеу.
Қарсылас ядролық қару
қолданғанда, атысқа
дайындық басталғанда,
әуе қарсыласы туралы
дабыл қағылғанда,
радиоактивті,
химиялық және
бактериологиялық
зақымдау туралы дабыл
қағылғанда
орындалатын
әрекеттер.
Қарсыластың танкілері
мен жаяу әскерлері
түрлі бағыттан
шабуылдаған кезде
тойтарыс беру. Әуе
нысандары бойынша оқ
атуды;
6) Шабуылдағы сарбаз
– Шабуылға
дайындалған кезде
орындалатын
әрекеттер. Жүріп келе
жатып шабуылдау
кезіндегі сарбаздың
колоннада қозғалуы
және бөлімшенің
ұрыстық сапындағы өз
орнын алуы.

Өткелдердегі
кедергілерден өту және
шабуылдау.
Траншеядағы жауды
ату, граната лақтыру,
қоян-қолтық ұрыс
арқылы жою тәсілдері.
Шабуыл кезінде
радиоактивті (улаушы)
заттармен зақымдалған
жергілікті жерде әрекет
етуді;
7) Бақылаушы сарбаз –
Бақылау жүргізуге
арналған орынды
таңдау, оны жабдықтау
және бүркемелеу.
Нысандарды анықтау
және бақылау
нәтижелері туралы
мәлімдеме жасау.
Жергілікті жердің
үлгісін құру және
нысандарды үлгіде
белгілеуді;
8) Шолушы сарбаз –
Шолушы болып
тағайындалған
сарбаздың әрекеттері.
Шолушылардың
қозғалу, жергілікті
жерді және заттарды
шолу тәсілдері.
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Бақылау нәтижелері
туралы мәлімдеуді
қамтиды.
Атыс дайындығы 1) Калашников
автоматын жартылай
бөлшектеу және
жинақтау жаттығулары
– Автоматты жартылай
бөлшектеу және
жинақтау, автоматтың
бөлшектері мен
механизмдерінің
оқтауға дейінгі
орналасу қалпын және
ату кезіндегі бөлшек
механизмдерінің
жұмыс істеуімен
танысуды;
2) Атуға ыңғайлануға
жаттығу (АК-74,
пневматикалық
винтовка) – Оқжатарды
патрондармен оқтау
және оқжатарды
сөмкеге салу. Атуға
ыңғайлану (атуға қажет
қалыпты қабылдау
және автоматты оқтау).
Ату (қарауыл мен
өткізгішті орнату,
иыққа тіреу, көздеу,
шүріппені басу және
ату кезінде автоматты

1) Кез-келген
жерден әр түрлі
жағдайда атыс
жүргізу.

2) Танкіге қарсы
жарықшақты қол
гранатын лақтыру
тәсілдерін білу.

1) Қаруды қолдану
кезіндегі
қауіпсіздік
ережесін сақтайды.
2) Пневматикалық
винтовкадан ату
және Калашников
автоматын толық
емес бөлшектеп
құрастырудағы
нормативтерді
орындайды.
1) Қол гранатасын
қашықтыққа
лақтыру
нормативін
орындайды.
2) Қол гранатасын
дәлдікке лақтыру
нормативін
орындайды.
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Қазақстан
Республикасы
Қарулы Күштері,
басқа
әскерлер
және
әскери
құралымдарыны
ң жалпыәскери
жарғылары

мықтап ұстау). Атуды
тоқтату, оқжатарды алу
және атып болған соң
автоматты тексеруді;
3) Қол гранаталарын
лақтыру –
Жарықшақты қол
гранаталарын және
танкіге қарсы
гранаталарды
лақтыруды;
4) Автоматтан
(пневматикалық
винтовкадан) ату –
Автоматтан
(пневматикалық
винтовкадан) іс жүзінде
атуды қамтиды.
1) Әскери бөлімнің
(бөлімшенің)
орналасуы, өмірі және
күнделікті тұрмыстіршілігі – Әскери
бөлімнің (бөлімшенің)
тарихы. Әскери
қызметшілердің
орналасуы.
Ақпараттық-тәрбие
жұмысына арналған
бөлме. Қару сақтауға
арналған бөлме. Сарбаз
асханасы, спорт базасы,
оқу қалашықтарын;

1)
Әскери
бөлімнің
оқуматериалдық
базасын білу.

1) Әскери
бөлімдегі күн
тәртібі ережесін
түсіндіреді.
2) Оқ-дәрілер мен
қарулардың
сақталу ережелерін
түсіндіреді.
2)
Ротаның 1) Рота бойынша
тәуліктік
кезекшінің
кезекшілігінің
міндеттерін
міндеттерін білу.
орындайды;
2) Ротаға бастық
келген кезде рота
бойынша

2)
Рота
бойынша
тәуліктік
кезекшінің
міндеттері – Ротаның
тәуліктік
нарядының 3)
Қарауылдық
атқаратын қызметтері, қызметті атқару
құрамы
және ережесін білу.
қарулануы,
рота
бойынша
күндізгі
кезекшінің атқаратын
міндеттері.
Өзінің
кезекті
міндетін
атқаратын
күндізгі
кезекшінің
бекетін
жабдықтау
және
жарақтандыру, тікелей
бастықтары
келген
кездегі, «Жиын» белгісі
берілгенде, дабыл және
өрт болған жағдайдағы
күндізгі
кезекшінің
әрекеттері.
Бос
ауысымдағы
күндізгі
кезекшінің әрекеттері,
күндізгі
кезекшінің
телефон
бойынша
мәлімдеме беру тәртібі.
Ротаға басқа ротаның
әскери
қызметшілер
келген кездегі, рота
аумағынан мүліктерді
шығару
кезіндегі
күндізгі
кезекшінің
әрекеттерін;

кезекшінің
ісәрекетін қайталап
дағдыланады.
1)Посттағы
сақшының
ісәрекетін
тәжірибелік
дағдыда көрсетеді.
2)
Қарауылдық
қызметті атқаруда
штаттан
тыс
жағдайды
талдайды.
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Саптық
дайындық

3) Сақшының
міндеттері –
Қарауылдық қызметке
тағайындалу және
қарауылдың атқаратын
міндеттері. Бекет және
оны жабдықтау,
жарақтандыру. Бекетке
шабуыл жасалған
кездегі сақшының
әрекеттерін. Қаруды
қолдану тәртібін;
4) Бекеттегі сақшының
міндеттері және
орындайтын әрекеттері
– Қаруды оқтау тәртібі.
Бекетте тұрған сақшы
қаруының орналасу
қалпы. Бекетті
тапсырған және
қабылдаған, бекетте
өрт болған және өзінің
немесе көрші бекет
маңында тәртіп
бұзушылық орын алған
жағдайдағы сақшының
әрекеттерін қамтиды.
1) Әскери сәлемдесу –
Бір орында және
қозғалыс кезінде
орындалатын әскери
сәлемдесулерді;
2) Саптан шығу және

1)
Орнында
тұрғанда
және
қозғалыста әскери
сәлемдесу
тәртібін білу.

1) Әскери
сәлемдесу
бойынша саптық
дағдыларды
орындайды;
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Әскери
топография

сапқа қайта тұру –
Саптан шығу және
сапқа қайта тұру.
Бастыққа келу және
одан кетуді;
3) Саптық тәсілдер
және қарумен
орындалатын ісқимылдар –
«Автоматты кеудеге!»,
«Белдікке!», «Қаруды
қой!», «Қаруға!»,
«Қаруды!» тәсілдерін
орындауды;
4) Бөлімшенің сабы –
Бөлімшені өрістетілген
сапқа және жорықтық
сапқа тұрғызу.
Бөлімшені өрістетілген
саптан жорықтыққа
сапқа тұрғызу және
қайтадан өрістетілген
сапқа тұрғызу.
Бөлімшенің
жинақталуы және
жазылуын қамтиды.
Азимут
бойынша
қозғалыс – Көкжиек
тұстарын және магнитті
азимутты
анықтауға
жаттығу.
Азимут
бойынша қозғалысты
қамтиды.

2) Саптық
тәсілдерді
қарумен және
қарусыз орындау.

1) Саптан шығу
және
бастыққа
келуді орындайды.
2)
Бөлімше
құрамында саптық
тәсілдерді
орындайды.

1)
Магниттік
азимут
пен
көкжиек
тұсын
анықтау.

1) Картасыз таныс
емес жерде
бағдарланудың
негізгі тәсілдерін
түсіндіреді;
2) Көкжиек
тұстарын

анықтауда
жергілікті
нысандарды
пайдаланады.
2)
Магниттік 1) Өзінің қадамын
құлабыз (компас) анықтап, қос
көмегімен
қадаммен
жергілікті жерде қашықтықты
бағдарлану.
анықтайды.
2) Азимут
бойынша қозғалыс
сызбасын
құрастырады.
6. Әдебиеттер және оқу құралдардың тізбесі
Негізгі:
1.

2.

3.

4.

5.

А.Н.Рыспаев, Е.Б.Адельбаев, Н.Т.Асипов, А.И.Рихтер, А.М.Ерекешев, А.С.Усербаев, Ж.А.Саткулов, С.К.Куптилеуова. , Алғашқы
әскери және технологиялық дайындық- 1 бөлім, 10 сыныптарға арналған оқулық Кокшетау «Келешек-2030»,2019 ж.
E-mail: torg@keleshek-2030.kz
А.Н.Рыспаев, Е.Б.Адельбаев, Н.Т.Асипов, А.И.Рихтер, А.М.Ерекешев, А.С.Усербаев, Ж.А.Саткулов, С.К.Куптилеуова. , Алғашқы
әскери және технологиялық дайындық оқу-далалық (лагерлік) жиыны - 2 бөлім, 10 сыныптарға арналған оқулық ,
Кокшетау:«Келешек-2030», 2019 ж.
E-mail: torg@keleshek-2030.kz
А.Б. Тасбулатов, Д.К. Майхиев, Е.Ж. Акимбаев, О.Ж. Мамырбаев Алғашқы әскери және технологиялық дайындық»- 1 бөлім, 10
сыныптарға арналған оқулық - Алматы «Мектеп» 2019 ж
https://www.okulyk.kz/
mektep@mail.ru
А.Б. Тасбулатов, Д.К. Майхиев, Е.Ж. Акимбаев, О.Ж. Мамырбаев Алғашқы әскери және технологиялық дайындық оқу-далалық
жиыны - 2 бөлім, 10 сыныптарға арналған, Алматы «Мектеп» 2019
https://www.okulyk.kz/
mektep@mail.ru
В.А. Лим, А.В. Гудков , Алғашқы әскери және технологиялық дайындық», 11 сыныптарға арналған оқулық-Алматы «Мектеп» 2019
ж

http://expert.mektep.kz/ru/shop/217159-11_klass/217198-nachalnaja_vojennaja_i_tehnologicheskaja_podgotovka_11/1
Оқытуға ұсынылатын құралдар тізімі:
1.Мультимедиалық жабдық.
2.Электронды оқулық.
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1-курс, 1-2-семестр
ЖБП
3
№ 523каб., 5 оқу ғимараты
Ерманов Мухтар Мухамбеткалиевич, запастағы полковник
8-707-042-84-95
myhtar1966@mail.ru
Практикалық сабақтарды Ерманов Мухтар Мухамбеткалиевич, запастағы полковник
жүргізетін оқытушы
Консультация мерзімі: әр дүйсенбі сағат 1500-1600
№5 оқу ғимараты, №523каб.
8-707-042-84-95
myhtar1966@mail.ru
Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер:
Постреквизиттер:
Қажетті құралдар,
жабдықтар

Орта мектептің 10 сыныбына дейінгі алынған білім
Әскери қызметке дайындық
Әрбір оқу орнында меншіктік түрі мен формасына қарамастан АӘТД
бойынша келесі оқу-материал базасы құрылады және жетілдіріліп
отырады:
1) қамтамасыз ету табеліне сәйкес көрнекі құралдармен және АӘТД

оқытудың техникалық құралдарымен жабдықталған оқу бөлмесі;
2) алғашқы әскери және технологиялық дайындық, өмір қауіпсіздігінің
негіздері және азаматтық қорғаныс бойынша арнайы жабдықтарды
сақтауға арналған бөлме;
3) саптық дайындық бойынша сабақ өткізу алаңы;
4) рота бойынша күндізгі кезекшінің міндеттерін іс жүзінде үйрететін
орын;
5) сақшының міндеттерін үйретуге арналған орын;
6) тактикалық алаң;
7) кедергілерден өту жолының кешені;
8) ату тирі;
9) әскери және еңбек даңқының бұрышы.
Пәннің мақсаты мен міндеттері
Мақсаты – білім алушыға мемлекетті қорғау негіздері туралы ойының қалыптасуын,
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің арналуын және түрлері мен ерекшеліктерін
түсіндіру, әскери қызметтің маңызын, Қазақстан Республикасының әр азаматының қасиетті парызы
және міндетін оқыту.
8)
Міндеттері: әскери анттың, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің
жарғыларының негізгі талаптары туралы білімін қалыптастыру;
9)
әскери бөлімдердің қару-жарағы мен әскери техникасы, жеке құрамның өмірі
мен орналасуымен таныстыру;
10) қажетті әскери білім мен практикалық дағдыларды ақпараттық технологияны пайдалана
отырып робототехникада, дөңгелекті машиналарды жүргізудің негіздері және төтенше
жағдайда адам өмірі қауіпсіздігі негіздерінде қалыптастыру;
11)
жастарға қазақстандық патриотизм мен Отанына деген адалдық сезімін
дарытуға тәрбиелеу;
12)
әскери істерге байланысты мамандық кәсібіне оң көзқараста тәрбиелеу;
13)
оку пәні қазақстан әскерінің даму тарихымен танысу және оның бүгінгі жайкүйін оқу арқылы әскери тұрғыдан жігерлі, батыл, денсаулығы мықты, білімді тұлғаны
дамытуға бағытталған.
14)
жеке қауіпсіздік және қоршаған ортаның қауіпсіздігі мәселелеріне саналы және

жауапты қарым-қатынасты қалыптастыру.
Жұмыс уақытының бөлінуі

1-2

3

17

зертханалықпрактикалық

дәріс

Кредиттер саны

Семестр

Аудиториялық
сабақтар

7

- Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнін
ұйымдастырудағы құқықтық негіздер және алғашқы әскери және
технологиялық дайындық пәнінің мақсаты мен міндеттерін білу.
- Білім алушылардың практикалық дағдылары мен біліктіліктерін
шыңдау және жетілдіру, сонымен қатар әскери істі оқып-үйренуге деген
қызығушылықтарын арттыру
- Білім алушылар сабақ барысында әскери заңнамаларды, жарғыларды
білу, қаруды-жарақты және әскери қолдану техникасын қолдану
бойынша дағдыларды нық игереді

Аудиториядан
тыс жұмыс

Барл
ық
сағат
саны

СОӨЖ

СӨЖ

24

24

6

Курс саясаты

Курстық
жоба

Пәнді оқығаннан кейін
білім алушы:

Өндірістік
оқыту/
кәсіптік
практика

Жалпы
сағат
саны

Бақылау
түрі

72

Сынақ

Сабақтан кешікпеу және қалмау, оқытушы ұсынған сабақтың мазмұнын
мұқият тыңдау және сабаққа белсене араласу, аудиторияда ұялы
телефонды өшіріп қойып жұмыс істеу, қалған сабақтарды қосымша
орындау, кітапханада және үйде өз бетінше дайындалу.
Ең жоғарғы балл білім алушыға тапсырманы толық және уақтылы
орындағаны үшін беріледі. Тапсырманы уақытында білім алушыға

өткізбеген жағдайда балл азаяды. Аралық бақылауларды, СӨЖ-ді
(семестрлік жұмыстар) тапсырмаған білім алушы емтиханға
жіберілмейді. Емтиханға кіруге рұқсат алу үшін білім алушы ағымдағы
және межелік бақылау нәтижесінде 50% - дан жоғары балл алуы керек.
Академиялық құндылық және адалдық: Оқыған сабақты баянды ету
әдістемесі: оқушылардың сабақта өткен материалды игергендігін
көрсететін жаттығулар мен сұрақтар оны түсіну деңгейі, егер өзіндік
жұмыс жоспарлаған болса, онда орындалуына нұсқаулар беріледі. Үйге
берілетін тапсырманың мазмұны және олардың берілу уақыты. Үй
тапсырмасына түсініктеме берілуі керек. Конспектіде есептердің
шешімдері болғаны жөн.
Тапсырмаларды орындауда танымдық, шығармашылық, ізденістік
қабілетті тиімді қолдану қажет.
Бағалау саясаты және Критериалды бағалау: дескриптер бойынша оқытудың нәтижелеріне
қатысты бағалау (аралық бақылау мен емтиханда құзыреттіліктің
аттестаттау
қалыптасуын тексеру).
Суммативті
бағалау:
аудиториядағылардың
жұмыстарының
белсенділігі мен қатысуын бағалау, СӨЖ (жолба / кейс / бағдарлама / …)
Қорытынды бағаның есептеу формуласы.
АБ1 + АБ2
Пән бойынша қорытынды баға =
∙ 0,6 + 0,4ҚБ
2

Кіріспе

СӨЖ

СОӨЖ

Бөлімдер мен тақырыптардың атауы

тәжірибелік

№

теориялық

Академиялық
сағат саны

Барлығы

Сабақтың бөліну сағаты

1 бөлім. Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері –
мемлекеттік қауіпсіздіктің кепілі
Тақырып 1. Мемлекет қорғанысының конституциялық
1
негіздері
Тақырып 2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің
2
әскери рәміздері
Тақырып 3. Экстремизм және терроризмнің ұлттық
3
қауіпсіздікке тигізетін салдары. Экстремизм түрлері
2 бөлім. Әскери қызметтің құқықтық негіздері
Тақырып 1. Әскери қызмет – Қазақстан Республикасы
4
азаматтарының мемлекеттік қызметінің ерекше түрі
Тақырып 2. Қазақстан Республикасы азаматтарының
5
әскери міндеттерін сақтау
Тақырып 3. Әскери қызметшінің мәртебесі. Әскери
6
қызметшілердің негізгі құқықтары мен міндеттері
3 бөлім. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа
да әскерлері мен әскери құрылымдарының жалпыәскери
жарғылары
Тақырып 1. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері,
7
басқа әскерлер және әскери құрылымдарының
жалпыәскери жарғылары
Тақырып 2. Әскери қызметкерлер жəне олардың өзара
8
қарым-қатынастары
9
Тақырып 3. Әскери тәртіп, оның мәні мен маңызы
4 бөлім. Тактикалық дайындық
Тақырып 1. Мотоатқыш бөлімшесінің ұйымдастыру және
10
ұрыстық мүмкіндіктері
5 бөлім. Саптық дайындық
11 Тақырып 1. Сап және оның элементтері. Саптық тұрыс
Тақырып 2. Бір орында орындалатын бұрылулар. Саптық
12
және жорықтық адыммен қозғалу

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

13 Тақырып 3. Саптық тәсілдер және қозғалыс
14 Тақырып 4. Бөлімшені сапқа тұрғызу
6 бөлім. Атыс дайындығы
15 Тақырып 1. Калашников автоматы және қол пулеметі
Тақырып 2. Калашников автоматын (қол пулеметін)
16
жартылай бөлшектеу жəне жинақтау
Тақырып 3. Калашников автоматын (қол пулеметін) атуға
17
дайындау
18 Тақырып 4. Жарықшақты қол гранаталары
19 Тақырып 5. Ату негіздері
20 Тақырып 6. Ату ережесі
7 бөлім. Әскери топография
Тақырып 1. Жергілікті жерде картасыз бағдарлау
Тақырып 2. Магнитті азимутты анықтау
8 бөлім. Әскери роботты техникалардың негіздері
23 Тақырып 1. Әскери роботты техникалардың негіздері
24 Тақырып 2. Роботтарды басқару алгоритмі
25 Тақырып 3. Роботтарға арналған тапсырмалар
9 бөлім. Өмір қауіпсіздігі және ақпараттық технологиялар
негіздері
Тақырып 1. Шаруашылық объектісінің азаматтық
26
қорғанысы
27 Тақырып 2. Ядролық қару және оның сипаттамасы
28 Тақырып 3. Химиялық қару
29 Тақырып 4. Биологиялық (бактериологиялық) қару
30 Тақырып 5. Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары
31 Тақырып 6. Теріні қорғаудың жеке құралдары
32 Тақырып 7. Ұжымдық қорғану құралдары
33 Тақырып 8. Қауіпсіздік негіздері және қауіптерді жіктеу
34 Тақырып 9. Қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі
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1
1
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1

1
1
1

1

1
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1
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1

1
1
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1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

35
36
37
38

Тақырып 10. Техногендік сипаттағы қауіптілік
Тақырып 11. Экологиялық қауіпсіздік
Тақырып 12. Халықты шоғырландыру мен көшіру.
Тақырып 13. Табиғи жағдайда автономды өмір сүру
Тақырып 14. Криминогендік жағдайларда өзін-өзі
39
қауіпсіз ұстау негіздері
Тақырып 15. Террористік акт қаупі кезінде жеке
40
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Тақырып 16. Ақпараттық кеңістіктегі киберқауіпсіздік
41
негіздері
Тақырып 17. Әртүрлі тұрмыстық жағдайларда жеке
42
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
10 бөлім. Технологиялық дайындық
Тақырып 1. Дөңгелекті машиналарды жүргізу негіздері
43
мен ережелері.
44 Тақырып 3. Бағдаршамдар мен реттеушінің сигналдары
45 Тақырып 4. Жол белгілері.
Тақырып 7. Жол таңбалары және олардың
46
сипаттамалары
Тақырып 8. Қозғалыс жылдамдығы. Әртүрлі жағдайдағы
47
қозғалыс
48 Тақырып 9. Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау
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№

1
1
1

1

7

1
1
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1
48

6

Далалық оқу жиыны - 24 сағат
Бөлім, сабақ тақырыптарының атаулары және оларды сағаттарға бөлу

1 бөлім. Тактикалық дайындық – 10 сағат
1
Тақырып 1. Әскери бөлімнің (бөлімшенің) қару-жарағы және әскери техникасы
2
Тақырып 2. Бөлімшенің ұрыстық және жорықтық орналасу тәртібі
3
Тақырып 3. Қорғанудың дербес құралдарын қолдануға жаттығу

Сағат саны

2
1
2

4
Тақырып 4. Ұрыстағы сарбаздың әрекеттері
1
5
Тақырып 5. Қорғаныстағы сарбаз
1
6
Тақырып 6. Шабуылдағы сарбаз
1
7
Тақырып 7. Бақылаушы сарбаз
1
8
Тақырып 8. Шолушы сарбаз
1
2 бөлім. «Атыс дайындығы» – 4 сағат
1
Тақырып 1. Калашников автоматын жартылай бөлшектеу және жинақтау жаттығулары
1
2
Тақырып 2. Атуға ыңғайлануға жаттығу (АК-74, пневматикалық винтовка)
1
3
Тақырып 3. Қол гранаталарын лақтыру
1
4
Тақырып 4. Автоматтан (пневматикалық винтовкадан) ату
1
3 бөлім. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, басқа әскерлер және әскери құрылымдарының жалпыәскери жарғылары – 4
сағат
1
Тақырып 1. Әскери бөлімнің (бөлімшенің) орналасуы, өмірі және күнделікті тұрмыс-тіршілігі
1
2
Тақырып 2. Рота бойынша тәуліктік кезекшінің міндеттері
1
3
Тақырып 3. Сақшының міндеттері
1
4
Тақырып 4. Бекеттегі сақшының міндеттері және орындайтын әрекеттері
1
4 бөлім. Саптық дайындық – 4 сағат
1
Тақырып 1. Әскери сәлемдесу
1
2
Тақырып 2. Саптан шығу және қайта сапқа тұру
1
3
Тақырып 3. Саптық тәсілдер және қарумен орындалатын қимылдар
1
4
Тақырып 4. Бөлімшенің сабы
1
5 бөлім. Әскери топография – 1 сағат
1
Тақырып 1. Азимут бойынша қозғалыс
1
Барлығы
24
Қыздар үшін
1
Әртүрлі тұрмыстық жағдайларда жеке қауіпсіздікті қамтамасыз ету
5
2
Жаппай зақымдану кезіндегі алғашқы көмек көрсету
5
3
Жарақат алу, қан ағу және күйік шалу кезінде көрсетілетін алғашқы көмек
5
4
Негізгі жұқпалы аурулар. Уланулар, интоксикация және олардың алдын алу
5
5
Жол-көлік оқиғасы кезінде зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету
4
Барлығы:
24

Курстың тақырыптық жоспары
Дәрі
с
№

1.

2.

3.

4.

5.

Дәріс – 17 сағат
Дәрісте қаралатын тақырыптар және ондағы
сұрақтар

Мемлекет
негіздері

қорғанысының

Сағат
саны

конституциялық

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің
әскери рәміздері
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, басқа
әскерлер және әскери құрылымдарының
жалпыәскери жарғылары
Әскери қызметкерлер және олардың өзара
қарым-қатынастары

1

1

1

1

Әскери тәртіп, оның мәні мен маңызы
1

6.

Мотоатқыш бөлімшесінің ұйымдастыру және

1

Қолданылат
ын көрнекіиллюстраци
ялық және
басқа
материалдар
ҚР заңдары,
мемлекеттік
рәміздері
конспектілеу
ҚР ҚК
әскери
рәміздері
конспектілеу
Жаңа
тақырыпты
конспектілеу

Тақырыпты
қосымша
өздігінен
меңгеруіне
қажетті әдебиет
көздері
А.Тасбулатов
АӘТД,
10сынып, Т-1 §1.
6 бет
А.Тасбулатов
АӘТД,
10сынып, Т-1 §2.
11 бет
А.Тасбулатов
АӘТД,
10сынып, Т-2 §4.
24 бет
Жаңа
А.Тасбулатов
тақырыпты АӘТД,
10конспектілеу сынып, Т-2 §5.
33 бет
Жаңа
А.Тасбулатов
тақырыпты АӘТД,
10конспектілеу сынып, Т-2 §6.
39 бет
Жаңа
А.Тасбулатов

ұрыстық мүмкіндіктері

7.

Калашников автоматы және қол пулеметі
1

8.

Ату негіздері
1

9.

Жергілікті жерде картасыз бағдарлау
1

10.

Әскери роботты техникалардың негіздері
1

11.

Роботтарға арналған тапсырмалар
1

12.

Ядролық қару және оның сипаттамасы
1

13.

Биологиялық (бактериологиялық) қару

1

тақырыпты АӘТД,
10конспектілеу сынып, Т-3 §7.
44 бет
біліктілік
пен
А.Тасбулатов
дағдыны іс АӘТД, 10жүзінде
сынып, Т-4 §8.
қолдану
50 бет
сабағы
Жаңа
А.Тасбулатов
тақырыпты АӘТД, 10конспектілеу сынып, Т-4 §10.
66 бет
Жаңа
А.Тасбулатов
тақырыпты АӘТД, 10конспектілеу сынып, Т-6 §14.
98 бет
Жаңа
А.Тасбулатов
тақырыпты АӘТД, 10конспектілеу сынып, Т-7 §16.
116 бет
Жаңа
А.Тасбулатов
тақырыпты АӘТД, 10конспектілеу сынып, Т-7 §18.
128 бет
біліктілік
пен
А.Тасбулатов
дағдыны іс АӘТД, 10жүзінде
сынып, Т-8 §20.
қолдану
135 бет
сабағы у
Жаңа
А.Тасбулатов
тақырыпты АӘТД, 10-

Теріні қорғаудың жеке құралдары

14.

1
15.

Ұжымдық қорғану құралдары

16.

Табиғи жағдайда автономды өмір сүру
1
Дөңгелекті машиналарды жүргізу негіздері мен
ережелері. Жол қозғалысына қатысушылардың
міндеттері

17.

1

конспектілеу сынып, Т-8 §22.
145 бет
Жаңа
А.Тасбулатов
тақырыпты АӘТД, 10конспектілеу сынып, Т-8 §24.
155 бет
біліктілік
пен
А.Тасбулатов
дағдыны іс АӘТД, 10жүзінде
сынып, Т-8 §25.
қолдану
159 бет
сабағы
Жаңа
А. Рихтер
тақырыпты АӘТД, 11конспектілеу сынып, Б-5 §6.
180 бет
Жаңа
А. Рихтер
тақырыпты АӘТД, 11конспектілеу сынып, Б-4 §1.
56 бет

Тәжірибелік сабақ – 7 сағат
Тәж.
сабақ
№

Тәжірибелік сабақ тақырыптары

1. Сап және оның элементтері. Саптық тұрыс

Сағат
саны

1

Сабақты
өткізуде
қолданылатын
әдістер мен
формалар
Саптық
тәсілдерді
практикалық
орындау

Тақырыпқа
байланысты
әдебиеттер
мен
әдістемелік
ұсыныстар
А.Тасбулатов
АӘТД,
10сынып,
Т-5
§12. 86 бет

2. Бір орында орындалатын бұрылулар. Саптық
және жорықтық адыммен қозғалу

1

бұрылыстард
ы өз бетінше
орындау

3. Саптық тәсілдер және қозғалыс

1

4. Бөлімшені сапқа тұрғызу

1

5. Калашников автоматын (қол пулеметін)
жартылай бөлшектеу және жинақтау

1

6. Калашников автоматын (қол пулеметін) атуға
дайындау

1

7. Жарықшақты қол гранаталары

1

Саптық
тәсілдерді
практикалық
орындау
Саптық
тәсілдерді
практикалық
орындау
АК-74
автоматын
жартылай
бөлшектеу
және
жинақтау
АК-74
автоматын
жартылай
бөлшектеу
және
жинақтау
Ф-1, РГД-5
қол
гранатасын
бөлшектеу
және
жинақтау

СОӨЖ тапсырмалары - 24 сағат

А.Тасбулатов
АӘТД, 10сынып, Т-5
§13. 91 бет
А. Рихтер
АӘТД, 11сынып, Б-3 §1.
44 бет
А. Рихтер
АӘТД, 11сынып, Б-3 §2.
51 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10сынып, Т-4 §9.
55 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10сынып, Т-4
§10. 66 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10сынып, Т-4
§11. 75 бет

№
СОӨЖ тақырыптары

Сағат саны

1.

Экстремизм және терроризмнің ұлттық қауіпсіздікке
тигізетін салдары. Экстремизм түрлері

1

2.

Әскери қызмет – Қазақстан Республикасы
азаматтарының мемлекеттік қызметінің ерекше түрі

1

3.

Қазақстан Республикасы
міндеттерін сақтау

1

4.

Әскери қызметшінің мәртебесі. Әскери
қызметшілердің негізгі құқықтары мен міндеттері

1

5.

Ату ережесі

1

6.

Магнитті азимутты анықтау

1

7.

Роботтарды басқару алгоритмі

1

8.

Шаруашылық объектісінің азаматтық қорғанысы

1

9.

Химиялық қару

1

10.

Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары

1

азаматтарының

әскери

Ұсынылған
әдебиеттер және
басқа әдеби көздер
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-1 §3. 18 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-1 §1.
8 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-1 §2.
14 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-1 §3.
22 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-2 §2.
36 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-6 §15. 105 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-7 §17. 120 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §19. 132 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §21. 141 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §23. 149 бет

11.

Қауіпсіздік негіздері және қауіптерді жіктеу

1

12.

Қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі

1

13.

Техногендік сипаттағы қауіптілік

1

14.

Экологиялық қауіпсіздік

1

15.

Халықты шоғырландыру мен көшіру.

1

16.

Криминогендік жағдайларда өзін-өзі қауіпсіз ұстау
негіздері

1

17.

Террористік акт қаупі кезінде жеке қауіпсіздікті
қамтамасыз ету

1

18.

Ақпараттық кеңістіктегі киберқауіпсіздік негіздері

1

19.

Әртүрлі тұрмыстық жағдайларда жеке қауіпсіздікті
қамтамасыз ету

1

20.

Бағдаршамдар мен реттеушінің сигналдары

1

21.

Жол белгілері.

1

А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-5 §1.
156 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-5 §2.
160 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-5 §4.
170 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-5 §5.
175 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §26. 165 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-5 §7.
186 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-5 §8.
191 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-5 §9.
196 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §30. 188 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-4 §3.
80 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-4 §4.
95 бет

22.

Жол таңбалары және олардың сипаттамалары

1

23.

Қозғалыс жылдамдығы. Әртүрлі жағдайдағы
қозғалыс

1

24.

Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау

1

№
апта

1
1-7

СӨЖ тапсырмалары - 6 сағат
Өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар
(тақырыптар)

2
1. Әскери қызметкерлер және олардың өзара
қарым-қатынастары
2. Мотоатқыш бөлімшесінің ұйымдастыру
және ұрыстық мүмкіндіктері
3. Ату негіздері

8-15

1. Жергілікті жерде картасыз бағдарлау

2. Шаруашылық объектісінің азаматтық

Сағат
саны

3

А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-4 §5.
116 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-4 §67. 128,138 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-4 §8
146 бет

Ұсынылған
әдебиеттер
және басқа
әдеби көздер
4
А.Тасбулатов
АӘТД,
10сынып, Т-2 §5.
33 бет
А.Тасбулатов
АӘТД,
10сынып, Т-3 §7.
44 бет
А.Тасбулатов
АӘТД,
10сынып,
Т-4
§10. 66 бет
А.Тасбулатов
АӘТД,
10сынып,
Т-6
§14. 98 бет
А.Тасбулатов

Есеп беру
формасы

5
Баяндама

Реферат

эссе

Баяндама

Эссе

қорғанысы

АӘТД,
10сынып,
Т-8
§19. 132 бет
А.
Рихтер
АӘТД,
11сынып, Б-4 §2.
63 бет

3. Жол қозғалысына қатысушылардың
міндеттері

Реферат

Пән бойынша тапсырмаларды орындау мен тапсырудың графигі
Жұмыс түрлері

Позициялар

Бағалар
Балл

Пайыз %

Аудиториялық сабақтар, соның ішінде:
Дәріс
Зертханалық сабақ
Тәжірибелік сабақ

1) Бақылау жұмысы
2) Бақылау жұмысы

СӨЖ түрлері
1.
2.

Конспектілеуі,
белсенділігі
Орындауы,
сапасы,
белсенділігі
Белсенділігі,
үй
тапсырмасын орындауы
Межелік бақылау
7 апта
15 апта
СӨЖ
График (апта)
Тапсырма Жұмысты
ны беру
қабылдау
1 аптада
7 аптада

100

100

100

100

100

100

100
100

100
100

Позициялар
Орындауы
және
мерзімінде
тапсыруы

8 аптада
15 аптада
Ағымдық бақылау – АБ1 (ағымдағы (аудиториялық)

Бағалар
Балл

Пайыз %

100

100

100
100

100
100

жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 7 апта
Ағымдық бақылау – АБ2 (ағымдағы (аудиториялық)
жұмыс, межелік бақылау, СӨЖ) – 15 апта
сынақ
Қорытынды бақылау
(ҚБ) Cынақ (С)
Барлығы

100

100

100

100
100

Білім алушы әрбір пәннен алған қорытынды бағасы келесі формуламен анықталады:

Мұнда, ҚБ – пәннің қорытынды бағасы;
АБ1 және АБ2 – 1 және 2 ағымдық бақылау;
Е – емтихан бағасы (100 балдық шкаламен).
Білім алушыға сынақ кітапшасына және транскриптісіне «EduPage» бағдарламасына енгізілгеннен кейінгі қорытынды баға әріптік
және сандық баламамен қойылады
Білім алушының білім жетістігін әріптік жүйемен бағалау
Әріптік бағалау

Сандық баламасы

А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
FХ
F

4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

Пәнді меңгерудің
пайыздық мөлшері%
95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

Дәстүрлі жүйедегі
баға
Өте жақсы

Жақсы

Қанағаттанарлық
Қанағаттанарлықсыз

СӨОЖ орындау үшін әдістемелік нұсқау
Реферат – тақырып бойынша тапсырманы А4 форматқа жалпы беті 10-12 болатын көлемде, рефраттың мазмұнында кіріспе, негізгі
бөлім, қорытынды, әдебиеттер тізімі болуы қажет. Толық талпқа сай жазылған реферат топ ішінде талқылауға салынып, оқытушымен
бағаланады.
Баяндама – тақырыпты 5-7 минутқа сыйдырып қысқаша баяндама ретінде жазып, оны аудитория алында қорғау керек.
Ауызша жауап – берілген үй тапсырмасы конспекті ретінде жазылып, ол оқытушымен білім алушы арасында пікір ретінде
талқыланады.
Ситуациялық есептер шығару – тақырып бойынша берілген есептер топқа бөлініп шығарылады және ол осы топпен қорғалады.
Есептер шығару - әрбір білім алушы өзіне берілген есептерді шығарып, оқыту алдында қорғайды.
Конспект – оқытушы үйге семинар ретінде берген тапсырмаларды білім алушылар жазып, оны оқытушыға тексертеді.
Жазбаша жұмыс – бірнеше тақырып бойынша сұрақтар беріліп, оған білім алушылар жазбаша жауап береді.
Бақылау жұмысы – аралық бақылау алдында өткен тақырыптарды пысықтау үшін жазбаша бақылау жұмысы болады, оған
теориялық материалдар және есептер шығару жатады.
Презентация - тақырыптар бойынша әрбір білім алушыға немесе білім алушы тобына тапсырма біріледі және олар жасаған
жобаларын топ алдында қорғайды.

Сөздік (Глоссарий).
Алғашқы әскери және технологиялық дайындық - орта, техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде әскери іс, робот
техникасы, ІТ-технологиялар бойынша міндетті түрде оқытылатын пән.
Ату - әртүрлі қарудан бір мезгілде ату арқылы жауды жеңіліске ұшырату. Ол жауды жойып, бастырып, әлсіретіп немесе оның
нысаналарын бұзу тапсырмасы негізінде орындалады.
Әскери атақ - әскери қызметшіге және әскери міндеттіге берілетін әскери айырым белгілері.
Әскери билет - азаматтың әскери қызметке тиістілігін және әскери міндеттерге қатыстылығын анықтайтын бірегей, жеке, мерзімсіз
әскери-есептік құжат.
Әскери жанжал - мемлекетте (бір бөлігінде немесе барлық аумақта) соғыс жағдайы енгізіліп, мемлекеттер, халықтар, әлеуметтік топтар
арасындағы қайшылықтарды әскери күшті қолдану арқылы шешу формасы.
Әскери жиындар - Қарулы Күштердің әскери және жұмылдырылған дайындығын арттыру мақсатында әскери қызметшілерді әскери

бөлімдерге шақыру арқылы олардың әскери білімдерін жетілдіру және білім беру үшін әскери дайындық бойынша әскери басқару органдары
өткізетін шаралар.
Әскери міндет - Қазақстан Республикасы азаматтарының Қазақстан Республикасын қорғау бойынша конституциялық міндеті.
Әскери міндеттілер - әскери есепте тұрған және әскери есеп бойынша шектеулі жасқа дейін запаста болатын Қазақстан
Республикасының азаматтары.
Әскери міндеттілер запасы - аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті әскери басқару органдарында әскери есепте
тұратын, Қарулы Күштерді және ұрыс уақытындағы басқа мемлекеттік органдарды қайта жинақтауға, адам шығындарын толықтыруға,
жұмылдыруға бағытталатын әскери міндеттілер.
Әскери оқытылған резерв - Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында әскери оқытылған резерв дайындау
бағдарламасы бойынша тәлім алған азаматтар.
Әскери техника - Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, әскерлері және басқа да әскери құралымдары жарақталатын және олардың
әскери әрекеттері мен күнделікті қызметін қамсыздандыратын қарулар, ұрыс машиналары және басқа да техникалық құралдар.
Басқа да әскерлер мен әскери құралымдар - Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі, әскери қарсы
барлау және әскери полиция органдары, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің Объектілерді қорғау қызметі, Қазақстан
Республикасының Ұлттық ұланы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің әскери-тергеу органдары, азаматтық қорғау
саласындағы уәкілетті органның азаматтық қорғанысының басқару органдары мен әскери бөлімдері, әскери прокуратура органдары.
Граф - өзара байланысты нысандар жиынтығы. Нысандар төбелері немесе графтың түйіндері ретінде, ал байланыстар доғалар немесе
жиектер түрінде беріледі.
Дара басшылық - командирлер (бастықтар) бағыныстыларға қатысты белгілі құқықтық құзыреттілікке ие және әскери бөлімнің,
бөлімшенің, әрбір әскери қызметшінің өмірі мен әрекетінің барлық тараптары үшін мемлекет алдында жеке жауапкершілікке ие болатын
әскери басқару түрі.
Динамикалық модель - роботты әрекетке келтіретін қозғалыс (жолы) пен күшті сипаттайтын математикалық модель.
Жасөспірім шақырылушы - әскери есепке алынғанға дейін әскери қызметке дайындықтан өтетін ер жынысты Қазақстан Республикасы
азаматтары.
Жауынгерлік әзірлік - Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың өздеріне жүктелген
міндеттерді белгіленген мерзімдерде орындауға дайындығының дәрежесін айқындайтын жағдай.
Жұмылдыру - Қазақстан Республикасына қарсы агрессия әлде оның қауіпсіздігіне сырттан тікелей қатер төнгенде жүргізілетін ҚР- ның
мемлекеттік органдарын, ұйымдарын, Қарулы Күштерін, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарын, тұрғындарын, аумағы мен
экономикасын (жалпы жұмылдыру) немесе олардың қайсыбір бөлігін (ішінара жұмылдыру) соғыс жағдайы режиміне көшіруге байланысты
жалпы мемлекеттік іс-шаралар кешені.
Зорлық-зомбылық идеологиясы - зорлық-зомбылықты негіздейтін соның ішінде саяси, діни, идеологиялық және басқа мақсаттарға
жету жолында террористік әдістер мен құралдар пайдалануға бағытталған әлеуметтік теориялар, көзқарастар мен идеялар.
Қарулы Күштердің түрі - белгілі бір салада (құрлықта, теңізде, әуе кеңістігінде) соғыс қимылдарын жүргізуге арналған мемлекеттің

Қарулы Күштерінің бір бөлігі.
Марш - бөлімшелердің көзделген ауданға немесе белгіленген қорғаныс шебіне шығу мақсатында бекітілген уақытта, толық құрамда,
лекте жолдармен және лектік соқпақтармен ұйымдастырылған қозғалысы.
Оқу жиыны - әскери міндеттілерді, әскери оқу орнына (әскери факультеттерге) түскен шақырылушыларды, жоғары оқу орны әскери
кафедраларының студенттерін дайындау және қайта даярлау мақсатында жүргізілетін әскери жиындардың түрі.
Робот - адам тәрізді әрекеттер, қимылдар жасайтын автоматтандырылған машина; әдетте адам орындайтын немесе өндірістік
операцияларды орындауға бағытталған күрделі кұрылғы.
Сарбаздар (матростар) - сарбаз (матрос) әскери атағы тағайындалған әскери қызметшілер.
Соғыс уақыты - соғыс жағдайы жария етілген сәттен немесе соғыс әрекеттері нақты басталғаннан аяқталған уақытқа дейінгі, бірақ оның
нақты аяқталған уақытынан ерте болмаған кезең.
Төтенше жағдай - белгілі бір аумақта адам шығынына, адамдардың денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян келтіруге, елеулі
материалдық нұқсанға және адамдардың тыныс-тіршілігі жағдайларының бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін немесе болған аварияның,
өрттің, қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің, қауіпті табиғи құбылыстың, апаттың, өзге де табиғи апаттардың салдарынан
қалыптасқан жағдай.
Ұрыс қимылдары - тиісті әскери басқару органдарының басшылығымен жауынгерлік міндеттерді орындау кезіндегі әскери
бөлімдердің, құрамалар мен бөлімшелердің ұйымдасқан іс-қимылдары.
Ұшқышсыз ұшу аппараты (ҰҰА) - бортында экипажы жоқ ұшу аппараты немесе құрылғылары.
Шабуылдау - бұл ұрыста қарсыласты түбегейлі жеңіліске ұшырату үшін мотоатқыштар және танк бөлімшелерінің қозғалысы мен
атуын біріктіре отырып, жақын қашықтықтан жүргізілетін шабуыл. Шабуылдаудың негізгі элементі - барлық құралдардан қозғалыста және
қысқа аялдап қарқынды оқ жаудыру. Шабуылдың күші, ең алдымен, бөлімшелердің ату қуаты арқылы анықталады.
Шақырылушылар - аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті әскери басқару органдарының шақыру учаскесіне
есепке тіркелген және Қарулы Күштер қатарына шақыруға жарамды ер жынысты Қазақстан Республикасы азаматтары.
Негізгі әдебиеттердің тізімі
Әдебиеттер және оқу құралдардың тізбесі
Негізгі:
А.Н.Рыспаев, Е.Б.Адельбаев, Н.Т.Асипов, А.И.Рихтер, А.М.Ерекешев, А.С.Усербаев, Ж.А.Саткулов, С.К.Куптилеуова. , Алғашқы
әскери және технологиялық дайындық- 1 бөлім, 10 сыныптарға арналған оқулық Кокшетау «Келешек-2030»,2019 ж.
E-mail: torg@keleshek-2030.kz
7. А.Н.Рыспаев, Е.Б.Адельбаев, Н.Т.Асипов, А.И.Рихтер, А.М.Ерекешев, А.С.Усербаев, Ж.А.Саткулов, С.К.Куптилеуова. , Алғашқы
әскери және технологиялық дайындық оқу-далалық (лагерлік) жиыны - 2 бөлім, 10 сыныптарға арналған оқулық ,
Кокшетау:«Келешек-2030», 2019 ж.
E-mail: torg@keleshek-2030.kz
6.

А.Б. Тасбулатов, Д.К. Майхиев, Е.Ж. Акимбаев, О.Ж. Мамырбаев Алғашқы әскери және технологиялық дайындық»- 1 бөлім, 10
сыныптарға арналған оқулық - Алматы «Мектеп» 2019 ж
https://www.okulyk.kz/
mektep@mail.ru
9. А.Б. Тасбулатов, Д.К. Майхиев, Е.Ж. Акимбаев, О.Ж. Мамырбаев Алғашқы әскери және технологиялық дайындық оқу-далалық
жиыны - 2 бөлім, 10 сыныптарға арналған, Алматы «Мектеп» 2019
https://www.okulyk.kz/
mektep@mail.ru
10. В.А. Лим, А.В. Гудков , Алғашқы әскери және технологиялық дайындық», 11 сыныптарға арналған оқулық-Алматы «Мектеп» 2019
ж
http://expert.mektep.kz/ru/shop/217159-11_klass/217198-nachalnaja_vojennaja_i_tehnologicheskaja_podgotovka_11/1
8.

Оқытуға ұсынылатын құралдар тізімі:
1.Мультимедиалық жабдық.
2.Электронды оқулық.
Басқада оқу жабдықтары:
1) қамтамасыз ету табеліне сәйкес көрнекі құралдармен және АӘТД оқытудың техникалық құралдарымен жабдықталған оқу бөлмесі;
2) алғашқы әскери және технологиялық дайындық, өмір қауіпсіздігінің негіздері және азаматтық қорғаныс бойынша арнайы жабдықтарды
сақтауға арналған бөлме;
3) саптық дайындық бойынша сабақ өткізу алаңы;
4) рота бойынша күндізгі кезекшінің міндеттерін іс жүзінде үйрететін орын;
5) сақшының міндеттерін үйретуге арналған орын;
6) тактикалық алаң;
7) кедергілерден өту жолының кешені;
8) ату тирі;
9) әскери және еңбек даңқының бұрышы.
Әдістемелік нұскаулар
Алғашқы әскери және технологиялық дайындық: Әдістемелік нұсқау.
Жалпы білім беретін мектептің 10-сынып мұғалімдеріне арналған құрал
1- және 2-бөлімдер. — алма ты: мектеп, 2019. — 237 б.

Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министірлігі
Еуразия аграрлық колледжі
«БЕКІТЕМІН»
Директордың оқу жұмысы
жөніндегі орынбасары
________ Инкарбаева Г.М.
«_____»______________ 2019ж.

ЖБП13 «Алғашқы әскери және технологиялық дайындық» пәнінің
2021 – 2022 оқу жылының
КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Семестр -2
Мамандық 07130100-« Электр жабдықтары» (түрлері және салалары бойынша)
Біліктілік 4S07130103- Техник –электрик
Курс – 1,топ ЭО-113
Кредиттер саны-3
Педагог Ерманов Мухтар Мухамбетгалиевич
Күнтізбеліқ-тақырыптық жоспары 2020 жылдардағы типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрылды

«жалпы әлеуметтендіру» пәндік (циклдік) комиссияның отырысында қаралды.
20__ж. «___» _______ №___ хаттама
Төраға _________ Қожан Н.Ғ.
Сабақ
№

1

2

3

4

5

6

Тақырыпты
оқытудың
күнтізбелік
мерзімі

Бөлім, тақырып атауы

Мемлекет
негіздері

қорғанысының

Сағат
тар
саны

Сабақ типі

конституциялық

Экстремизм
және
терроризмнің
ұлттық
қауіпсіздікке тигізетін салдары. Экстремизм
түрлері
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің
әскери рәміздері
Әскери қызмет – Қазақстан Республикасы
азаматтарының мемлекеттік қызметінің ерекше
түрі
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, басқа
әскерлер
және
әскери
құрылымдарының
жалпыәскери жарғылары
Қазақстан Республикасы азаматтарының әскери
міндеттерін сақтау

1

дәріс

1

соөж

1

дәріс

1

соөж

1

дәріс

1

соөж

Үй тапсырмасы

А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-1 §1. 6 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-1 §3. 18 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-1 §2. 11 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-1
§1. 8 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-2 §4. 24 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-1
§2. 14 бет

Ескерту

7

Әскери қызметкерлер және олардың өзара қарымқатынастары

1

8

Әскери қызметшінің мәртебесі. Әскери
қызметшілердің негізгі құқықтары мен міндеттері

1

Әскери тәртіп, оның мәні мен маңызы
9

1
Шаруашылық объектісінің азаматтық қорғанысы

10

1
Сап және оның элементтері. Саптық тұрыс

11

1
Қауіпсіздік негіздері және қауіптерді жіктеу

12

13

1
Бір орында орындалатын бұрылулар. Саптық және
жорықтық адыммен қозғалу

1

Қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі
14

1
Саптық тәсілдер және қозғалыс

15

1

А.Тасбулатов
дәріс
АӘТД, 10-сынып,
Т-2 §5. 33 бет
А. Рихтер АӘТД,
соөж
11-сынып, Б-1
§3. 22 бет
А.Тасбулатов
дәріс
АӘТД, 10-сынып,
Т-2 §6. 39 бет
А.Тасбулатов
соөж
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §19. 132 бет
А.Тасбулатов
тәжірибелі
АӘТД, 10-сынып,
к
Т-5 §12. 86 бет
А. Рихтер АӘТД,
соөж
11-сынып, Б-5
§1. 156 бет
А.Тасбулатов
тәжірибелі
АӘТД, 10-сынып,
к
Т-5 §13. 91 бет
А. Рихтер АӘТД,
соөж
11-сынып, Б-5
§2. 160 бет
А. Рихтер АӘТД,
тәжірибелі
11-сынып, Б-3
к
§1. 44 бет

Техногендік сипаттағы қауіптілік
16

1
Бөлімшені сапқа тұрғызу

17

1
Экологиялық қауіпсіздік

18

19

1
Мотоатқыш бөлімшесінің
ұрыстық мүмкіндіктері

ұйымдастыру

және

1

Халықты шоғырландыру мен көшіру.
20

1
Ядролық қару және оның сипаттамасы

21

1
Химиялық қару

22

1
Биологиялық (бактериологиялық) қару

23

1
Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары

24

1

А. Рихтер АӘТД,
соөж
11-сынып, Б-5
§4. 170 бет
А. Рихтер АӘТД,
тәжірибелі
11-сынып, Б-3
к
§2. 51 бет
А. Рихтер АӘТД,
соөж
11-сынып, Б-5
§5. 175 бет
А.Тасбулатов
дәріс
АӘТД, 10-сынып,
Т-3 §7. 44 бет
А.Тасбулатов
соөж
АӘТД, 10-сынып,
Т-8§26. 165 бет
А.Тасбулатов
дәріс
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §20. 135 бет
А.Тасбулатов
соөж
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §21. 141 бет
А.Тасбулатов
дәріс
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §22. 145 бет
А.Тасбулатов
соөж
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §23. 149 бет

Теріні қорғаудың жеке құралдары
25

26

Криминогендік жағдайларда өзін-өзі қауіпсіз ұстау
негіздері

1

дәріс

1

соөж

1

дәріс

1

соөж

1

дәріс

1

соөж

1

дәріс

1

соөж

1

дәріс

Ұжымдық қорғану құралдары
27

28

Террористік акт қаупі кезінде жеке қауіпсіздікті
қамтамасыз ету
Табиғи жағдайда автономды өмір сүру

29
Ақпараттық кеңістіктегі киберқауіпсіздік негіздері
30
Әскери роботты техникалардың негіздері
31

32

Әртүрлі тұрмыстық жағдайларда жеке
қауіпсіздікті қамтамасыз ету
Роботтарға арналған тапсырмалар

33

А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §24. 155 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-5
§8. 191 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §25. 159 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-5
§9. 196 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-5
§6. 180 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §30. 188 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-7 §16. 116 бет
А. Рихтер АӘТД,
11-сынып, Б-4
§3. 80 бет
А.Тасбулатов
АӘТД, 10-сынып,
Т-7 §18. 128 бет

Роботтарды басқару алгоритмі
34

1
Жергілікті жерде картасыз бағдарлау

35

1
Магнитті азимутты анықтау

36

1
Калашников автоматы және қол пулеметі

37

1

38

Ату ережесі

1

39

Калашников автоматын (қол пулеметін) жартылай
бөлшектеу және жинақтау

1

Бағдаршамдар мен реттеушінің сигналдары
40

41

1
Калашников автоматын (қол пулеметін) атуға
дайындау

1

Жол белгілері.
42

1

А.Тасбулатов
соөж
АӘТД, 10-сынып,
Т-7 §17. 120 бет
А.Тасбулатов
дәріс
АӘТД, 10-сынып,
Т-6 §14. 98 бет
А.Тасбулатов
соөж
АӘТД, 10-сынып,
Т-6 §15. 105 бет
А.Тасбулатов
дәріс
АӘТД, 10-сынып,
Т-4 §8. 50 бет
А. Рихтер АӘТД,
соөж
11-сынып, Б-2
§2. 36 бет
А.Тасбулатов
тәжірибелі
АӘТД, 10-сынып,
к
Т-4 §9. 55 бет
А. Рихтер АӘТД,
соөж
11-сынып, Б-4
§3. 80 бет
А.Тасбулатов
тәжірибелі
АӘТД, 10-сынып,
к
Т-4 §10. 66 бет
А. Рихтер АӘТД,
соөж
11-сынып, Б-4
§4. 95 бет

Жарықшақты қол гранаталары
43

1
Жол таңбалары және олардың сипаттамалары

44

1
Ату негіздері

45

1

46

Қозғалыс жылдамдығы. Әртүрлі жағдайдағы
қозғалыс

1

47

Дөңгелекті машиналарды жүргізу негіздері мен
ережелері.

1

Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау
48

1

А.Тасбулатов
тәжірибелі
АӘТД, 10-сынып,
к
Т-4 §11. 75 бет
А. Рихтер АӘТД,
соөж
11-сынып, Б-4
§5. 116 бет
А.Тасбулатов
дәріс
АӘТД, 10-сынып,
Т-4 §10. 66 бет
А. Рихтер АӘТД,
соөж
11-сынып, Б-4
§6-7. 128,138 бет
А. Рихтер АӘТД,
дәріс
11-сынып, Б-4
§1. 56 бет
А. Рихтер АӘТД,
соөж
11-сынып, Б-4 §8
146 бет

Далалық оқу жиыны
Тактикалық дайындық – 10 сағат
2

1

Тақырып 1. Әскери бөлімнің (бөлімшенің) қаружарағы және әскери техникасы

1

2

Тақырып 2. Бөлімшенің ұрыстық және жорықтық
орналасу тәртібі

тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-1
§1. 6 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-1
§2. 19 бет

3

Тақырып 3. Қорғанудың
қолдануға жаттығу

дербес

құралдарын

2

Тақырып 4. Ұрыстағы сарбаздың әрекеттері

1

Тақырып 5. Қорғаныстағы сарбаз

1

Тақырып 6. Шабуылдағы сарбаз

1

Тақырып 7. Бақылаушы сарбаз

1

Тақырып 8. Шолушы сарбаз

1

4

5

6

7

8

тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-1
§3. 24 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-1
§4. 36 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-1
§5. 45 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-1
§6. 51 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-1
§7. 55 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-1
§8. 59 бет

«Атыс дайындығы» – 4 сағат
1

9

Тақырып 1. Калашников автоматын жартылай
бөлшектеу және жинақтау жаттығулары

1

10

Тақырып 2. Атуға ыңғайлануға жаттығу (АК-74,
пневматикалық винтовка)
Тақырып 3. Қол гранаталарын лақтыру

1

11

тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-2
§9. 64 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-2
§10. 71 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-2

§11. 87 бет

12

Тақырып 4. Автоматтан (пневматикалық
винтовкадан) ату

1

тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-2
§10. 75 бет

13

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері,
басқа әскерлер және әскери құрылымдарының
жалпыәскери жарғылары – 4 сағат
Тақырып 1. Әскери бөлімнің (бөлімшенің)
орналасуы, өмірі және күнделікті тұрмыс-тіршілігі

1

тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-3
§12. 92 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-3
§13. 102 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-3
§14. 106 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-3
§15. 112 бет

1

14

Тақырып 2. Рота бойынша тәуліктік кезекшінің
міндеттері
Тақырып 3. Сақшының міндеттері

1

Тақырып 4. Бекеттегі сақшының міндеттері және
орындайтын әрекеттері

1

15

16

Саптық дайындық – 4 сағат
Тақырып 1. Әскери сәлемдесу

1

Тақырып 2. Саптан шығу және қайта сапқа тұру

1

17

18

тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-4
§16. 116 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-4
§17. 121 бет

19

Тақырып 3. Саптық тәсілдер және қарумен
орындалатын қимылдар

1

Тақырып 4. Бөлімшенің сабы

1

20

тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-4
§18. 123 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-4
§19. 126 бет

Әскери топография – 1 сағат
Тақырып 1. Азимут бойынша қозғалыс

1

Барлығы

24

21

тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 2-б, Т-5
§20. 132 бет

Қыздар үшін
5

22

Әртүрлі тұрмыстық жағдайларда жеке
қауіпсіздікті қамтамасыз ету

5

23

Жаппай зақымдану кезіндегі алғашқы көмек
көрсету

5

24

Жарақат алу, қан ағу және күйік шалу кезінде
көрсетілетін алғашқы көмек

5

25

Негізгі жұқпалы аурулар. Уланулар, интоксикация
және олардың алдын алу

тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §30. 188 бет
тәжірибелі А. Рихтер АӘТД,
к
11-сынып, Б-5
§10. 201 бет
тәжірибелі А.Тасбулатов
к
АӘТД, 10-сынып,
Т-8 §29. 180 бет
тәжірибелі А. Рихтер АӘТД,
к
11-сынып, Б-5
§11. 206 бет

26

Жол-көлік оқиғасы кезінде зардап шеккендерге
алғашқы көмек көрсету

4

Барлығы

24

тәжірибелі А. Рихтер АӘТД,
к
11-сынып, Б-5
§12. 206 бет

Сағаттың бөлінуі
№
р/с
1
2
3
4

Оқу уақытының бөлінісі
Барлық сағат
Семестрге жоспарланған
Бұрын өткізілген сағат
Келесі оқу жылына қалған

Барлық сағат
саны
48
24
-

оның ішінде
Теориялық
сабақтар
17
8-9
-

Практикалық және
зертханалық сабақтар
7
4-3
-

Курстық
жоба/жұмыс

-

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата ___________
Топ/Группа: _________
Сабақтың/Урок №1
Тақырыбы/Тема занятия Мемлекет қорғанысының конституциялық негіздері
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларға мемлекет қорғанысының конституциялық негіздерін ұғындыру.
Білімнің/Оброзовательная
алғашқы әскери сабаққа дайындалу
Дамытушылық/развиваюшея Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Тәрбиелік/воспитательная
Отанды қорғау
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеу
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелері.
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, олардың құрамы және атқаратын қызметтерін;
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
-Қазақстан Республикасының Конституциялық құрылымы негіздері дегенді қалай түсінесіңдер?
-Армия дегеніміз не?
ҚК-ің ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі қандай?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов

Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Тақырып 1. Мемлекет қорғанысының конституциялық негіздері
«Конституция» термині «constitutio» – «орнатамын, тағайындаймын» деген латын сөзінен туындаған. Ол біздің дәуірімізге дейінгі
бірінші ғасырда Ежелгі Рим заңнамасында, әдетте, мемлекет құрылымын бекітетін императордың әр алуан актілерін белгілей отырып,
кездеседі.
ҚР конституциялық заңнамасының қалыптасу кезеңдері келесі конституциялық актілердің қабылдануымен белгіленген
1) 30.08.1995 ж. ҚР Конституциясы жалпыхалықтық референдум негізінде қабылданды;
2) «ҚР Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»7.10.1998 ж., 21.05.2007 ж. ҚР Заңы.
Конституцияны мемлекеттің басты, негізгі заңы деп әділ атайды. Егер елімізде қолданыста жүрген көптеген құқықтық актілерді
белгілі бір ұйымдастырылған және өзара байланысқан тұтас, әлдебір жүйе ретінде қабылдасақ, онда конституция – бүкіл құқықтың негізі,
өзегі және бір мезгілде оның дамуының қайнар көзі. Конституция негізінде өткенде қолданыста болған дәстүрлі, сондай-ақ жаңа,
экономикадағы, әлеуметтік дамудағы, саясаттағы және мәдениеттегі өзгерістерді есепке ала отырып жасалған құқықтың әр алауан
салаларының қалыптасуы жүреді.
1995 ж. ҚР Конституциясы оның құрылтайшы сипатын білдіретін кіріспе сөзбасынан, және 9 бөлім бойынша топтастырылған 98
баптан тұрады:
1-бөлім. «Жалпы ережелер» мемлекеттік құрылыс негіздерін белгілейтін қағидаттарға арналған.
2-бөлім. «Адам және азамат» жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздеріне арналған, бұл бөлімде адаммен азаматтың
құқықтары мен бостандықтары, сондай-ақ азаматтық институтының негіздері реттемеленеді.

3-бөлім. «Президент» бөлімінде президенттік басқару нысаны бекітіледі, бапқа сәйкес, президент биліктің бірде бір тармағына
жатпайды, мемлекет басшысы, халықпен Конституция бірлігінің нышаны және кепілі болып табылады және мемлекеттік биліктің барлық
тармақтарының келісіммен жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
4-бөлім. «Парламент» заң шығару функцияларын жүзеге асыратын Парламенттің жоғары өкілетті орган ретіндегі құқықтық
мәртебесін белгілейді, Парламент қызметінің ұйымдастыру-құқықтық түрлерін және оның депутаттарының мәртебесін бекітеді.
5-бөлім. «Үкімет» Республикадағы атқарушы билікті жүзеге асыратын Үкімет қызметінің негіздеріне арналған, Үкіметпен Премьерминистрдің құзыретін бекітеді.
6-бөлім. «Конституциялық Кеңес» Конституциялық Кеңестің құқықтық қағидасының негіздеріне арналған, оның негізгі
функцияларының бірі Конституция нормаларына ресми түсіндірме беру болып табылады.
7-бөлім. «Соттар және әділ сот» сот жүйесіне арналған, Конституциялық Кеңеске нормативтік-құқықтық актіні конституциялық
емес деп тану үшін жүгіну мүмкіндігін бекітеді. Бұл бөлімде Конституция анықтаумен алдын ала тергеуді сотпен прокуратурадан бөледі.
8-бөлім. «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару» 85-бапқа сәйкес жергілікті мемлекеттік басқаруды жергілікті
өкілетті және атқарушы органдар жүзеге асырады. 89-бапқа сәйкесҚазақстан Республикасындажергілікті өзін-өзі басқару мойындалады,
оның міндеті –жергілікті маңызы бар мәселелерді шешу кезінде тұрғын халықтың дербестігін қамтамасыз ету.
9-бөлім. «Қорытынды және ауыспалы қағидалар» (90-98 баптар), жекелеген конституциялық дәлелдемелерді іске асыру рәсімін
жүзеге асырады.
Конституция елдің негізгі заңы ретінде Қазақстан халқының еркін, елді «жоғары құндылықтары адам, оның өмірі, құқықтары мен
бостандықтары болып табылатын демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде» нығайтуға ұмтылысын
білдіреді[2]. Демократияның үздік идеяларын бойына жинақтап, адамды оның құқықтарымен және бостандықтарымен жоғары қояды.
Адамның құқықтары мен бостандықтары әрқайсысына туғаннан тиесілі, абсолюттік және ажыратылмайтын болып танылады, заңдарды және
өзге де нормативтік құқықтық актілердің мазмұны мен қолданылуын белгілейді (12 б. 2 т.) [3].
1995 жылғы Конституциясымен Қазақстан Республикасыадаммен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын таныды және өзіне
халықаралық міндеттемелерді жүктей отырып халықаралық жұртшылық алдында таниды. 1995 жылы Қазақстан адам құқықтарымен
бостандықтары саласындағы халықаралық құжаттардың елеулі ауқымын ратификациялады. Солардың қатарында халықаралық азаматтық
және саяси құқықтар, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы пактілер бар.
Қоғамның саяси жүйесінде мемлекет халық билігін жүзеге асырушы басты құрал ретінде жетекші орын алады. Қарулы Күштермемлекеттік механизмнің құрамдас бөлігі, ол қоғамдық құрылысты, аумақтық тұтастық пен елдің тәуелсіздігін қарумен қорғау үшін арнайы
құрылған.
«Армия саясаттан тыс тұрады». Армия қоғамның бір бөлігі, мемлекеттік механизмнің элементі бола отырып, саясаттан тыс бола
алмайды, сондай-ақ оның субьектісі де бола алмайды, болуға тиіс те емес. Армия-мемлекеттің жоғары заң шығарушы және атқарушы
органдары белгілеген саясатты жұзеге асыру құралы. Армия азаматтық бақылау жасау-өркениетті мемлекеттердің дұрыс өмір сүруінің басты

шарты. ЕҚЫҰ аясындағы Копенгаген кеңесінің құжаттарында Қарулы Күщтер мен полиция азаматтық билік бақылауында болады әрі оған
есеп береді деген арнайы нұсқау бар.
Бұл принциптің әрекеті әлемнің барлық елдері Конституциясында заңмен бекітілген. Армияның қоғамдағы орны мен мақсатын
есепке ала отырып,көптеген елдердің заңдары әскери қызметшілердің партияларға мүше болуына,саяси іс-әрекеттерге қатысуына мүлдем
тыйым салады.ҚР Конституциясына сәйкес Қарулы Күштердің жауынгерлері толық құқылы азаматтар болып табылады,әрі біздің заңымыз
бойынша,сайлауға және сайлануға ешбір шектеусіз құқылы.
3.Әскери антта қысқаша әскери қызметшінің бойында болуға тиісті моральдық-саяси,жауынгерлік қасиеттері жайлы баяндалады.Ең
негізгі талаптың бірі-адал болу. Бұл кездейсоқтық емес. Адамнан адалдықты,шындықты талап ететін армиялық заң ғана емес. Әсіресе қазіргі
күні, Қазақстан өз дамуының жаңа сапалы кезеңінде түрғанда,адалдықтың,шыныдықтың бұрмаланбауын талап ету-ерекше мәнге ие.Тек адал
адам өз мемлекетінің қауіпсіздігін, оның қорғаныс қаблетілігінің нығаюы үшін күреске белсенді қатынасады. Жауынгерлер адалдықтың
ұрыста ғана емес,күнделікті өмірде де қажет екенін түсінуі керек.Қазақстан армиясында біздің республикамыздағы барлық ұлттар мен
ұлыстардың өкілдері қызмет етеді. Мұнда олар жауынгерлік достық пен әскери туысқандықтың өзіндік мектебін өтеді.
ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚАЗІРГІ АРМИЯСЫ.
Қазіргі кезде ҚР ҚК –не құрлықтағы әскерлер, аэроұтқыр әскерлері, әуе қорғаныс күштері, ұлттық қауіпсіздік Комитетінің шекара
қызметі және Республикалық ұлан мен Ішкі әскерлер кіреді. Өз ретіне қарай, ҚК түрлері әр түрлі әскер бөлімдері мен құрамалардан, арнайы
әскер бөлімдері мен бөлімшелерінен тұрады.
Құрлық әскерлерінің құрамында бірнеше арнайы әскер түрлері мен құрамалары болады.
Әскер түрлеріне мотоатқыштар, танк және артиллерия әскерлері жатады
Арнайы әскерлерге инженерлік, химия, байланыс, радио және радиотехникалық, автомобильдік әскерлер және т. б. жатады.
Мотоатқыштар әскерлеріне мотоатқыштар бөлімшесі, бөлімдер және құрамалар жатады. Олар ұрыс құралдарының әр түрімен
қаруланған және моторландырылған. Олардың бөлімшелері мен бөлімдері жаяу әскерлердің ұрыс машиналарымен (ЖҰМ),
бронетранспортерлермен және танкілермен жарақталған. Жауынгерлер автоматпен қаруланады және бөлімшелерде танкіге қарсы күрес
жүргізетін және басқарылатын реактивтік снарядтар (ПТУРС) болады. Қаруланған мотоатқыштар құрамалары бөлімдерінің құрамына
түгелдей моторландырылған артиллериялық инженерлік, химиялық, байланыс, автомобильдік және басқа бөлімшелер енген.
Танк әскерлері – құрлық әскерлерінің басты екпінді күші. Олар ең басты күрделі міндеттерді орындау үшін қолданылады.ҚР ҚК-нің
құрамаларының қару – жарағында орта және жеңіл жүретін танкілері бар.
Құрлық әскерінің артиллериясында зеңбіректер, келте зеңбіректер, реактивтік қондырғылар, танкіге қарсы қолданылатын жойғыш
зеңбіректер, минаатарлар және алыс қашықтықта әрекет ететін танкіге қарсы қолданылатын басқармалы реактивтік снарядтар болады.
Барлық құралдары моторландырылған.
Құрлық әскерлерінің арнайы бөлімшелері мен бөлімдері құрлық әскерінің тіршілігі мен ұрыс әрекеттерін толық қамтамасыз етуге
арналған.

Инженерлік әскерлер. Бірде – бір әскери мәселе инженерлік қамтамасыз етусіз шешілмейді. Олар шабуылда әскерлердің жылжуын
қамтамасыз етеді, жолдар мен көпірлер салады, сулы тосқауылдардан өту құралдарын жабдықтайды, қарсыластың бөгеттеріне өткелдер
жасайды, минасыздандырады. Қорғаныста қорғаныстық шептерді және позицияларды тұрызыды, бөгеттер жасайды.
Радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау әскерлері (РХБ қорғау) - әскерлерді ұрыстық қамтамасыз ету түрлерінің бірі
ретінде ұрыста радиоактивтік, химиялық, биологиялық зақымдану жағдайында әскерлердің шығынын төмендету және қорғану мақсатында
қолданылады.
Байланыс әскерлері бөлімшелер мен бөлімдердің арасында берік және тұрақты байланыстың болуын қамтамасыз етеді.
Техникалық қамтамасыз ету бөлімдері ракеталар мен оқ – дәрілерді күтіп ұстауға, сақтауға, әскерлерді қару – жарақпен ,
техникамен , оқ – дәрілермен қамтамасыз ету және әскери – техникалық барлау, эвакуациялау, бұзылған қару – жарақ пен техниканы
жөндеуді ұйымдастырып, оларды уақытында іске қосуға арналған.
Тыл бөлімшелері, бөлімдері мен құрамалары әскерлердің тылын қамтамасыз етуге арналған. Олар ұрыс жүргізіп жатқан
бөлімдерге материалдық құралдарды жеткізу, жаралыларды, бұзылған техникаларды эвакуациялау және басқа да жүктерді тасымалдау
міндетін атқарады.
Әуе қорғаныс күштері мемлекеттің әуе шекарасын және қарсыластың соққысынан әскерлерді қорғайды. Олардың құрамына әуе
шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері мен әскери әуе күштері кіреді.
Әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері (ӘШҚӘ) зениттік – ракеталық әскерлерден, ӘШҚӘ авиациясынан, радиотехникалық
және арнайы әскерлерден тұрады.
Әскери әуе күштері майдан, армиялық және әскери – тасымалдау авиацияларынан тұрады.
Әскери – теңіз күштері Каспий теңізімен шекаралас өзендердегі қазақстандық секторын қорғауға, теңіздегі ұрыс қимылдары мен
операцияларын жүргізуге арналған.
Аэроұтқыр әскерлері (десантшылар) әр түрлі ұрыс әрекеттерін жүргізуге, маңызды аудандар мен объектілерді басып алып, шабуыл
жасап келе жатқан әскерлер келіп жеткенше ұстап тұруға, қарсыластардың штабтары мен тылдағы бөлімдерін жоюға, қарсыластарды
қоршауда және жоюда көмектесуге арналған.
Ракеталық әскерлер және артиллерия қарсыласты атыспен жоюға арналған.
ҚР Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің шекара қызметінің құрамында: шекара әскерлері мен шекара қызметінің теңіз
дивизиясы болады.
Шекара әскерлері Отанымыздың аумақтық біртұтастығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Шекара қызметінің теңіз дивизиясы шекарашылармен бірге ҚР-ның Каспий теңізіндегі сумен шекаралас бөлігін қорғауға арналған.
Республикалық ұлан ҚР Президентіне бағынатын жеке әскери құрылым. Ол аса маңызды объектілерді қорғауға байланысты міндеттерді
орындайды. Жоғары мемлекеттік деңгейдегі хаттамалық және салтанатты шерулерді қамтамасыз етуге, сондай – ақ төтенше жағдайлар
зардаптарын жоюға қатысады.

Ішкі әскерлер құқықтық тұрақтылықты сақтауға, арнайы мемлекеттік объектілерді қорғауға және басқа да қызметтік - әскери міндеттерді
орындауға арналған.
Қазақстан Республикасындағы жоғары әскери - оқу орындары:
 Құрлық әскерлерінің әскери институты. Алматы қаласы.
 Ұлттық қорғаныс университеті. Алматы қаласы.
 ҚР Ұлттық Қауіпсіздік Комитетінің әскери институты. Алматы қаласы.
 Радиоэлектроника және байланыс әскери – инженерлік институты. Алматы қаласы.
 ҚР Қорғаныс министрлігінің Шет тілдері әскери институты. Алматы қаласы.
 ҚР Ұлттық Қауіпсіздік академиясы. Алматы қаласы.
 Әскери теңіз институты. Ақтау қаласы.
 Әуе қорғанысы Күштерінің әскери институты. Ақтөбе қаласы.
 ҚР Ішкі істер министрлігінің Жоғары әскери Ішкі әскер училищесі. Петропавл қаласы.
 Кадет корпусы. Шученск қаласы.
 Республикалық «Жас Ұлан» мектебі.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________
Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №2
Тақырыбы/Тема занятия Экстремизм және терроризмнің ұлттық қауіпсіздікке тигізетін салдары. Экстремизм түрлері
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларға экстремизм және терроризмнің ұлттық қауіпсіздікке тигізетін салдары және экстремизм
түрлері туралы түсінік беру.

Білімнің/Оброзовательная Студенттердің бірін-бірі тыңдай білу, өз ойын тиянақты жеткізе білу, нақты сұрақ қойып, қойылған сұраққа
дәл жауап бере білу қабілеттерін дамыту.
Дамытушылық/развиваюшея Ұқыптылыққа өздігінен іздене білуге, білімге құштарлыққа тәрбиелеу.
Тәрбиелік/ елін, жерін сүюге, саналы түрде Отан қорғауға дайын болуға, Қазақстан Республикасының Қарулы күштерін құрметтеуге,
батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
-Қазақстан Республикасының Конституциялық құрылымы негіздері дегенді қалай түсінесіңдер?
-Армия дегеніміз не?
ҚК-ің ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі қандай?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Экстремизм және терроризмнің ұлттық қауіпсіздікке тигізетін салдары.
Экстремизм түрлері: саяси, діни, экономикалық және экологиялық.
Экстремизм, терроризм, олардың өзіндік сипаттары.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
Терроризм мен экстремизм түрлері туралы айт.
Терроризм мен экстремизм өздеріне тән белгілерін атаңдар.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Экстремизм және терроризмнің ұлттық қауіпсіздікке тигізетін салдары. Экстремизм түрлері
Оқыту мақсаты Экстремизм (содырлық), терроризм (лаңкестік) ұгымдарымен, олардың сипаттық белгілерімен таныстыру.
Сабақтың міндеттері Экстремизмнің түрлері жэне террорлық қауіп-қатердің туындау себептерімен таныстыру; қалыптасқан күрделі
жағдайға баға беру және террорлық шабуыл болған жагдайда өзін дұрыс ұстау қабілетін дамыту; белсенді өмір салтына, тәртіпке, өзара
көмек көрсету сезіміне тэрбиелеу.
ХХІ ғасырдың ең өзекті мәселелерінің біріне айналып отырған, бұл бүкіл әлемнің әлеуметтік, саяси және т.б. жағдайларына ықпалын
тигізіп отырған діни экстремизм мен терроризм. Негізінен, терроризм, шайқас алаңында жеңбейді, ол адамның ішкі психика дүниесінде
жеңеді. Яғни, адамның мінез-құлқын өзгертуі үшін оларды өлтіріп, жарақаттау міндетті емес, тек олардың саналарының құрылымы мен
күйін өзгерту керек. Бүгінгі терроризмнің ерекшелігі террорлық әрекетті жоспарлау, нақты операцияларды дайындау мен жүргізу,
халықаралық және аймақтық басқару органдарын қалыптастыруында.
Терроризм – латын тілінен terror (террор) Қорқыту, өлім жазасына берумен үркіту, өлтіру және барлық сұмдық қаталдықтар (Даль
сөздігі)
Терроризм – жарылыс істеу, өртеу не басқа әрекеттер, адамдардың апатына қауіп-қатер жасайтын, мүлікке зиян келтіру жасау немесе
басқа қоғамдық қатерлердің болу ақыры, егер бұл әрекеттер қоғамдық қауіпсіздікті бұзуға мақсатталған болса, халықты қорқыту не
басқарушы органдар шешіміне әсері, және де нұсқалған әрекеттерді сол мақсаттарда қауіп-қатер істеу.
Экстремизм деген не? Қоғамға тигізер әсері қандай
Экстремизм (ехtгеmus) деген латын тілінен енген термин, сөздік мәні соңғы, шеткі деген мағынаны білдіреді, ал саяси
мағынасы шектен шыққан көзқарас пен іс – әрекет арқылы ерекшеленетін күрделі әлеуметтік феномен. Сонымен қатар, бұл –
тікелей немесе жанама түрде парламенттік демократияны жоққа шығаратын саяси қызмет түрі.
Экстремизмнің негізгі белгілерін қалай ажыратамыз?
Біріншіден, мемлекетте диктатура орнатуды ашық жариялайды, яғни бұл дегеніңіз елдегі азаматтардың саяси және азаматтық құқықтарын
кемсіту; екіншіден, елдегі конституциялық құрылымды үзілді – кесілді мойындамайды, оны зорлық – зомбылық күшімен жоюға және
билікті заңсыз басып алуға ашық түрде насихаттайды; үшіншіден, заңсыз қарулы жасақтар құрады; төртіншіден, елде әлеуметтік, нәсілдік,
ұлттық, тіл және діни алауыздықты қоздырады, сонымен қатар, осы ерекшеліктер бойынша азаматтардың құқығын шектеуді мақсат етеді;
бесіншіден, елде белгілі бір ұлттың немесе діни конфессияның тоталитарлық режимін орнатуға ұмтылады.
Сонымен, «діни экстремизм» дегенді қалай түсіндірер едіңіз?
Қоғамдағы дәстүрлі діннің құндылықтарын жоққа шығару. Дәстүрлі дінге жат «идеяны» белсенді насихаттау. Зайырлы қоғамға
қарсы әрекет ету. Қоғамға белгілі бір діни конфессия бойынша өз түсініктері мен көзқарастарын насихаттау деуге болады.
Жоғарыда аталған іс – әрекеттерді жасайтындарды, сәйкесінше, экстремистер дейді. Соңғы жылдары экстремистер өз мақсаттарына жету

үшін «қанды террорлық» әрекетті құрал ретінде қолданып, әлем жұртшылығын алаңдатып отыр.
Бүгінгі шиеленіскен діни ахуалдың себеп – салдары қандай?
Қазақ елінің соңғы бірнеше жылдан бері үсті – үстіне болған жарылыстардан ұйқысы қашып, мазасы кете бастады. Өткен жылдары
Ақтау абақтысынан басталған діни дүрбелең, іле – шала Ақтөбе, Қазір халық енді қай жерде дүмпу болады деп үрей құшағында өмір сүруде.
Кеше Қазақстанның Қауіпсіздік Кеңесі қоғам көңілін басқан қалың тұманды сейілту үшін шұғыл жиын өткізіп, діни экстремизмнің алдын
алу мәселесін жан – жақты талқылады. Тұрымтай кеңесте Елбасы лаңкестерді түбегейлі жоюға мемлекеттің күш – жігері жететінін нық
сеніммен айтты. Десе де, енді бұл дертпен ҚМДБ немесе құқық қорғау органдары ғана емес, бүкіл қоғам болып күресу керек секілді.
Өйткені, діни экстремизм мемлекет тұтастығына сызат түсіріп отырған бірден – бір қауіпке айналып отыр. Ендеше, еліміздегі діни
шиеленіскен ахуалдың себеп – салдарының күрмеуін ағытуға біз де өз тарапымыздан азаматтық пікір білдіруді жөн санаймын.
Елімізде діни экстремизммен күрес жүргізетін қандай органдарды білесіңдер?
2006 жылғы 8 қыркүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясы «Ғаламдық террормен күрес» стратегиясын қабылдады. Бұл құжатта БҰҰ – ға мүше
мемлекеттер экстремизм мен терроризмнің барлық пішінін бір жақты айыптайды және осыған қарсы тығыз ынтымақтастық арқылы әрекет
етуге дайын екендігін көрсетеді. Стратегияны әр мемлекет шынайы түрде іске асырып жатса, діни экстремизм мен күрес шын мәнінде өз
нәтижесін берер еді.
Елімізде 2005 жылдың 18 ақпанында «Экстремизмге қарсы іс – қимыл туралы» Заң қабылданды. Осы заңның 10 – бабы «Қазақстан
Республикасы мемлекеттік органдарының шет мемлекеттердің органдарымен және халықаралық ұйымдармен экстремизмнің алдын алу,
анықтау және жолын кесу саласындағы өзара іс – қимылы» деп аталады. Осы бап жоғарыда аталған БҰҰ – ның «Ғаламдық террормен күрес»
стратегиясына сәйкес еді. Демек, еліміз аталған стратегиядан бір жыл бұрын қабылданған заңы арқылы экстремизм мен терроризмге қарсы
басқа мемлекеттермен бірігіп күресуге әбден дайын.
Қазақстан өзі тарапынан аймақтық бейбіт өмірді, қауіпсіздікті және тұрақтылықты қамтамасыз ету, сонымен қатар, демократиялық, әділ
және ұтымды саяси, экономикалық халықаралық тәртіп орнату үшін қолынан келгеннің бәрін жасап жатыр. Соның бір мысалы ретінде
Қазақстанның 1996 жылы «Шанхай бестігі» деген атаумен құрылып, 2001 жылдың 1 маусымынан бастап Шанхай ынтымақтастық ұйымы
аталған құрылым аясындағы экстремизм мен терроризмге қарсы нақты іс – шараларын айтуға болады.
Әрбір азамат қоғам тыныштығы үшін діни экстремизмге табанды түрде қарсы тұруы тиіс. Қазақ халқы ертеден – ақ бірліктің,
ынтымақтың маңызын жете түсінген. Бабаларымыздан өсиет болып бізге жеткен «Бақ қайда барасың ынтымағы мен бірлігі жарасқан елге
барамын деген қанатты сөз бүгінгі күн ішінде өз көкейкестілігін жойған жоқ. Кемеңгер бабаларымыз «алтау ала болса ауыздағы кетер,
төртеу түгел болса төбедегі келер»деп елді бірлікке шақырып отырған. Елбасымыздың «Әлеуметтік экономикалық жаңғырту – Қазақстан
дамуының басты бағыты» атты жолдауында біз сөз еткен ұғымдардың ерекше аталып өтуі тегін емес, Сондықтан бәрімізге қастерлі
тәуелсіздігіміздің нығаюы үшін, елімізде ұлтаралық және дінаралық татулықтың сақталуы үшін бір кісідей атсалысайық. Бірлігіміз бекем,
тәуелсіздігіміз баянды болсын ағайын.

Қазақстан РеспубликасыҮкіметінің2016 жылғы «09» қараша № 685 қаулысымен «Терроризм актісін болғызбауға немесе жолын
кесуге көмектескен ақпарат үшін сыйақы белгілеу және төлеу тәртібі» бекітілген
Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 2014 жылғы 3 шiлдедегі 255бап. Терроризм актісі
Терроризм актісі, яғни жарылыс жасау, өрт қою немесе адамдардың қаза табуы, елеулi мүлiктiк залал келтiру не қоғамға қауiптi өзге де
зардаптардың туындау қаупiн төндiретiн өзге де әрекеттер жасау, егер бұл әрекеттер қоғамдық қауiпсiздiктi бұзу, халықты үрейлендiру,
Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының, шет мемлекеттiң немесе халықаралық ұйымның шешiмдер қабылдауына ықпал ету,
соғысқа арандату не халықаралық қарым-қатынастарды шиеленiстiру мақсатында жасалса, сондай-ақ аталған әрекеттердi дәл сол
мақсаттарда жасау қатерін төндіру, – мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, төрт жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға
жазаланады
260-бап.
Террористік немесе экстремистік даярлықтан өтуАдамның, оның ішінде Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерде, оқыпүйренуші үшін көрінеу белгілі террористік немесе экстремистік қылмыс жасаудың машықтары мен дағдыларын үйретуге бағытталған
даярлықтан өтуі – үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады
Ескерту.Осы бапта көзделген қылмысты жасаған адам,егер ол даярлықтан өткені туралы өз еркімен хабарласа, осындай даярлықтан өткен,
осындай даярлықты жүзеге асырған, ұйымдастырған немесе қаржыландырған басқа да адамдарды анықтауға ықпал етсе, оның өткізілетін
орны туралы ақпарат берсе және егер оның әрекеттерінде өзге қылмыс құрамы болмаса, қылмыстық жауаптылықтан босатылады
Қорытынды:
Әрбір азамат қоғам тыныштығы үшін діни экстремизмге табанды түрде қарсы тұруы тиіс. Қазақ халқы ертеден - ақ бірліктің, ынтымақтың
маңызын жете түсінген. Бабаларымыздан өсиет болып бізге жеткен «Бақ қайда барасың ынтымағы мен бірлігі жарасқан елге барамын деген
қанатты сөз бүгінгі күн ішінде өз көкейкестілігін жойған жоқ. Кемеңгер бабаларымыз «алтау ала болса ауыздағы кетер, төртеу түгел болса
төбедегі келер»деп елді бірлікке шақырып отырған. Сондықтан бәрімізге қастерлі тәуелсіздігіміздің нығаюы үшін, елімізде ұлтаралық және
дінаралық татулықтың сақталуы үшін бір кісідей атсалысайық.
Мың жылдан бері ұстанып келе жатқан ата — бабамыздың дәстүрлі дінін жоққа шығармайық!
Әрбір ұрпақ келесі өзінен кейінгі ұрпаққа ізетті, игілігі мол жақсы өмір жолын тастап кетуі ләзім екендігін есімізде ұстайық! дей отырып,
бүгінгі іс-шараны аяқтаймыз.
Қазіргі әлемде террористік күш қолданудың негізгі себептері:
-Бірқатар ықпалды саяси топтар мен мемлекеттердің лаңкестікті қолдап отыруы;
-Лаңкестерді сапалы материалдық-техникалық қамтамасыз ету және тұрақты қаржыландырып отыру, сондай-ақ оларға
жасырынатын орындар дайындау;
-Лаңкестердің әрекетін күшті идеологиялық (діни-фанаттық) және саяси қамтамасыз ету;
-Лаңкестіктің ең алдымен есірткі бизнесімен байланыстылығы;

-Лаңкестік ұйымдардың қаржылық-өнеркәсіптік топтармен және әлемнің жекелеген елдерінің арнайы қызметтерімен өзара
байланыстылығы;
-Лаңкестердің «қылмыстық ортаға» тез түсуі және оларды қаружарақ саудасы, ойын және алкоголь бизнесі сияқты табысы мол дәстүрлі
орталарынан жасырынуы;
-Кез келген лаңкестік актіні жария еткізетін, БАҚ-тың қатысуымен өтетін жариялылығы.
Қазіргі түрдегі лаңкестіктің шығу себептері де, барлық соғыстар мен қарулы қақтығыстардай бірнеше мемлекеттік негізге сүйенетіні белгілі:
билік, ықпал, аумақ, шикізат көзі және тұтыну нарығы үшін күрес, сондай-ақ ұлттық және мәдени басымдықты, ұлттық-мәдени және діни
мемлекеттілікті талап ету. Кейінгі дамыған және дамушы елдердің басым көпшілігінде жоғары деңгейде дамыған және әлемдік лидерлермен
соғыс жүргізуге қауқары жоқ. Алайда, олардың кейбіреулерінің осы күні экономикалық әлеуеті де өсіп келеді, дегенмен әлемдік саясатқа
ықпал ету мүмкіндігі жоқ немесе шектелген. Бірақ, соғысқа жеткіліксіз болса да, қорқытып үркіту шараларына жарайтындай құралдары
жеткілікті болып отыр.
Қоғамға лаңкестік іс- әрекеттерден келетін зиян өте көп, сондықтан да адамдардың қорқыныштары сейілер емес. Қазіргі таңда лаңкестік іс әрекеттермен әлем болып күресіп жатыр. Халықтың үрейін ұшыратын мұндай оқиғалардың алдын – алу шаралары көптеп жүргізілуде.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата __________
Топ/Группа: ______________
Сабақтың/Урок №3
Тақырыбы/Тема занятия Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери рәміздері
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларға ҚР ҚК-нің рәміздері, әскери бөлімнің Туы туралы түсінік беру.
Білімнің/Оброзовательная
алғашқы әскери сабаққа дайындалу
Дамытушылық/развиваюшея Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Тәрбиелік/воспитательная
Отанды қорғау

Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеу
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
-Қазақстан Республикасының Конституциялық құрылымы негіздері дегенді қалай түсінесіңдер?
-Армия дегеніміз не?
ҚК-ің ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі қандай?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери рәміздері қандай?
ҚР ҚК-нің әскери нышандары туралы айт. Олар неге арналған?
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
Әскери бөлімнің Жауынгерлік туы дегеніміз не?
Әскери ұжым үшін оның маңызы қандай?
Ол туралы түсінігіңді айтып бер.
ҚР ҚК туларының түстерін суреттей отырып айтып бер.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери рәміздері
1996 жылғы 18 шілдеде «Қарулы Күштердің әскери нышандары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің
Жарлығына қол қойылды.
Әскери нышандар – бұл армияның ажырамас бөлігі болып табылатын атрибуттар. Әскери нышандар барлық уақытта тек
жауынгердің ұлттық болмысының өзіндік ерекшелігін көрсетіп қана қоймай, жеке құрамның моральдық-жауынгерлік
рухын және оның Отанды қорғау міндеттерін орындауға әрқашан әзір болуын арттырудың пәрменді құралы болды. Ол
әскери қызметшілерді жоғары жауынгерлік және адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеуге, даңқты әскери дәстүрлерді
қалыптастыруға және көбейтуге ықпал етті.
Қазақстанның әскери нышандарына Қарулы Күштердің нышаны (эмблемасы), туы мен жалауы, Құрлық әскерлерінің,
Әуе қорғанысы күштері мен Әскери-теңіз күштерінің тулары, әскери бөлімдердің жауынгерлік тулары жатады.
Қазақстан Қарулы Күштерінің нышаны мемлекеттік тиесілілігін және қол сұғылмаушылығын айқын бейнелейді. Ол
өткеннің дәстүрлерімен ұштастыра отырып, Тәуелсіз Қазақстанның құндылықтарын көрсетеді.
Атап айтқанда, Қарулы Күштер нышаны – шеттерi алтын түстi нұсқамен жиектелген бес бұрышты жұлдыз. Жұлдыздың
ортасында шұғылалы күн және оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген.
Қарулы Күштер түрлерінің тулары Қазақстан армиясына тиесілілікті және әскери ұжымның бауырластығы мен бірлігі
идеясын білдіреді.
Жауынгерлік ту – әскери бөлімнің жәдігері. Отанды қорғау жолындағы даңқты дәстүрлер мен қасиетті борыш туралы
әрбір әскери қызметшінің есіне сала отырып, оның айбыны мен даңқының нышаны болып табылады.
Биылғы жылы Қазақстан Қарулы Күштерінде бірқатар кәсіби мерекелер мен атаулы күндер алғаш рет атап өтілуде
екенін айта кеткен жөн болар. Олардың тізбесі Қорғаныс министрінің 2021 жылғы 5 мамырдағы бұйрығымен бекітілген.
.
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Эмблемасы (бұдан әрі - Қарулы Күштерінің Эмблемасы) Қазақстан
Республикасы Қарулы Күштерінің құрамына кіретін департаменттердің, бас басқармалардың,
басқармалардың, орталықтардың, өзге де әскери басқару органдарының, құрамалардың, бөлімдердің, мекемелер мен
бөлімшелердің ведомстволық тиістілігін куәландырады. 2.
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің
Эмблемасы жиектері алтын түстес пішінмен көмкерілген қызыл-күрең түсті бес бұрышты жұлдызды білдіреді.

Жұлдыздың ортасында алтын түсті сәулелері бар күннің көзі, астыңғы жағында – алтын қалықтап ұшқан бүркіт
салынған. 3.
Қарулы Күштері Эмблемасының түсті бейнесі:

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________
Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №4
Тақырыбы/Тема занятия Әскери қызмет – Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік қызметінің ерекше түрі

Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларға ҚР ҚК-де қызмет ету патриотизммен интернационализм мектебі туралы түсінік беру.
Білімнің/Оброзовательная
алғашқы әскери сабаққа дайындалу
Дамытушылық/развиваюшея Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Тәрбиелік/воспитательная
Патриоттық сезім қалыптастыру Отанға жауапкершілікті тәрбиелеу.Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Терроризм мен экстремизм түрлері туралы айт.
Терроризм мен экстремизм өздеріне тән белгілерін атаңдар.
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Әскери қызмет – Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік қызметінің ерекше түрі.
Әскери қызметті өткеру қажеттілігі.
Қазақстан Республикасы азаматтарының әскери міндеттері туралы заңдары;
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
Әскери қызмет дегеніміз не?
жауынгерлердің интернационалистік қасиетін қалыптастырудағы патриотизмнің рөлі қандай?
жауынгерлерді патриотизм мен интернационализм рухында тәрбиелеудің жолдары қандай?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Тақырыбы. Әскери қызмет – Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік қызметінің ерекше түрі
Сабақтың мақсаты Оқушыларға ҚР ҚК-де қызмет ету туралы және патриотизммен интернационализм туралы түсінік беру.
Әскери қызмет— «Қазақстан Республикасының Қорғанысы мен Қарулы Күштері туралы» Заңда Отанды қорғау және Қазақстан
Қарулы Күштерінде қызмет ету халық пен мемлекет аясындағы Конституциялық міндеті мен парызы болып табылады деп көрсетілген. Өз
Отанының қорғаушысы болуға Қазақстанның әрбір азаматы міндетті.
Осы қасиетті борыш пен міндеттерді орындаумен байланысты мемлекеттік қызметтің айрықша түрі әскери қызмет боп
табылады.
Әскери қызмет (Военная служба) — азаматтардың қарулы күштер қатарында өз еркімен мемлекеттің жүктеген міндеттерін атқаруы
немесе өз еркімен мерзімнен тыс қызмет етуі. 1995 ж. кабылданған "Жалпыға бірдей әскери міндеттілік" туралы заңды негізге ала
отырып, Қазақстанның барлық ер азаматтары нәсілі мен ұлтына, діни сеніміне, біліміне, әлеуметтік және мүліктік жағдайына қарамастан,
қарулы күштер қатарында міндетті әскери қызметті атқаруға тиісті.
Міндетті әскери қызметке 18 жасқа толған азаматтар шақырылады. Шақыру жұмысы жылына екі рет, мамыр-маусымда және қазанжелтоксанда жүргізіледі. Әскери қызметшілерді запасқа босату жұмысы да нақ осы мерзімде жылына екі рет өткізіледі.
Әскери ант, оның Қарулы Күштердің өмірі мен қызметіндегі маңызы, оны қабылдау реті. Алғаш рет әскери қызметке алынып,
бұрын әскери қызмет өткермеген немесе әскери жиынға алғаш рет шақырылған ҚР азаматы ҚР Мемлекеттік жалауының және әскери
бөлімінің жауынгерлік туының алдында әскери ант қабылдайды. Әскери ант – мемлекеттік маңыздылығы зор құжат, Қазақстан
Республикасы Президентінің 1992 жылы 25 тамызындағы Жарлығымен бекітілген және заң күші бар. -толықтыруға келген жауынгерлер мен
матростар, тиісті бағдарламадан өткен және олар жауынгерлердің матростың негізгі міндеттерін, әскери анттың мәнін, әскери бөлімнің
жауынгерлік туы мен әскери тәртіпті жете білген соң, бірақ әскери бөлімге келген күннен бастап екі айдан кешіктірмейді.
Ант қабылдау – жоғары патриоттық ант. Жауынгерлердің өзі қол қойған ант оның өмірі мен қызметтің бұлжытпас заңына айналады.
Ант қабылдау салтанатты жағдайда, бөлімнің Жауынгерлік Туы астында өткізіледі. Ант қабылдау күні бөлім үшін жұмыс күні болмайды
және мейрам ретінде өткізіледі. Әскери антты қабылдаушы азаматтарға арналған тізімдердің бланкілері Қазақстан Республикасының
Қорғаныс министрлігі белгілеген үлгі бойынша әзірленеді, бірінші бетінде Қазақстан Республикасының елтаңбасы мен әскери анттың мәтіні
болады. Қазақстандық әскери антта жауынгерлердің Отанды қорғау және ұрыста жеңу үшін қажет моральдік-жауынгерлік сапаларына
қойылатын аса маңызды талаптар тұжырымдалған. Қазақстан халқына және оның заңды сайланған Президентіне берілгендік – Қазақстан

халқының ізгі қасиеттері, мұның мәнісі, ең алдымен, өз халқына, Отанына – ҚР қалтқысыз, адал қызмет ету, еңбекке, қоғам алдындағы өз
міндеттерін орындауға, өз командирлерінің алдында барынша шыншыл болу, олардың бұйрықтарын орындауы. Қазақстан жауынгерлерінің
сезімдерін мінсіз, қырағы қызметте, ыждахатты оқуға, басшылықтың тапсырмаларын үлгілі орындауда, Отанды қорғауға үнемі дайын болу
арқылы көрсетіп отыр. Анттың әскери және халықтық мүлікті сақтау туралы талабы Қазақстан Республикасы мен оның Қарулы Күштерінің
күш-қуатын барынша нығайтуға бағытталған.
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әрбір жауынгері үшін әскери антты орындау – аброй мен ар ісі, оның бүкіл өмірінің
заңы. Ант қабылдап тұрып ҚР азаматы бүкіл халық алдында былай деп мәлімдейді: «Егер мен өзім қабылдаған антты бұзсам, онда Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін». Антты ең ауыр және масқаралық бұзушылық – Отанға опасыздық.
Қазақстан Республикасының заңы оны ең қатаң жазамен жазалайды.
Жастарға әскери-патриоттық тәрбие беру
«Патриот болу - өз Отаныңды шын жүректен сүю, өзіңе және өз халқыңа сеніп, қоғамға қызмет ету. Бірақ өзіңнің тарихыңды, ана
тіліңді, шығу тегіңді білмей нағыз патриот бола алмайсың»
Н.Ә.Назарбаев
Жас ұрпақты Отанына, халқына, еліне, жеріне деген сүйіспеншілікке баулып, олардың бойына ұлттық рух қалыптастыру халық
тәрбиесінде жетекші орын алады. Патриоттық тәрбиеде халқымыздың ғасырлар бойы жинақталған бай тәжірибесін негізге ала отырып,
оқушының бойында Отан, ел-жұрт алдындағы азаматтық парыз бен борыш туралы, адам бойындағы рухани құндылық – ар-намыс, ұлттық
сана-сезім туралы ұғымдарды қалыптастыру аса маңызды.
«Отанды сүю- иманнан», - деген Пайғамбарымыздың өсиеті бар. Қазақ атамыз: ер жігіттің үш намысы бар дейді: әуелі иманы,
екіншісі- отбасы, үшіншісі – Отан. Міне, осы үшеуін жас ұрпақ бойына бекіту керек.
«Еліңді сүйсең ерлік істейсің»,
«Ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі»,
«Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды»,
« Ерлік – елдің қасиеті, жүректілік – жігіттің қасиеті»,
«Өз ұлтын сыйламау , оны мақтаныш етпеу – сатқындық»,
«Ерлік – тайсалмас табандылық пен қайыспас қайсарлықтан шығады»,
«Именіп жүріп көрген игіліктен – қарсыласып жүріп көрген бейнет артық», деген мақал-мәтелдерімен патриоттық тәрбиеге жоғары талап қоя білген қазақтың қаһарман қолбасшысы Бауыржан Момышұлының
өнегелі өмірін, ерлік істерін насихаттап, Бауыржан бейнесі арқылы жастарды патриоттыққа тәрбиелеу , Бауыржан Момышұлының
шығармаларын оқыту –оқушы бойына жігерлілік пен батылдық, айқындылық қасиеттерін ұялатары анық.
Бауыржан Момышұлының ерлік, ұлтжандылық, туған тілді құрметтеу, батырлық, үлкенге ізет көрсету, тағы басқа құнды
қасиеттерді бойына сіңіретін, ұлттық, патриоттық, өршіл рухын көрсететін ой-пікірлері жас ұрпақ тәрбиесі үшін адастырмас темірқазық
бола алады.

Сондықтан да бүгінгі таңда елімізге дені сау, батыл, білімді, тәрбиелі , отансүйгіш азамат қажет. Қазіргі заман ағымы
жеткіншектерді оқыту мен тәрбиелеуде қоғам алдында қатаң талаптар қойып отыр. Өскелең ұрпақты еліміздің білімді де отансүйгіш
патриоттары етіп тәрбиелеу үшін ұстаздарға аянбай еңбек ету керек.Соның ішінде мектептегі алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушыұйымдастырушысының оқушыларға әскери патриоттық тәрбие берудегі міндеті мен жауапкершілігі орасан зор.
Қай кезде де халқымыз өзінің болашағы саналатын жастар тәрбиесіне аса көңіл бөлген. Ұлт пен ұлыстың аманатын арқалаған жас
өскінді тәрбиелеудің жолдары мен амалдары сан тарау. Солардың ішінде жас ұрпақты патриотизм үлгісінде тәрбиелеу маңызды іс
саналады.Тәрбиенің бұл түрі жастарды елін қорғауға, ұлттық әскер сапында адал қызмет атқаруға, азаматтық қасиеттерге баулиды.
Тақырыбымыздың өзегі патриоттық тәрбие жайы болғаннан кейін, ең алдымен «патриотизм» терминіне тоқтала кетейік. «Патриот»,
«патриотизм» сөздері грек тілінен алынған (аудармасы –патриотик- жерлес, отандас ) өз Отанын сүюші, өз еліне, жеріне шын берілген деген
мағынаны білдіреді екен.
Қазақ халқының біртуар ұлы, Халық Қаһарманы Бауыржан Момышұлы: «Патриотизм- Отанға, мемлекетке деген сүйіспеншілік,
жеке адамның аман-саулығы қоғамдық, мемлекеттік қауіпсіздікке тікелей байланыстылығын сезіну,өзіңнің мемлекетке тәуелді екеніңді,
мемлекетті нығайту дегеніміз жеке адамды күшейту екенін мойындау» деп анықтама берген.
Патриоттық сезім өз-өзінен қалыптаспайтыны анық. Бала санасына кішкентайынан өз Отаны туралы ұғымды қалыптастыру қажет.
Патриоттық сезімнің қайнар көзі – Отан, оның мазмұны туған жер, табиғат, оның байлықтары, тілі, тарихы, дәстүрі, туған өлкенің киелі
орындары мен тарихи ескерткіштері, мәдени мұралары және Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін саяси және рухани
пайымдаудан басталады. Балаға еліміздің мемлекеттік белгілерінің аса маңызды екенін, оны ерекше құрметпен мақтан тұту керектігін
түсіндіре отырып, Отанды сүюге, халқымыздың игі дәстүрлерін құрметтеуге баулу керек.
Халқымыз туған жер, Отан , атамекен деген ұғымдарға ежелден ерекеше мән беріп, оны сүю мен қорғаудың қажеттілігін келешек
ұрпаққа өшпес өнеге мен тәрбие ретінде қалдырғанына Қазақстан тарихындағы халқымыздың батыр ұлдары мен қыздарының ерліктері мен
батырлықтары куә. Оқушылардың бойына қайсарлық пен батылдық және патриоттық сезімді қалыптастыруда тарихи тұлғаларды, оның
ішінде әскери қолбасшылардың белгілі бір тарихи оқиғаларға байланысты көрсеткен ерліктері мен соғыс тактикасындағы қолбасшылық
өнерлерін дәріптеу маңызды. Аты аңызға айналған Жанқожа Нұрмұхаммедұлы, Жалаңтөс Сейітқұлұлы, Бауыржан Момышұлы, Үрмаш
Түктібаев, Қасым Қайсенов, Талғат Бигелдинов, Рахымжан Қошқарбаев, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова және Хиуаз Доспанова
сынды батыр бабаларымыздың ерліктерін насихаттау патриоттық тәрбие беруде үлкен орын алары анық.
Ешкім іштен батыр болып тумайды:батырлық та, мінез секілді өскен орта,
көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады.
Б. Момышұлы

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________
Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №5
Тақырыбы/Тема занятия Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, басқа әскерлер және әскери құрылымдарының жалпыәскери
жарғылары
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларға әскери қызметшілердің жалпы міндеттері, жарғылардың құқықтық негізі, жарғы
баптарының талаптары мен ережелері және де әскери қызмет туралы түсінік беру.
Білімнің/Оброзовательная
алғашқы әскери сабаққа дайындалу
Дамытушылық/развиваюшея Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Тәрбиелік/воспитательная
Патриоттық сезім қалыптастыру Отанға жауапкершілікті тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1.Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің кандай түрлерін білесіңдер?
2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің міндеттері туралы айтындар.
3. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қандай әскери – оқу орындарын білесіңдер?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
1. Әскери қызметшілердің жалпы міндеттері, жарғылардың құқықтық негізі, жарғы баптарының талаптары мен ережелері және де әскери
қызмет туралы түсінік.
2. Оқушылар бойында ерік-жігер, Отан алдындағы азаматтық борышын абыроймен орындау, адамгершілік, тәртіптілік, ұйымшылдық,
мінез- құлық мәдениет қасиеттерін қалыптастыру.

3. Оқушыларды ҚР Қарулы Күштерінде қызмет етуге, әскери жарғыларды үйретуге ішкі кызмет және қарауылдық қызметті атқаруды
ұйымдастыруға дағдыландыру.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1.
Әскери жарғылар дегеніміз не?
2.
Әскери қызметшінің құқығы мен міндеттері қандай?
3.
Әскери жарғылардың талаптары қандай принциптерге негізделіп жасалған?
4.
Әскери жарғылардың ерекшелігі туралы айтыңдар.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері, басқа әскерлер және әскери құрылымдарының жалпыәскери жарғылары
Сабақтың мақсаты: Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдарының жалпыәскери жарғылары
туралы түсінік беру.
Жарғылар Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері мен басқа да әскерлер және әскериленген құралымдардың барлығына да міндетті болып
табылады.
Сарбаздардың ұрыстық іс-әрекеті мен қызметі, оқуы және өмірінің барлық жақтары жарғылармен, командирлер және бастықтардың
бұйрықтарымен белгіленеді. Жарғылар олардың өмірі мен қызметіне айрықша нақтылық пен үйлесімділік енгізеді, әскери қызметшілер бойында қажетті
дағдылар мен әдеттерді қалыптастыруға ықпал етеді, олардың ерік-жігері мен мінезін шынықтырады, ішкі тәртіптілікті қалыптастырады. Онсыз
ұйымдасу мен тәртіптіліктің жоғары деңгейіне, флот күші мен әскердің тұрақты ұрысқа дайындығына қол жеткізу мүмкін емес. Жарғы талаптарын
барлық сарбаздар қай жерде болса да, мысалы, сапта немесе саптан тыс, бөлімше, бөлім аумағынан тыс жерлерде болсын орындауға міндетті.
Әскери жарғыларда армия дамуының көпқырлы тәжірибесі берген барлық жаңалықтар жинақталған. Оларда қорғаушыларға қойылатын талаптар
қысқаша, анық түрде мазмұндалады. Қарулы Күштер үшін жарғылардың мәні орасан зор болғандықтан, оларды Президент бекітеді. Жарғыларда
жауынгерлерге қойылатын талаптар, қызмет ету ретін анықтайтын ережелер заңды түрде бекітілген. Ондағы ережелердің, талаптардың жеке құрамда
жоғары моральдық-ұрыстық және жауынгерлік сапаларды қалыптастыруға байланысты жүргізілетін жұмыстар үшін маңызы зор. Қатаң жарғылық тәртіп,
қызмет пен тұрмыстағы жоғары ұйымдастырушылық оқуда жетістіктерге қол жеткізуге, жауынгерлердің тәртіптілігіне ықпал етеді.
Біздің жарғыларымыздың басты талабы - әскери қызметшілердің Отанды қорғаудағы жеке басының жауапкершілігіне, өз халқына, Отанына адал
қызмет етуіне, жоғары қырағылық пен тұрақты ұрыстық дайындықты ұстап тұруына негізделеді. Жарғыларда адамгершілік принциптері қатаң сақталған,
сонымен бірге ол әскери қызметшілердің мінез-құлқының құқықтық нормалары да болып табылады. Ең алдымен, жарғылар әскери атағы мен қызмет
жағдайы бойынша қатаң бағынушылықты қарастырады. Ішкі қызмет жарғысына сәйкес кейбір әскери қызметшілер өз қызмет жағдайы мен әскери

атағына байланысты - бастық және бағынушы, басқаларға қарым-қатынасына қарай - үлкен және кіші болуы мүмкін. Бастықтар өз бағынушыларына
бұйрық беруге құқығы бар және оның орындалуын тексеруі тиіс. Бағынушылар өз бастықтарының айтқанын қапысыз тыңдауға міндетті. Тәртіптік
жарғыда былай деп көрсетілген: "Командирдің (бастықтың) бұйрығы - барлық бағынушылар үшін заң. Бұйрық дәл өз уақытында бұлжытпай орындалуы
тиіс".
Біздің барлық жарғыларымыз адамгершілік принциптеріне негізделіп жасалады. Сонымен қатар жарғылар әскери қызметшілердің бір-бірімен
қарым-қатынас жасаудағы сыпайылықты, қайырымдылығын, адамдардың мұқтаждықтары мен талап-тілектеріне барынша қамқорлық көрсетуді де
қарастырады. Әскери жарғылар әскери қызметшілерден қоғамдық орындар мен көшеде өзін абыроймен ұстау және мораль талаптарын қатаң сақтауды,
ұстамдылық пен қарапайымдылықты, жоғары мәдениет үлгісі бола білуді талап етеді. Әскери қызметшілер қызмет мәселелері бойынша бір-біріне "сіз"
деп тіл қатулары тиіс.
Ішкі қызмет жарғысы әртүрлі санаттағы әскери қызметшілердің жалпы жөне лауазымдық қызмет міндеттерін, бастықтар мен
бағыныштылар арасындағы қарым-қатынасты, бұйрықтар беру мен орындалу тәртібін, әскери сыпайылық ережелері мен жеке құрамның мінезқұлқын, яғни әскери қызметкерлердің негізгі ішкі тәртіп ережелерін анықтайды. Осы жарғы ережелеріне сәйкес жеке құрам орналастырылады, күн
тәртібі белгіленеді, әскери қызметшілерге медициналық қызмет көрсету, әскери киім кию үлгілері, бөлімнен олардың сейілге шығуы, дабыл
бойынша шақыру ұйымдастырылады. Жарғыда
ондай-ақ тәуліктік күзет пен ішкі кызметті атқару тәртібі баяндалған. Жарғы Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері мен басқа да
әскерлер және әскериленген құрылымдардың барлығына да міндетті болып табылады.
Тәртіптік жарғыда әскери тәртіптілік мәні, жауынгерлердің міндеттері мен армиядағы белгіленген оның негізгі талаптары, реті,
көтермелеулер мен сөгіс жариялаудың түрлері, бастықтар мен командирлердің тәртіптік құқықтары баяндалады. Сондай-ак, ол әскери
кызметшілерден келіп түскен арыз-шағымдарды, ұсыныстарды қараудың реті мен мезгілін, оларды жүзеге асырудағы командирлердің
(бастықтардың) міндеттерін де қарастырады. Жарғы Қазакстан Республикасы Қарулы Күштері мен басқа да әскерлер және әскериленген
құралымдардың барлығына да міндетті болып табылады.
Гарнизондық және қарауылдық қызметтер жарғысында гарнизондық және қарауылдық қызметті тағайындау мен ұйымдастыру
мәселелері белгіленеді. Жарғыда гарнизондағы лауазымды адамдардың және қарауылдық қызмет атқарушы әскери қызметшілердің міндеттері мен
құқықтары, әскердің қатысуымен гарнизондық және басқа да шараларды өткізу тәртібі айқындалады. Жарғыда сондай-ақ тәуліктік күзет пен ішкі
қызметті атқару тәртібі баяндалған. Жарғы Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері мен басқа да әскерлер және әскериленген құрылымдардың
барлығына да міндетті болып табылады.
Саптық жарғы әскери қызметшілердің және бөлімшелердің саптық тәсілдерді орындау ережелері мен тәртібін, саптық байқау өткізу ретін,
сап алдында Жауынгерлік туды алып жүру ережелерін, сап алдындағы әскери қызметшілердің міндетін, сондай-ақ ұрыс алаңында жылжи білу
жолдарын баяндайды. Жарғыда сондай-ақ тәуліктік күзет пен ішкі қызметті атқару тәртібі баяндалған. Жарғы Қазақстан Республикасы Қарулы
Күштері мен басқа да әскерлер және әскериленген құралымдардың барлығына да міндетті болып табылады.
Сарбаздардың ұрыстық іс-әрекеті мен қызметі, оқуы және өмірінің барлық жақтары жарғылармен, командирлер және бастықтардың
бұйрықтарымен белгіленеді. Жарғылар олардың өмірі мен қызметіне айрықша нақтылық пен үйлесімділік енгізеді, әскери қызметшілер бойында
қажетті дағдылар мен әдеттерді қалыптастыруға ықпал етеді, олардың ерік-жігері мен мінезін шынықтырады, ішкі тәртіптілікті қалыптастырады.
Онсыз ұйымдасу мен тәртіптіліктің жоғары деңгейіне, флот күші мен әскердің тұрақты ұрысқа дайындығына қол жеткізу мүмкін емес. Жарғы

талаптарын барлық сарбаздар қай жерде болса да, мысалы, сапта немесе саптан тыс, бөлімше, бөлім аумағынан тыс жерлерде болсын орындауға
міндетті.
Әскери жарғыларда армия дамуының көпқырлы тәжірибесі берген барлық жаңалықтар жинақталған. Оларда қорғаушыларға қойылатын
талаптар қысқаша, анық түрде мазмұндалады. Қарулы Күштер үшін жарғылардың мәні орасан зор болғандықтан, оларды Президент бекітеді.
Жарғыларда жауынгерлерге қойылатын талаптар, қызмет ету ретін анықтайтын ережелер заңды түрде бекітілген. Ондағы ережелердің,
талаптардың жеке құрамда жоғары моральдық-ұрыстық және жауынгерлік сапаларды қалыптастыруға байланысты жүргізілетін жұмыстар үшін
маңызы зор. Қатаң жарғылық тәртіп, қызмет пен тұрмыстағы жоғары ұйымдастырушылық оқуда жетістіктерге қол жеткізуге, жауынгерлердің
тәртіптілігіне ықпал етеді.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №6
Тақырыбы/Тема занятия Қазақстан Республикасы азаматтарының әскери міндеттерін сақтау
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларды ҚК толықтыруды, әскери қызметке шақырушылар мен әскер жасына дейінгілерді әскери
қызметке даярлауды, әскери қызметтен босату жөніндегі және әскери қызметті өтеу үшін жасалынатын келісім-шарт жүйелерімен
таныстыру.
Білімнің/Оброзовательная
Оқушыларға Қазақстан Республикасы азаматтарының әскери міндеттері туралы Заң баптарының
мазмұны мен таныстыру;
Дамытушылық/развиваюшея Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу;
Тәрбиелік/воспитательная
воспитательная
Патриоттық сезім қалыптастыру Отанға жауапкершілікті тәрбиелеу
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры

Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Әскери қызмет дегеніміз не?
жауынгерлердің интернационалистік қасиетін қалыптастырудағы патриотизмнің рөлі қандай?
жауынгерлерді патриотизм мен интернационализм рухында тәрбиелеудің жолдары қандай?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Қазақстан Республикасы азаматтарының әскери міндеттерін сақтау
Әскери есепке алу, әскери қызметке даярлау, әскери қызметке кірісу.
Әскери қызмет (баламалы, келісімшарт бойынша), запаста болу;
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
Әскери міндет сақтау дегеніміз не?
Әскери есепке алу қалай ұйымдастырылатынын айтып беріндер?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Қазақстан Республикасы азаматтарының әскери міндеттерін сақтау
Сабақтың мақсаты: Оқушыларды ҚК толықтыруды, әскери қызметке шақырушылар мен әскер жасына дейінгілерді әскери
қызметке даярлауды, әскери қызметтен босату жөніндегі және әскери қызметті өтеу үшін жасалынатын келісім-шарт жүйелерімен
таныстыру.
Әскери мiндеттілiк - Қазақстан Республикасы азаматтарының Қазақстан Республикасын қорғау жөнiндегi конституциялық
мiндеттілігі;
Әскери мiндеттілік азаматтарды әскери мамандықтар бойынша даярлау және бейбiт кезде және соғыс уақытында Қарулы Күштердi, басқа
да әскерлер мен әскери құралымдарды жасақтауды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан

Республикасының Конституциясымен белгіленедi.
Әскери мiндеттілер - әскери есепте тұратын және әскери есепте тұрудың шектi
Әскери мiндеттілік:
1) азаматтарды әскери қызметке даярлауды;
2) азаматтарды әскери есепке алу мен шақыру учаскелеріне тiркеудi;
3) әскери қызметке шақыруды;
4) әскери қызметті өткерудi;
5) запаста болуды;
6) запаста болған кезеңiнде әскери жиындардан өтудi;
7) соғыс жағдайын енгiзу кезеңiнде азаматтарды жалпы әскери оқытуды қамтиды.
Әскери мiндеттілiкке қатысы бойынша азаматтар әскер жасына дейiнгілер, әскерге шақырылушылар, әскери қызметшілер, әскери
міндеттiлер және әскери мiндеттi еместер санаттарына бөлінедi.
Әскери қызмет Қазақстан Республикасының азаматтары үшiн Қарулы Күштерде, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарда
белгiленедi.
Әскери қызмет:
1) шақыру бойынша әскери қызметтi;
2) келiсiм-шарт бойынша әскери қызметтi қамтиды.
Шақыру бойынша әскери қызметке:
1) сарбаздар (матростар), сержанттар (старшиналар) құрамының мерзiмдi әскери қызметi;
Келiсiм-шарт бойынша әскери қызметке:
1) сарбаздар (матростар), сержанттар (старшиналар) және офицерлер құрамының лауазымдарында келiсiм-шарт бойынша әскери
қызметiн өткеретiн әскери қызметшілердің әскери қызметi;
Әскери мiндеттілер мен әскерге шақырылушылардың әскери есебін олардың тұрғылықты жерi бойынша аудандардың (облыстық
маңызы бар қалалардың) жергілiктi әскери басқару органдары жүзеге асырады, ал олар жоқ елдi мекендерде әскери есептi кенттерд ің,
ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтiң әкiмдерi қамтамасыз етеді.
Азаматтарды шақыру учаскелерiне тiркеу
Азаматтарды шақыру учаскелерiне тiркеу - тиісті жергілiктi атқарушы органдар әскер жасына дейiнгілердi әскери есепке қою үшiн
жергіліктi әскери басқару органдары арқылы жүргiзетiн әскери есеп iс-шаралары.
Тiркелетiн жылы он жетi жасқа толатын еркек жынысты азаматтар шақыру учаскелерiне тiркелуге жатады.
Шақыру учаскелерiне тiркеу жыл сайын қаңтар-наурызда:
1) азаматтарды әскери есепке алу;
2) олардың санын анықтау;
3) әскери қызметке жарамдылығын және денсаулық жағдайын анықтау;

4) жалпы білiм деңгейін және мамандығын белгілеу;
5) дене даярлығы деңгейін анықтау;
6) әскерге шақырылушыларды алдын ала белгілеу;
7) әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау және әскери оқу орындарына түсу үшін кандидаттарды iрiктеу мақсатында
жүргiзiледi.
Азаматтарды шақыру учаскелеріне тіркеуді тиісті жергілікті әскери басқару органдары арқылы аудандардың (облыстық маңызы бар
қалалардың), республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкiмдерi ұйымдастырады және қамтамасыз етедi.
Кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң әкiмдерi және ұйымдардың басшылары жыл сайын Қазақстан
Республикасының Қорғаныс министрлігі белгiлеген мерзiмде тиiстi жергiлiктi әскери басқару органдарына шақыру учаскелерiне
тiркелуге жататын әскер жасына дейiнгiлердiң тiзiмiн бередi.
Азаматтарды шақыру учаскелерiне тiркеудi жүргiзу үшiн аудандарда, облыстық маңызы бар қалаларда, республикалық маңызы бар
қаланың және астананың аудандарында шақыру учаскелерi және комиссия құрылады.
комиссия төрағасы - тиiстi жергіліктi әскери басқару органының бастығы;
комиссия төрағасының орынбасары - жергiлiктi атқарушы органның уәкілетті өкілi;
комиссия мүшелерi:
тиiстi ішкi iстер департаментi (бөлiмi) бастығының орынбасары;
медицина қызметкерлерiнiң жұмысына басшылық жасайтын дәрiгер - медициналық комиссияның төрағасы;
хатшысы бар тiркеу жөнiндегi комиссия құрылады.
Тiркеу жөнiндегi комиссияның дербес құрамын және оның жұмыс тәртiбiн жыл сайын тиiстi жергілікті атқарушы орган бекiтедi.
Шақыру учаскелерiне тiркелу кезiнде азаматтар әскери қызметке жарамдылық деңгейiн анықтау үшін Қазақстан Республикасының
Үкіметi бекітетiн Қарулы Күштерде, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарда Әскери-дәрігерлiк сараптама жүргiзу ережелерiнде
айқындалған тәртiппен медициналық комиссиядан өтедi.
Медициналық комиссиядан өткен азаматтар тiркеу жөнiндегi комиссияның шешімімен әскерге шақырылушылардың әскери есебіне
алынады, ал әскери-медициналық комиссияның шешiмiмен әскери есептен шығарыла отырып, әскери қызметке жарамсыз деп танылған
азаматтар әскери есепке алынбайды.
Он жетi жасқа толатын жылының 1 сәуiріне дейін дәлелдi себептерсiз әскери есепке тұрмаған әскерге шақыру жасына дейiнгілер
әскери есепке қоюдан жалтарғандар деп есептеледi.
Азаматтар әскерге шақыру жасына дейiнгілердi әскери есепке қоюға байланысты мiндеттердi орындау үшiн қажеттi уақытқа жұмыс
орны мен атқаратын қызметi сақтала отырып, жұмыстан (оқудан) босатылады.
Тiркеудi жүргiзу тәртiбi Әскери есеп ережелерiмен айқындалады.
Азаматтарды әскери қызметке даярлау - әскер жасына дейiнгi және әскер жасындағы, азаматтарды әскери қызметтің негіздерiне
үйрету мақсатында олармен міндеттi түрде жүргізілетiн iс-шаралар кешенi.

Азаматтарды әскери қызметке даярлау:
1) бастапқы әскери даярлықты;
2) әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлауды;
3) жалпы орта бiлiм беру ұйымдарында қосымша бiлiм беру бағдарламалары бойынша әскери даярлауды;
4) жоғары бiлiм беру ұйымдарында запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери даярлауды;
5) дене шынықтыруды, медициналық көмекті, әскери-патриоттық тәрбиенi қамтиды.
3. Азаматтарды әскери қызметке даярлауды Қазақстан Республикасының Үкiметi белгілеген тәртiппен мемлекеттiк ұйымдар
ұйымдастырады және қамтамасыз етедi.
4. Ұйымдардың басшылары әскер жасына дейiнгiлер мен әскерге шақырылушылардың әскери қызметке даярлықтан өтуiн қамтамасыз
етуге мiндеттi.
5. Азаматтарды әскери қызметке даярлау iсiнiң ұйымдастырылуы мен өткiзілуiн бақылауды Қазақстан Республикасы Қорғаныс
министрлiгi жүзеге асырады.
Бастапқы әскери даярлық
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін оқу
бағдарламаларын және техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім
беру ұйымдарында азаматтармен бастапқы әскери даярлық жүргізiледі.
Азаматтарды әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлау
1. Әскери-техникалық мамандық бойынша даярлыққа денсаулық жағдайы бойынша әскери қызметке жарамды, он жетi жарым
жастан жиырма алты жасқа дейiнгі азаматтар тартылады.
Әскерге шақырылушылар оқуын бiтiргеннен кейiн мерзiмдi әскери қызметке шақырылуға жатады.
Өндiрiстен қол үзе отырып әскери-техникалық мамандықтар бойынша даярлықтан өтiп жатқан әскерге шақырылушылардың оқу
кезеңінде жұмыс орны, атқаратын қызметi сақталады.
Бiлiм беру ұйымдарында азаматтарды қосымша бiлiм беру бағдарламалары бойынша әскери даярлау.
Республикалық әскери мектеп-интернаттар (лицейлер) және жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім
берудің бағдарламаларын iске асыратын өзге де білiм беру ұйымдары қосымша білім беру бағдарламалары бар білiм беру ұйымдары болып
табылады.
Жоғары бiлiм беру ұйымдарында азаматтарды запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери даярлау
1. Азаматтарды запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери даярлау мемлекеттiк тапсырысқа сәйкес әскери кафедраларда
алған жоғары білімi негiзiнде жүргiзіледi.
2. Запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери даярлықтың толық курсын бiтiрген және жоғары оқу орнын бiтiргеннен кейін
әскери тағылымдамадан өткен азаматтарға Әскери қызмет өткеру ережелерiне сәйкес лейтенант әскери атағы берiледi.
3. Запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери даярлықтың толық курсын бiтiрген және жоғары оқу орнын бiтiргеннен кейiн

әскери тағылымдамадан өтпеген азаматтарға сержант әскери атағы берiледi.
4. Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi әскери-есептiк мамандықтардың тiзбесiн, азаматтарды әскери кафедраларда даярлау
жүзеге асырылатын оқу бағдарламаларын, запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери даярлықтан өткiсi келетiн азаматтардың
денсаулық жағдайына қойылатын талаптарды айқындайды, сондай-ақ әскери кафедраларды әскери-техникалық мүлiкпен және қаружарақпен қамтамасыз етедi.
Дене шынықтыру. Медициналық көмек.
Әскери-патриоттық тәрбие
Әскер жасына дейінгілер мен әскерге шақырылушылардың дене шынықтыруын, оларға көрсетілетін медициналық көмектi, әскерипатриоттық тәрбиенi жергілікті атқарушы органдар ұйымдастырады және олар дене шынықтыру-спорт ұйымдарында, денсаулық сақтау
және білім беру ұйымдарында жүзеге асырылады.
Азаматтарды әскери қызметке шақыру
Азаматтарды әскери қызметке шақыру - Қарулы Күштерді, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды мiндеттi негізде
құраммен жасақтауды қамтамасыз етуге бағытталған iс-шаралар кешенi.
Азаматтарды әскери қызметке шақыру:
1) азаматтарды мерзiмдi әскери қызметке шақыруды;
2) запастағы офицерлердi әскери қызметке шақыруды;
3) әскери жиындарға шақыруды;
4) жұмылдыру бойынша және соғыс уақытында шақыруды қамтиды.
Әскери қызмет мерзiмi
Әскери қызмет мерзiмдерi күнтiзбелік мерзiммен есептегенде былайша белгiленедi:
1) мерзiмдi әскери қызметi әскери қызметшiлерi үшiн - он екi ай;
2) әскерге шақыру бойынша әскери қызмет өткеретін офицерлер үшін - жиырма төрт ай;
3) келiсiмшарт бойынша әскери қызмет өткеретiн әскери қызметшiлер үшiн - әскери қызмет өткеру туралы келiсiмшартта
көрсетілген мерзiм.
Әскери запасқа қою
1. Мыналар:
1) запасқа қойыла отырып, әскери қызметтен босатылған;
2) әскери қызметке шақырудан босатылуына байланысты әскери қызметтен өтпеген;
3) жиырма жетi жасқа толғанда шақыру кейiнге қалдырылуына байланысты әскери қызметтен өтпеген;
4) әскери-есептік мамандығы бар әйелдер;
5) жоғары оқу орындарының әскери кафедраларында запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша даярлықтан өткен адамдар
запасқа қойылған адамдар болып есептеледi.

2. Запаста болатын адамдар әскери қызметке жарамдылығын айқындау үшін Әскери-дәрігерлік сараптама ережелерiне сәйкес
медициналық куәландырудан өтедi.
3. Мерзiмдi әскери қызметке шақырудан босатылған, сондай-ақ соттың үкімімен офицерлер құрамының әскери атағынан
айырылған адамдарды ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергiлiктi әскери басқару органдары запастың қатардағы жауынг ерi
(матросы) әскери атағын бере отырып, запасқа қояды.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________
Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №7
Тақырыбы/Тема занятия Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінің жарғылары. Әскери қызметкерлер және олардың өзара қарымқатынастары
Сабақтың мақсаты/Цель занятия Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдарының
жалпыәскери жарғылары туралы түсінік беру.
Білімнің/Оброзовательная

алғашқы әскери сабаққа дайындалу

Дамытушылық/развиваюшея Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Тәрбиелік/воспитательная
Патриоттық сезім қалыптастыру Отанға жауапкершілікті тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры

Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1. Әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесі туралы не білесіңдер?
2. Әскери қызметшілердің құқықтары туралы айтындар.
3. Әскери қызметшілер әскери қызмет міндеттері туралы не білесіңдер?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
4. Әскери қызметкерлер және олардың өзара қарым-қатынастары –Бастықтар және бағыныштылар, аға және кіші әскерилер, олардың
құқықтары мен міндеттері.
5. Әскери әдептілік ережесі және әскери қызметкерлердің тәртібі.
6. Бұйрық, оны беру және орындау тәртібі.
7. Бастықтарға және шені жоғарыларға мәлімдеме жасау;.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Әскери қызметкерлер және олардың өзара қарым-қатынастары туралы не білесіңдер?
2. Әскери сәлемдесу қалай туралы не білесіңдер?
3. Әскери әдептілік ережесі туралы не білесіңдер?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Әскери қызметкерлер және олардың өзара қарым-қатынастары
Сабақтың мақсаты: Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдарының жалпыәскери жарғылары
туралы түсінік беру.
Әскери қызметкерлер және олардың өзара қарым-қатынастары –Бастықтар және бағыныштылар, аға және кіші әскерилер, олардың
құқықтары мен міндеттері.

Әскери әдептілік ережесі және әскери қызметкерлердің тәртібі. Бұйрық, оны беру және орындау тәртібі. Бастықтарға және шені
жоғарыларға мәлімдеме жасауды;
Дара басшылық Қарулы Күштер құрылымының, оларға басшылық жасаудың және әскери қызметшілер арасындағы өзара қарымқатынастың негізгі принципі болып табылады. Ол командирге (бастыққа) бағыныстыларға қатысты айқындалған құқықтар беруден және
оған әскери бөлімнің, бөлімшенің және әрбір әскери қызметшінің өмірі мен қызметінің барлық жақтары үшін мемлекет алдында дербес
жауапкершіліктің жүктелуінен тұрады.
Дара басшылық командирдің (бастықтың) жағдайды жан-жақты бағалауынан шыға отырып, жеке-дара шешім қабылдау, заңнаманың,
жалпы әскери жарғылардың талаптарына қатаң сәйкестікте тиісті бұйрықтар беру мен олардың орындалуын қамтамасыз ету құқығынан
көрінеді.
Бұйрықты талқылауға жол берілмейді, ал бұйрыққа бағынбау немесе басқадай орындамау әскери қылмыс болып табылады.
Өзінің қызметтік жағдайы мен әскери атағы бойынша бір әскери қызметшілер басқаларға қатысты бастықтар немесе бағыныстылар
болуы мүмкін.
Бастықтың бағыныстыға бұйрық беруге құқығы бар және олардың орындалуына бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Бастық
бағынысты үшін әдептілік пен ұстамдылықтың үлгісі болуы тиіс. Бағыныстының адамдық қадір-қасиетін қорлайтын іс-қимылы үшін бастық
жауапты болады.
Бағынысты бастықтың бұйрықтарын мүлтіксіз орындауға міндетті.
Өзінің қызметтік жағдайы бойынша Қазақстан Республикасының Президенті (Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Жоғарғы
Бас қолбасшысы), азаматтық персонал қатарынан Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың басшылары, атқарып
отырған штаттық лауазымы бойынша қызметтік міндеттеріне сәйкес бағынысындағыларға басшылық жасауды жүзеге асыратын әскери
қызметшілер бастықтар болып табылады.
Командир қызметі бойынша оған бағынысты әскери қызметшілерге бастық болып табылады.
Қызметі бойынша әскери қызметшілер уақытша болса да бағынатын бастықтар тура бастықтар болып табылады.
Бағыныстыға жақын тура бастық тікелей бастық болып табылады.
Қызметі бойынша бағыныстылық тәртібімен байланысты емес мынадай әскери қызметшілер өзінің әскери атағы бойынша бастықтар
болып табылады:
армия генералдары – барлық әскери қызметшілер үшін;
генерал-полковниктер, адмиралдар – барлық аға және кіші офицерлер, сержанттар (старшиналар), сарбаздар (матростар) үшін;
генерал-лейтенанттар, вице-адмиралдар, генерал-майорлар, контр-адмиралдар, полковниктер, 1-дәрежелі капитандар – барлық кіші
офицерлер, сержанттар (старшиналар), сарбаздар (матростар) үшін;
офицерлер – сержанттар (старшиналар), сарбаздар (матростар) үшін;
сержанттар (старшиналар) – олармен бір әскери бөлімдегі сарбаздар мен матростар үшін.
40. Өзінің қызметтік жағдайы және әскери атағы бойынша (38, 39-тармақтар) басқа әскери қызметшілерге қатысты олардың
бастықтары немесе бағыныстылары болып табылмайтын әскери қызметшілер үлкендер немесе кішілер болуы мүмкін.

Үлкендік әскери қызметшілердің атағымен айқындалады. Әскери атағы бойынша үлкендер кішілер әскери тәртіпті, қоғамдық тәртіпті,
мінез-құлық, әскери киім нысанын киіп жүру ережелерін және әскери сәлемдесуді орындауды бұзған жағдайда олардан осы бұзуларды
жоюды талап етуі тиіс. Атағы бойынша кішілер үлкендердің осы талаптарын мүлтіксіз орындауға міндетті.
Бір-біріне бағынысты емес әскери қызметшілер міндеттерін бірлесіп орындаған кезде командир (бастық) олардың қызметтік өзара
қарым-қатынастарын айқындамаған болса, олардың лауазымы бойынша үлкені, ал тең лауазымдарда әскери атағы бойынша үлкені бастық
болып табылады.
Бұйрық, өкім, бұйырым. Оларды беру, орындау және бақылау тәртібі. Әскери қызметшілердің бастамасы
Бұйрық – бұл командирдің (бастықтың) қызмет бойынша қандай да бір іс-қимылды орындау немесе тоқтату туралы талабы.
Бұйрық әскери қызметшілердің біреуіне немесе тобына жазбаша, ауызша немесе байланыстың техникалық құралдары арқылы берілуі
мүмкін.
Жазбаша бұйрық әскери бөлімдер командирлерінің дара басшылық құқықтарында шығарылатын әскери басқарудың негізгі қызметтік
басқару құжаты (құқықтық актісі) болып табылады. Жазбаша бұйрықтар беру құқығын әскери бөлім командирі және одан жоғары
командирлер (бастықтар) пайдаланады.
Ауызша бұйрықтарды барлық командирлер (бастықтар) береді.
Өкім – бағыныстыларға міндеттерді жеткізу нысаны.
Бұйырым – жеке мәселелер бойынша бағыныстыларға міндеттерді жеткізу нысаны.
Өкім мен бұйырымды әскери бөлім командирі атынан бөлімнің штаб бастығы немесе гарнизон бастығы атынан гарнизонның штаб
бастығы ауызша жеткізеді, сондай-ақ жазбаша құжаттарда болуы мүмкін.
Командир (бастық) бұйрық берер алдында жағдайды жан-жақты бағалауға және оны орындауды қамтамасыз ету жөнінде шаралар
қабылдауға міндетті. Кейіннен командир (бастық) оның орындалуына бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Командир берілген бұйрыққа
және оның салдарларына, бұйрықтың заңнамаға сәйкес келуіне, сондай-ақ билікті асыра пайдаланғаны және берілген бұйрықтағы билікті
немесе қызметтік өкілетіліктерін асыра пайдаланғаны үшін және оны орындау жөнінде шаралар қабылдамағаны үшін жауаптылықта болады.
Бұйрық қысқа және түсінікті жазылуы, екіұдай түсінуге жол бермеуі және бағыныстының күдігін тудырмауы тиіс.
Бұйрықтар бағыныстылық тәртібімен беріледі. Ерекше қажет болғанда үлкен бастық оның тікелей бастығын жанай, бағыныстыға
бұйрық бере алады. Бұндай жағдайда ол бағыныстының тікелей бастығына бұл туралы хабарлайды, ал бағынысты өзінің тікелей бастығына
баяндайды.
Командирдің (бастықтың) бұйрығы мүлтіксіз, тура және мерзімінде орындалуы тиіс. Әскери қызметші бұйрықты алып «Құп болады»
деп жауап береді, одан кейін оны орындайды.
Қажет кезде командир (бастық) өзінің берген бұйрығын дұрыс түсінгеніне көз жеткізу үшін оны қысқаша қайталауды талап ете, ал
бұйрықты алған әскери қызметші командирге (бастыққа) оны қайталауды сұрап өтініш жасай алады.

Алынған бұйрықтың орындалуы туралы әскери қызметші бұйрық берген бастыққа және өзінің тікелей бастығына баяндауға міндетті.
Егер бұйрықты орындаушы әскери қызметші қызмет жағдайы бойынша басқа үлкен бастықтан жаңа бұйрық алып, оны орындауға
бірінші бұйрық кедергі жасаса, ол бұл туралы екінші бұйрық берген бастыққа баяндайды және ол қолдаған жағдайда соңғысын орындайды.
Жаңа бұйрық беруші бірінші бұйрықты берген бастыққа бұл туралы хабарлауға міндетті.
Командирлердің (бастықтардың) бұйрықтарына шағымдану оларды орындауды тоқтатпайды. Бағынысты алынған бұйрыққа оны
орындағаннан және бұйрық берген адамға баяндағаннан кейін шағымдануға құқылы. Бағынысты командирдің (бастықтың) көрінеу заңсыз
берілген бұйрығын, егер ол заңнамаға анық қайшы келсе, орындамауы тиіс. Алынған бұйрықты орындау мүмкін болмаған жағдайда
бағынысты бұл туралы себептерін көрсете отырып, командирге (бастыққа) баяндауға міндетті.
48. Әскери қызметші оған қойылған міндеттерді табысты орындау мақсатында дұрыс бастама танытуға міндетті. Ол, әсіресе жағдай
әскери қызметшінің алынған міндетті орындау мүддесінде тез іс-қимыл жасауын талап еткенде қажет.
Әскери әдептілік пен әскери қызметшілердің мінез-құлқы туралы
Әскери қызметшілер әрдайым жоғары мәдениеттің, қарапайымдылық пен ұстамдылықтың үлгісі ретінде қызмет етуі, өзінің қадірқасиетін қорғауы және басқалардың қадір-қасиетін құрметтеуі тиіс.
Олардың мінез-құлқына қарап тек олар туралы ғана емес, тұтас Қарулы Күштердің абыройы туралы пікір туындайтынын олар есте
сақтауы тиіс.
Әскери қызметшілер арасындағы өзара қарым-қатынас өзара сыйластық негізінде қалыптасады. Қызмет мәселелері бойынша олар бірбіріне «Сіз» деп тіл қатуы тиіс.
Офицерлер бір-біріне әскери атағы мен тегі немесе атағына «Мырза (ханым)» деген сөзді қоса отырып тіл қатады.
Мысалы: «Полковник Сыдықов», «Капитан ханым».
Бастықтар мен үлкендер бағыныстылар мен кішілерге қызметі бойынша тіл қатуда, оларды әскери атағы мен тегі немесе тек атағы
бойынша атайды.
Мысалы: «Қатардағы жауынгер Омаров», «Қатардағы жауынгер», «Сержант Қалиева», «Сержант».
Бағыныстылар мен кішілер қызметі бойынша бастықтар мен үлкендерге тіл қатуда оларды әскери атағы бойынша «мырза, ханым»
деген сөздерді қоса отырып атайды. Мысалы: «Бірінші сыныпты сержант мырза».
Әскери оқу орындарының әскери атақтары жоқ сержанттар (старшиналар) құрамының курсанттарына (оқушыларына), сондай-ақ
әскери оқу бөлімдерінің (бөлімшелерінің) курсанттарына тіл қату кезінде «Курсант» деп немесе «Курсант» сөзіне тегін қосып атай отырып
«Сіз» деп сөйлеседі. Мысалы: «Курсант Қалиев».
Оларға бастық немесе үлкен тіл қатқан кезде әскери қызметшілер, сырқаттарды қоспағанда, саптық қалыпты қабылдайды және өзін
таныстырады: өзінің лауазымын, әскери атағы мен тегін атайды. Қол алысу кезінде үлкен қолын бірінші береді. Егер үлкен қолғапсыз болса,
кіші қол алысар алдында оң қолының қолғабын шешеді. Бас киімсіз әскери қызметшілер қол алысумен қоса басын жеңіл иеді.
Ұлан әскери бөлімдерінің әскери қызметшілеріне тіл қатқан кезде әскери атағының алдына «ұлан» сөзі қосылады.
Мысалы: «Ұлан полковнигі мырза».

Саптан тыс әскери қызметшілер бір-біріне тек әскери атағы бойынша ғана емес, аты мен әкесінің аты бойынша да тіл қатыса алады.
Әскери атақтарды бұрмалау, әдепсіз сөздерді, лақап және мазақ аттарды қолдану, дөрекілік және әдепсіз сөйлесу әскери
қызметшілердің ар-намысы мен қадір-қасиеті ұғымымен сыйыспайды.
50. Саптан тыс, бұйрықтар берген немесе алған кезде әскери қызметшілер саптық қалыпты қабылдауға міндетті, ал бас киімі бар
кезде бұйрық беруші оған қолын апарады.
Әскери қызметші баяндауда немесе баянат қабылдауда баяндау аяқталысымен қолын бас киімінен түсіреді. Егер баяндаудың алдында
«Тік тұр» командасы берілсе, онда баяндаушы бастықтың «Еркін тұр» командасы бойынша оны қайталайды және қолын бас киімінен
түсіреді.
51. Командир (бастық) немесе үлкен болғанда басқа әскери қызметшіге тіл қатқан кезде одан рұқсат сұрауы қажет.
Мысалы «Полковник мырза. Майор Ахматуллинмен сөйлесуге рұқсат етіңіз».
52. Қоғамдық орындарда және көлікте бос орын болмаған кезде әскери қызметші өз орнын әскери атағы бойынша үлкенге беруге
міндетті.
Егер кездескен кезде бастықтың (үлкеннің) еркін өтіп кетуі мүмкін болмаса, бағынысты (кіші) жол беруге және сәлемдесіп, оны
өткізіп жіберуге міндетті.
Әскери қызметшілер азаматтық тұрғындарға қатысты әдептілік сақтауы, егде адамдарға, әйелдерге және балаларға ерекше көңіл
бөлуі, азаматтардың ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғауға ықпал етуі, сондай-ақ оларға қайғылы оқиғаларда, өртте және табиғи және
техногендік сипаттағы жағдайларда көмек көрсетуі тиіс.
53. Әскери қызметшілерге қолын киімінің қалтасында ұстауға, бастық (үлкен) болған кезде оның рұқсатынсыз отыруға тыйым
салынады.
54. Әскери киім нысаны – әскери қызметшілердің Қарулы Күштерге, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарға тиістілігін
айқындайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген погоны бар нысанды киім (киім-кешек) мен жабдық.
Қарулы Күштердің әскери киім нысаны мен айырым белгілерін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді. Әскери киім
нысанын киіп жүру ережелерін Қорғаныс министрі, ал әскери киім нысанының жекелеген заттары мен айырым белгілерін тағу
ерекшеліктерін басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың бірінші басшылары белгілейді. Әскери киім киіп жүру құқығына барлық
әскери қызметшілер, сондай-ақ әскери жиынға шақырылған әскери міндеттілер мен запастағы немесе отставкадағы және оны киіп жүру
құқығымен әскери қызметтен босатылған азаматтар ие болады.
Қарулы Күштердің әскери қызметшілері үшін киім нысандарының мынадай түрлері белгіленеді: салтанатты, күнделікті, далалық,
жұмыстық. Бұл нысандардың әрқайсысы жазғы және қысқы болып бөлінеді.
Жазғы немесе қысқы киім нысанына көшу гарнизон бастығының бұйрығымен белгіленеді.
Әскери қызметшілерге (мерзімді әскери қызметтен басқа) әскери бөлім орналасқан жерден тыс, демалуда немесе демалыста, сондайақ арнайы қызметтік міндеттерін орындау кезінде әскери киім нысанын кимеуге рұқсат етіледі.
55. Әскери әдептілік, мінез-құлық ережелері мен әскери сәлемдесуді орындау, сондай-ақ запастағы немесе отставкадағы азаматтар
үшін олардың әскери киім нысанын киіп жүруі кезінде міндетті. Олар оны киіп жүрудің белгіленген ережелерін сақтауы тиіс.

Әскери сәлемдесу
56. Әскери сәлемдесу әскери қызметшілердің ұйымшылдығының үлгісі, өзара сыйластығының куәсі және жалпы мәдениетінің
көрінісі болып табылады.
Барлық әскери қызметшілер кездескен (озып өткен) кезде Қарулы Күштердің саптық жарғысымен (бұдан әрі – Саптық жарғы)
белгіленген ережелерді қатаң сақтай отырып, бір-бірімен сәлемдесуге міндетті.
Бағыныстылар мен әскери атағы бойынша кішілер бірінші болып, ал олардың жағдайлары тең болған кезде бірінші көрген сәлем
береді.
57. Әскери қызметшілер одан басқа:
Отанның бостандығы мен тәуелсіздігі үшін болған ұрыстарда, әскери борышын орындау кезінде қаза тапқан жауынгерлердің
ескерткіштері мен қабірлеріне;
әскери бөлімнің Жауынгерлік Туына, сондай-ақ әскери кемеге келгенде және одан кеткен кезде Әскери-теңіз жалауына;
әскери бөлімшелер ілескен қаралы топқа тағзым етуге міндетті.
58. Әскери бөлімдер мен бөлімшелер сапта тұрған кезде команда бойынша:
Қазақстан Республикасының Президентіне;
барлық тікелей бастықтарға, армия генералдарына, генерал-полковниктерге, адмиралдар, сондай-ақ әскери бөлімде (бөлімшеде)
инспекциялау (тексеру) жүргізуге басшылық жасау үшін тағайындалған адамдарға;
Отанның бостандығы мен тәуелсіздігі үшін болған ұрыстарда, әскери борышын орындау кезінде қаза тапқан жауынгерлердің
ескерткіштері мен қабірлеріне;
әскери бөлімнің Жауынгерлік Туына, ал әскери кемеде Әскери-теңіз жалауына, ол көтерілген және түсірілген кезде;
әскери бөлімшелер ілескен қаралы топқа;
кездескен кезде бір-біріне сәлемдеседі.
59. Саптан тыс болған кезде сабақтар уақытында және сабақтан бос уақытында әскери бөлімдердің (бөлімшелердің) әскери
қызметшілері бастықтарға «Тік тұр» немесе «Тұр. Тік тұр» командалары бойынша сәлемдеседі.
Саптан тыс сабақтарда, сондай-ақ тек офицерлер ғана қатысып отырған кеңес уақытында командирлерге (бастықтарға) әскери
сәлемдесу үшін «Офицер мырзалар» деген команда беріледі.
«Тік тұр», «Тұр. Тік тұр» немесе «Офицер мырзалар» командасын қатысушы командирлердің (бастықтардың) үлкені немесе келген
командирді (бастықты) бірінші көрген әскери қызметші береді.
Осы команда бойынша барлық қатысушылар орындарынан тұрады, келген командир (бастық) жаққа бұрылады және саптық қалыпты
қабылдайды.
Қатысушы командирлердің (бастықтардың) үлкені келушіге жақындап, оған баяндайды. Мысалы: «Полковник мырза. Бөлімнің
офицерлер құрамы кеңеске жиналды. Бөлім штабының бастығы майор Артықов».

Келген командир (бастық) баянатты қабылдап, «Еркін тұр» немесе «Офицер мырзалар» командасын береді, ал баяндаушы осы
команданы қайталайды, бұдан соң барлық қатысушылар «еркін тұр» күйін қабылдайды.
60. «Тік тұр» немесе «Тұр. Тік тұр» командасын беру және командирге (бастыққа) баяндау ол әскери бөлімге немесе бөлімшеге осы
күні алғаш келгенде жүзеге асырылады. Кеме командиріне «Тік тұр» командасы оның кемеге әрбір келуі (кемеден түсуі) кезінде беріледі.
Аға командир (бастық) болған кезде кішіге әскери сәлемдесу үшін команда берілмейді және баяндау жүзеге асырылмайды.
Сыныптық сабақтар өткізу кезінде «Тік тұр», «Тұр. Тік тұр» немесе «Офицер мырзалар» командасы әрбір сабақ алдында
және ол аяқталған кезде беріледі.
«Тік тұр», «Тұр. Тік тұр» немесе «Офицер мырзалар» командасы командирге (бастыққа) баяндау алдында, егер бұл ретте басқа да
әскери қызметшілер қатысып отырған жағдайда беріледі, ал олар болмаған кезде командирге (бастыққа) тек баяндалады.
61. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұраны (бұдан әрі – Мемлекеттік Әнұран) орындалған кезде сапта тұрған әскери
қызметшілер командасыз саптық қалыпты қабылдайды, ал взвод және одан жоғары бөлімшелердің командирлері қолдарын бас киіміне
апарады.
Саптан тыс тұрған әскери қызметшілер Мемлекеттік Әнұран орындалған кезде саптық қалыпты қабылдайды, оң қолының алақанын
кеудесінің сол жағына (осы рәсімді орындауға кедергі келтіруі мүмкін қарумен және жабдықпен тұрған жағдайларды қоспағанда) қояды.
62. Әскери бөлімдер мен бөлімшелерге әскери сәлемдесуді орындау үшін:
әскери бөлімді немесе бөлімшені жауынгерлік әзірліктің жоғары дәрежесіне келтіру кезінде, маршта, сондай-ақ тактикалық сабақтар
мен оқу-жаттығуларда;
басқару пункттерінде, байланыс тораптарында және жауынгерлік кезекшілік пен жауынгерлік қызмет атқару орындарында;
оқ ату (жіберу) уақытында атыс шебі мен атыс (бастапқы) бекінісінде;
ұшуларды жүргізу уақытында әуеайлақтарда;
құрылыс, шаруашылық жұмыстарын немесе оқу-жаттығу мақсатындағы жұмыстарды орындау уақытында, сондай-ақ
шеберханаларда, парктерде, ангарларда, зертханаларда;
спорттық жарыстар мен ойындар барысында;
тамақ ішу кезінде, «Ұйқыға» белгісінен кейін және «Тұрыңдар» белгісіне дейін;
моншаларда және сырқаттарға арналған үй-жайларда команда берілмейді.
Санамаланған жағдайларда бастық немесе үлкен келген бастыққа тек баяндайды.
Мысалы: «Майор мырза, төртінші танк ротасы оқу-жаттығу оқ атуларының екінші жаттығуын орындауда. Рота командирі капитан
Жотабаев».
Қаралы топқа қатысушы бөлімшелер әскери сәлемдесуді орындамайды.
63. Әскери бөлімде өткізілетін салтанатты жиналыстарда, конференцияларда, сондай-ақ спектакльдерде, концерттер мен кинода
әскери сәлемдесу үшін команда берілмейді және командирге (бастыққа) баяндалмайды.
Жеке құрамның жалпы жиналыстарында әскери сәлемдесу үшін «Тік тұр» немесе «Тұр. Тік тұр» командасы беріледі және командирге
(бастыққа) баяндалады.

Мысалы: «Подполковник мырза. Батальонның жеке құрамы жалпы жиналысқа келді. Батальон штабының бастығы майор Манабаев».
64. Бастықтың немесе үлкеннің «Сәлеметсіздер ме, жауынгерлер (офицер мырзалар)» деген сәлемдесуіне сапта немесе саптан тыс
тұрған барлық әскери қызметшілер «Сәлеметсіз бе» деп жауап береді; егер бастық немесе үлкен «Сау болыңдар, жауынгерлер (офицер
мырзалар)» деп қоштасса, онда әскери қызметшілер: «Сау болыңыз» деп жауап береді. Жауаптың соңына «мырза (ханым)» сөзі және әскер
тегі немесе қызметі көрсетілмей, әскери атағы қосылады.
Мысалы: «Сәлеметсіз бе, кіші сержант мырза». «Сау болыңыз, бас старшина мырза», «Сау болыңыз, лейтенант мырза».
65. Егер командир (бастық) қызмет тәртібімен әскери қызметшіні құттықтаса немесе оған алғыс айтса, онда әскери қызметші
командирге (бастыққа): «Қазақстан Республикасына қызмет етемін» деп жауап береді.
Егер командир (бастық) әскери бөлімді (бөлімшені) құттықтаса, ол созылыңқы түрде үш дүркін «Урамен» жауап береді, ал егер
командир (бастық) алғыс айтса, әскери бөлім (бөлімше) «Қазақстан Республикасына қызмет етеміз» деп жауап береді.
Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________
Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №8
Тақырыбы/Тема занятия Әскери қызметшінің мәртебесі. Әскери қызметшілердің негізгі құқықтары мен міндеттері.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларға ҚР ҚК-де қызмет ету, әскери қызметшінің мәртебесі және әскери қызметшілердің негізгі
құқықтары мен міндеттері туралы түсінік беру.
Білімнің/Оброзовательная
алғашқы әскери сабаққа дайындалу
Дамытушылық/развиваюшея Білім алушыларды жан-жақты дамуға баулу
Тәрбиелік/воспитательная
Патриоттық сезім қалыптастыру Отанға жауапкершілікті тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)

Үй тапсырмасын тексеру
Әскери міндет сақтау дегеніміз не?
Әскери есепке алу қалай ұйымдастырылатынын айтып беріндер?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Әскери қызметшінің мәртебесі.
Әскери қызметшілердің негізгі құқықтары мен міндеттері.
Әскери қызметті өткеру тәртібі мен мазмұны.
Әскери қызмет мерзімі.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
5.
Әскери қызметшінің мәртебесі дегеніміз не?
6.
Әскери қызметшінің құқығы мен міндеттері қандай?
7.
Әскери қызметті өткеру тәртібі мен мазмұны
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Әскери қызметшінің мәртебесі. Әскери қызметшілердің негізгі құқықтары мен міндеттері
Мақсаты Оқушыларға ҚР ҚК-де қызмет ету, әскери қызметшінің мәртебесі және әскери қызметшілердің негізгі құқықтары мен
міндеттері туралы түсінік беру.
Қазақстан Республикасын қорғау — оның әр азаматының қасиетті борышы және міндеті. Қазақстан Республикасы азаматтары
әскери қызметті заңда көрсетілген тәртіп бойынша атқарады.

Әскери қызмет атқару — қоғам және мемлекет тарапынан берілген аса зор жауапкершілік, ол жауынгерден биік моральдықэтикалық өнегелілікті талап етеді.
Қазақстан Республикасының азаматтары әскери қызметті ерікті түрде шақыру бойынша немесе келісімшартқа отыру арқылы
атқарады. Ол Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде немесе басқа да әскери бөлімдерге заңда көрсетілген тәртіппен алынады.
Қазақстан Республикасыньщ «Әскери міндет және әскери қызмет туралы» Заңына сәйкес Қарулы Күштерде жауынгерлерге әскери атақ
беріледі.
Әскери қызмет және әскери қызметшілер мәртебесінің қағидаттары:
1) заңдылық;
2) әскери қызметшілердің алдына қойылған міндеттерді орындау үшін әскери қызмет өткеру шарттарын ескере отырып, оларды толық,
жеткілікті және уақтылы қамтамасыз ету;
3) әскери қызметшінің құқықтары мен бостандықтарын қылмыстық және өзге де заңға қарсы қол сұғушылықтан қорғау, әскери қызмет
міндеттерін орындау кезінде оған қол сұғылмаушылық;
4) дара басшылық және дәреже сатысы;
5) саяси партиялар және өзге де қоғамдық бірлестіктер қызметіне тәуелді болмау болып табылады.
Әскери қызметші мәртебесіне қоса әр жауынгер Қазақстан Республикасының азаматы ретінде өзіне тиесілі барлық қүқықтарды жөне
әскери қызметкерлерге тиесілі жеңілдіктерді пайдалана алады.
Әскери қызметшілердің құқықтары
1. Әскери қызметшілер Қазақстан Республикасының Конституциясында және заңнамасында көзделген барлық құқықтар мен
бостандықтарды Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалған шектеулерді ескере отырып пайдаланады.
Әскери қызметшілердің:
1) Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік
бюджет есебінен қамтылатын Қазақстан Республикасы органдары жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесі негізінде
уәкілетті органдардың бірінші басшылары көздеген тәртіппен мемлекет есебінен ақшалай ризықпен қамтамасыз етілуге;
2) бекіткен нормалар бойынша мемлекет есебінен заттай және басқа да мүлік түрлерімен қамтамасыз етілуге.
3) біліктілігін, қабілетін, өз лауазымдық міндеттерін адал орындауын ескере отырып, қызметі бойынша жоғарылатылуға;
3-1) өздерінің құқықтарының бұзылғаны туралы білген күннен бастап өздеріне қатысты қабылданатын шешімдер мен әрекеттерге
үш айдан кешіктірмей жоғары тұрған лауазымды адамдарға және (немесе) сотқа шағым жасауға;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, уәкілетті лауазымды адаммен келісу бойынша әскери оқу
орындарына түсуге, курстық даярлаудан, кәсіптік даярлаудан, қайта даярлаудан және біліктілігін арттырудан өтуге, сондай-ақ техникалық
және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру
ұйымдарына әскери емес мамандықтар бойынша түсуге (мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерден, курсанттар мен кадеттерден басқа);
5) денсаулығын сақтауға және қауіпсіздік техникасы мен гигиена талаптарына сай келетін қызмет жағдайларына;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен әскери қызмет міндеттерін орындаған кезде өмірі мен
денсаулығына немесе жеке мүлкіне келтірілген зиянның өтелуіне;
7) осы Заңға сәйкес әскери қызмет өткеру кезеңінде тұрғын үймен қамтамасыз етілуге;
8) әскери қызмет міндеттерін орындау кезінде қаруды сақтауға, алып жүруге және қолдануға құқығы бар.
Әскери қызметшілер әскери қызмет міндеттерін орындау кезінде мемлекеттің қорғауында болады. Олар жалпы әскери жарғыларға
сәйкес олар үшін бастықтар болып табылатын адамдарға ғана бағынады және Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген
жағдайларды қоспағанда, басқа ешкім де олардың қызметтік істеріне араласуға құқылы емес.
3. Әскери қызметші:
1) лауазымдық міндеттерін орындаған;
2) жауынгерлік іс-қимылдарға қатысқан, төтенше немесе соғыс жағдайында, сондай-ақ қарулы жанжалдар жағдайларында міндеттер
орындаған;
3) бейбітшілік пен қауіпсіздікті қолдау жөніндегі бітімгершілік операцияларына қатысқан;
4) террорға қарсы операцияларға қатысқан;
5) төтенше жағдайларды жоюға қатысқан;
6) далалық шығуда (теңізге шығуда) болған оқу-жаттығуларға немесе корабльдердің жорықтарына қатысқан;
7) күн тәртібімен белгіленген қызмет уақыты ішінде немесе қызметтік қажеттіліктен туындаған басқа да уақытта әскери бөлімнің
аумағында болған;
8) қызметтік іссапарда болған;
9) қызмет орнына барған және кері қайтқан;
10) емделуде болған, емделу орнына барған және кері қайтқан;
11) әскери жиындардан өткен;
12) тұтқында, кепілде немесе еркінен айырылу жағдайында болған;
13) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, құқықтық тәртіпті күзету және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз
ету бойынша құқық қорғау органдарына көмек көрсеткен;
14) қолданыстағы резервте болған;
15) біліктілігін арттыруда, қайта даярлауда, қайта мамандандыруда, оқуда, әскери тағылымдамада болған;
16) зерттеулер жүргізген, әскери және басқа сынақтарда болған жағдайларда әскери қызмет міндеттерін орындауда болады.
Әскери қызметшінің міндеттері:
Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын қатаң сақтауға және әскери жарғылардың талаптарын қатаң сақтауға;

әскери антқа адал болуға, өз халқына шексіз беріліп қызмет етуге, ерлікпен, Қазақстан Республикасын қырағылықпен, қасық қаны
қалғанша аянбай қорғауға, әскери борышын адал орындауға, әскери қызметтің қиындықтарына табандылықпен төзуге, өзінің іс-қимылымен
мемлекеттік биліктің беделін нығайтуға;
өз Отанының патриоты болуға, түрлі ұлттардың әскери қызметшілерінің арасындағы достықты нығайтуға;
адал, тәртіпті, ержүрек болуға, әскери борышын орьндау кезінде байыпты бастама жасауға;
командирлерге (бастықтарға) мүлтіксіз бағынуға және оларды ұрыста қорғауға, әскери бөлімнің Жауынгерлік туын сақтауға;
әскери кәсіптік білікті үдайы меңгеруге, өзінің машықтануы мен әскери шеберлігін жетілдіруге;
өзіне сеніп тапсырылған кару мен әскери техниканы білуге және оларды ұдайы өзірлікте ұстауға, өскери мүлікті жөне баска да
материалдык кұралдарды сактауға;
жауынгерлік жолдастықты бағалауға, жолдастарын кауіптен күтқаруға көмектесуге, оларға сөзімен де, ісімен де кемектесуге,
әркайсысының ар-намысы мен абыройын кұрметтеуге, өзіне жөне басқа да әскери қызметшілерге қатысты тұрпайылық пен қорлауға жол
бермеуге, оларды лайықсыз іс-қылықтардан тежеуге;
әскери өдептілік, мінез-құлық пен әскери сәлемдесу қағидаларын сақтауға, әрдайым және барлық жерде өз қадір-қасиеті мен
абыройын биік тұтуға, әскери киім нысанын кию ережесін сақтауға, ұқыпты киюге;
қырағы болуға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға міндетті.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________
Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №9
Тақырыбы/Тема занятия Әскери тәртіп, оның мәні мен маңызы.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларға әскери тәртіп, оның мәні мен маңызы туралы түсінік беру.

Білімнің/Оброзовательная Студенттердің бірін-бірі тыңдай білу, өз ойын тиянақты жеткізе білу, нақты сұрақ қойып, қойылған сұраққа
дәл жауап бере білу қабілеттерін дамыту.
Дамытушылық/развиваюшея Ұқыптылыққа өздігінен іздене білуге, білімге құштарлыққа тәрбиелеу.
Тәрбиелік/ елін, жерін сүюге, саналы түрде Отан қорғауға дайын болуға, Қазақстан Республикасының Қарулы күштерін құрметтеуге,
батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
8.
Әскери қызметшінің мәртебесі дегеніміз не?
9.
Әскери қызметшінің құқығы мен міндеттері қандай?
10. Әскери қызметті өткеру тәртібі мен мазмұны
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Әскери тәртіп. Әскери тәртіптің міндеті мен тәрбиелеу әдісі. Қазақстан Республикасының мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерге
қолданылатын көтермелеулер.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Әскери тәртіп.
2. Әскери тәртіптің міндеті мен тәрбиелеу әдісі.
3. Қазақстан Республикасының мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерге қолданылатын көтермелеулер.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

ҚР ҚК Тәртіптік жарғысы
І-бөлімше:
Әскери тәртіп.
Әскери тәртіптің міндеті мен тәрбиелеу әдісі.
Қазақстан Республикасының мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерге қолданылатын көтермелеулер.
ІІ-бөлімше:
Жауынгерлер мен матростарға қолданылатын көтермелеулер.
Әскери қызметті келісім шарт бойынша жауынгерлер (матростар) мен сержанттар (старшиналар) лауазымында өткеруші әскери
қызметшілерге қолданылатын көтермелеулер түрлері.
Көтермелеулердің жариялану реттері.
ІІІ-бөлімше:
Тәртіптік жазалар.
Жауынгерлер (матростар) мен сержанттарға (старшиналарға) қолданылатын тәртіптік жазалар.
Тәртіптік жазаның атқарулуы және жариялануы.
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Тәртіптік жарғысы.
Әскерлердің жауынгерлік қабілеттілігі мен тұрақты жауынгерлік дайындығының аса маңызды шарты - әскери тәртіп болып табылады.
Әскери тәртіп дегеніміз – барлық әскери қызметшілердің ҚР Конституциясы мен заңдарында, әскери жарғылар мен командирлердің
бұйрықтарында белгіленген тәртіп пен ережелерді, сондай-ақ әскери қызметшілердің арасындағы мінез-құлық және өзара қарым-қатынас
нормаларын қатаң және дәл сақтау.
Әскери тәртіп әрбір әскери қызметшінің өзінің әскери борышын және өзінің Отанын қорғауға деген жеке жауапкершілігін, өз халқына
шексіз берілгендігін жоғары сезінуіне негізделеді.
Әскери тәртіп әрбір әскери қызметшіге өзінің әскери борышын адал атқаруды міндеттейді.
Әскери қызметшілерді тәртіпке тәрбиелеудің негізгі әдісі көз жеткізу болып табылады, бірақ өз әскери борышын адал орындамағандарға
күштеу әдісін қолдану мүмкіндігін де жоққа шығармайды.
Жауынгерлер (матростар) мен сержанттарға қолданылатын көтермелеулер.
а) бұрын қолданылған тәртіптік жазаны алып тастау;
ә) алғыс жариялау;
б) әскери бөлімнің тұрған жерінен 2тәулікке дейін сейілдемеге рұқсат беру;
в) бұрынғы жұмыс (оқу) орына әскери борышын үлгілі орындағаны туралы және алған көтермелеулері туралы хабарлау;

г) грамоталармен, бағалы сыйлықтармен немесе ақшалай марапаттау;
ғ) әскери қызметшінің әскери бөлімнің кең жазылған жауынгерлік тудың жанында түскен жеке фотосуретімен марапаттау;
д) жауынгерлерге (матростарға) ефрейтор (аға матрос) атағын беру;
е) сержанттарға иеленген штаттық лауазымы бойынша көзделген әскери атағынан бір саты жоғары кезекті әскери атақ беру;
ж) омырауға тағатын ҚР ҚК-інің үздігі белгісімен марапаттау;
з) әскери бөлімнің Құрмет кітабына енгізу;
и) 10 тәулікке дейін қысқа мерзімді демалыс беру, бару қайту жолындағы уақытты есептемегенде.
Көтермелеулер ауызша немесе бұйрық түрінде салтанатты жағдайда әскери қызметшілер жиналысында немесе сап алдында жарияланады.
Тәртіптік жазалар.
Тәртіптік жаза - әскери қызметшілерге қызмет бойынша бастықтың билігімен қолданылатын жаза. Ол әскери қызметшілерге әскери тәртіп
пен қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін қолданылады.
Жауынгерлер мен сержанттарға мынадай жазалар қолданыла алады:
Тәртіптік жаза ол қолданылған күннен бастап, бір айдан кешіктірілмей атқарылады. Бір айлық мерзім өткен соң жаза атқарылмайды, бірақ
ол туралы жазба қызметтік кәртішкеде сақталады.
Қолданылатын тәртіптік жазалар жайында жауынгерлер мен матростарға өзіне немесе саптың алдында, сержанттарға - өзіне, сержанттардың
кеңесінде не саптың алдында жарияланады.
Командирлерге олардың бағыныштыларының алдында тәртіптік жазаларды жариялауға тыйым салынады.



2-Тарау: §4 ,
Әскери тәртіп дегеніміз не?
Әскери тәртіп әскери қызметшіге нені міндеттейді?
Көтермелеу мен жазалардың қандай түрлері болады? ) сөгіс;
ә) қатаң сөгіс;
б) кезекті сейілдемеден айыру;
в) жауынгерлерді (матростарды) 5 нарядқа дейін тағайындау;
г) омырауға тағатын «ҚР ҚК-нің үздігі» белгісінен айыру;
ғ) жауынгерлерді (матростарды) «ефрейтор» («аға матрос») әскери атағынан айыру;
д) гауптвахтада ұстай отырып қамау: жауынгерлерді (матростарды) - 10 тәулікке дайін, сержанттарды – 7 тәулікке дейін;
е) сержанттардың лауазымын төмендету;
ж) сержанттардың әскери атағын бір сатыға төмендету;
з) сержанттардың әскери атағын төмен лауазымға көшіре отырып, бір дәрежеге төмендету.
Әрбір тәртіптік жаза әскери тәртіпті нығайту, әскери қызметшілерді тәрбиелеу және олардың қызметі үшін жауапкершілігін арттыру ретінде
жасалған қылмыс ауырлығы мен кінәлау дәрежесіне сәйкес келуі тиіс.

Егер кінәлі бірнеше рет теріс іс істеген болса немесе әскери тәртіп пен қоғамдық тәртіпті бұзуға топпен қатысса, егер мұндай қылығы
қызметтік міндетін өтеу кезінде, мас күйінде жасалса және теріс қылығы тәртіпті айтарлықтай бұзған болса, тәртіптік жазаның қатаңдығы
арта түседі.




Жауынгерлерге (матростарға) көтермелеу қолданудың реті қандай?
Тәртіптік жазаны орындау мен белгілеудің реті қандай?
Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________
Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №10
Тақырыбы/Тема занятия Шаруашылық объектісінің азаматтық қорғанысы
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларды шаруашылық объектісінің азаматтық қорғанысы туралы ұғымдармен таныстыру
Білімнің/Оброзовательная Шаруашылық объектісінің азаматтық қорғанысы
жайлы мағлұматтар беру.
Дамытушылық/развиваюшея Ой – өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылығын дамыту.
Тәрбиелік/ ядролық қару және оның сипаттамасы жайлы түсіндіре отырып, бейбітшілікке, қамқоршылдыққа, бауырмалдыққа және
қорғану әдістерін үйрете отырып батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі

Шаруашылық объектілерінде қандай Азаматтык, қорғаныс қызметтері. Азаматтык, қорғаныстағы медициналық қызметтің міндеттері.
Азаматтық қорғаныс қызметінің жалпы міндеттері
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
Азаматтық қорғаныс күштері дегеніміз не және олар не үшін
тағайындалады?
Азаматтық қорғаныстың негізгі қурылымдық топтарын және оның
міндеттерін атаңдар.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Шаруашылық объектісінің азаматтық қорғанысы
Кез келген мемлекеттің басты міндеттерінің бірі — әркашан оның қорғаныс қабілеттілігін нығайту болған жөне солай болып қала
бермек. Мемлекеттің мьщты қорғанысы Қарулы Күштерінің жоғары жауынгерлік әзірлігінен кұралып қоймай, сонымен бірге еліміздің
экономикалық дамуы, халық пен шаруашылық объекті-лерін қазіргі кездегі жаппай кырып-жою қаруынан қорғануға дайындаумен де
анықталады. Жаппай кырып-жою қаруларының пайда болуымен материалдық құн-дылықтар мен адамдарды қорғау бойынша жүргізетін
шаралардың мазмұны мен өрісі түпкілікті өзгерді, осы заманға сай жалпы мемлекеттік корғаныс жүйесін құру талабы туындады. Халык пен
халық шаруашылығы объектілерін корғаудағы мұндай жалпы мемлекеттік жүйе Азаматтық қорғаныс (АҚ) болып табылады.
Азаматтық қорғаныстың негiзгi мiндеттерi мыналар болып табылады: 1) басқару, құлақтандыру және байланыс жүйелерiн
ұйымдастыру, дамыту және оларды ұдайы әзiрлiкте ұстау;
2) Азаматтық қорғаныс күштерiн құру, оларды дайындау және төтенше жағдайлар кезiнде iс-қимыл жасауға ұдайы әзiрлiкте ұстау;
3) орталық және жергiлiктi атқарушы органдардың, ұйымдардың қызметшiлерiн даярлау және халықты оқыту;

4) радиациялық, химиялық, бактериологиялық (биологиялық) жағдайды қадағалау және оған лабораториялық бақылау жасау;
5) Азаматтық қорғаныстың әскери құрамаларын жұмылдыруға әзiрлiктi қамтамасыз ету;
6) шаруашылық жүргiзу салалары мен объектiлерiнiң жұмыс iстеу тұрақтылығын арттыру жөнiндегi шаралар кешенiн жүргiзу;
7) қорғану құрылыстарының қажеттi қорын, жеке қорғану құралдарының және Азаматтық қорғаныстың басқа да мүлкiнiң қорларын жинау
және әзiрлiкте ұстау;
8) халыққа, орталық және жергiлiктi атқарушы органдарға адамдардың өмiрi мен денсаулығына төнген қатер және орын алып отырған
жағдайда iс-қимыл жасау тәртiбi туралы хабарлау;
9) iздеу-құтқару жұмыстары мен басқа да шұғыл жұмыстарды жүргiзу, зардап шеккен халықтың тiршiлiгiн және оларды қауiптi аймақтардан
эвакуациялауды ұйымдастыру;
10) азық-түлiктi, су көздерiн, тамақ шикiзаттарын, жемшөптi, мал және өсiмдiктердi радиоактивтiк, химиялық, бактериологиялық
(биологиялық) уланудан, мал және өсiмдiк iндеттерiнен қорғау.
Азаматтық корғаныс шараларын өткізудегі басты рөлді халық шаруашылық объектілері (оку орындары, мекемелер, өнеркөсіп,
кұрылыс, энергетика көсіпорындары, т.б.) атқарады. АҚ-тың басты мақсаттарынан келіп шығатын арнайы шараларды өткізу үшін
шаруашылық объекті-леріндегі төмендегідей азаматтық қорғаныс қызметтері құрылады: хабарлау жөне байланыс кызметі, апаттықтехникалық, паналар мен тасаларға күтім көрсету, радиациялык жөне химиялык шабуылға қарсы қорғаныс қызметі, медициналық қызмет,
өртке қарсы қызмет, материалдық техникалық жабдьщтау қызметі, автокөлік, қоғамдық тәртіпті корғау қызметі.Барлық кызметтің жалпы
міндеті — қарсылас шабуылы кауіпі төнгенде, зақымдану ошақтары пайда болу кезінде, сондай-ақ зілзала апаттары мен ірі өндірістік
апаттарға өз кұрамаларын даярлау болып табылады.
Азаматтык қорғаныс күштері тапсырмаларды орын-дауға байланысты тікелей жұмыстарды жүргізу үшін құрылады Оның қатарына
өскерилендірілмеген құрамалар АҚ өскери бөлімдері мен мекемелері жатады.
Әскерилендірілмеген құрамалар шаруашылыктың барлык объектілерінде, оку орындарында, көліктерде
кұрылады.Үйымдастырылуына карай олар: жасактар,командалар, топтар, бригадалар, лектер, буындар жөне түрлі мақсаттағы постылар
түрінде болады.
Құрылымдар өскери емес адамдар катарынан жұмысқа қабілетті адамдармен толыктырылып, табельге сөйкес жарақталады жөне
бағдарламаға сөйкес оқытылып үйретіледі. Олар Азаматтық корғаныс объектілері жоспарының тиісті бөлімдеріне сөйкес дайьшдалады.
Барлык, кұрылымдар орындалатын жұмыс максаты мен сипатына байланысты негізгі екі топқа бөлінеді: жалпы максаттағы және
қызмет көрсету құрылымдары.
Жалпы мақсаттағы құрылымға зақымдану ошағында зілзала апаттары болған аудандар мен ірі өндірістік апаттар кезіндегі жалпы
тапсырманың негізгі бөлігін орындау жүктеледі. Оларға кұрама топтар (командалар), жұмысты механикаландыру бойьшша құрама
жасақтары, кұткару жасақтары (командалар, топтар) жатады. Бұл құрамалар төтенше жағдайлар жөнівдегі агенттік (ТЖА) Азаматтык,
қорғаныс күштерін топтастыру кұрамына кіреді.

Қызмет көрсету кұрылымына кызмет көрсету тапсырма-ларының ерекшеліктерін есепке ала отырып, арнайы жұмыстарды орындау
жүктеледі. Кейбір арнайы күрылым-дардын. бір бөлігі тікелей құрама жасақтардың ұйым-дастыру қүрылысына (мысалы, медицинальщ)
кіреді.
Азаматтық қорғаныстағы медициналық кызмет Азамат-тық қорғаныс шаралары кезінде жаракаттанғандарға медициналық көмек
көрсету мақсатында кұрылады.
Қызметтің міндеттері:
— республикадағы төтенше жағдайлар кезінде меди-циналық-санитарлык көмек көрсетудің калыпты деңгейін камтамасыз ететін біртүтас
саясаттың негізін күру жөне жүргізу;
-Азаматтық қорғаныста медициналык шараларда жүзеге асыру, емдеу-эвакуациялык, санитарлык-гигиеналық жөне эпидемияға карсы
шараларды жүргізу;
-төтенше жағдайлардан соң туындайтын медицина-санитарлык, эпидемиялык жөне санитарлық-гигиеналық қалыпты болжау, қазіргі
замандьщ залалсыздандыру құраддарын қолдану, болуы мүмкін зардаптардың деңгейін төмендету үшін жоспар әзірлеу;
медициналық қүрлымдарды кұру жөне жұмысқа тарту, оларды техникамен, мүлікпен жөне жабдықтармен камтамасыз ету;
медицинальщ кұрылымдардың зардап шеккендерге кемек көрсетуішң түракты түрде дайын болуын қамтамасыз ету, төтенше
жағдайлар аймағы мен закымдану ошағына карай медициналық кызметтің күштері мен жабдыктарын бірінші кезекте аттандыру;
зардап шеккендерге дер кезінде көмек көрсету,эвакуациялау жөне емдеу, жарақат алғандарды еңбекке тез оралту мақсатында
денсаулығын тез қалпына келтіру;
тетенше жағдайлардың салдарьшан болған психо-неврологиялық жөне эмоциялык. өскерлерді азайтуға бағытталған емдеу-сауықтыру
шараларын жүргізу, халыкка қазіргі замандық залалсыздандыру қүралдарын қолдану жөне тез калыпты жағдайға келуге мүмкіндікжасау;
тұрғындардың колайлы санитарлық жағдайын қамтамасыз ету, төтенше жағдайлар, зақымдану ошағы мен оларға шектесетін
аумақтағы тұрғындар арасында жаппай жұқпалы аурулардың пайда болуы мен таралмауының
алдын алу;
күткару жөне баска да жұмыстарды атқару кезінде құрылымньщ жеке кұрамының денсаулығьш сактау, оларға
кажетті медициналык көмектер көрсету;
тұрғындарға өзіне-өзі жөне өзара көмек жасауды үйрету;
медициналық мекемелерде медициналык дөрі-дөрмектердің қорын құру.

Сабақтың технология картасы

Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №11
Тақырыбы/Тема занятия Сап және оның элементтері. Саптық тұрыс
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларға сап элементтерін, алдын ала және орындалатын пәрмендерді, сарбаздардың сапқа тұрар
алдындағы және саптағы міндеттерін және әскери сәлемдесуге орнында тұрып жауап беруді үйрету. Білімнің/Оброзовательная
Студенттердің бірін-бірі тыңдай білу, өз ойын тиянақты жеткізе білу, нақты сұрақ қойып, қойылған сұраққа дәл жауап бере білу қабілеттерін
дамыту.
Дамытушылық/развиваюшея Ұқыптылыққа өздігінен іздене білуге, білімге құштарлыққа тәрбиелеу.
Тәрбиелік/ елін, жерін сүюге, саналы түрде Отан қорғауға дайын болуға, Қазақстан Республикасының Қарулы күштерін құрметтеуге,
батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
7. Әскери тәртіп.
8. Әскери тәртіптің міндеті мен тәрбиелеу әдісі.
9. Қазақстан Республикасының мерзімді қызметтегі әскери қызметшілерге қолданылатын көтермелеулер.
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Сап және оның элементтері. Алдын ала берілетін және орындалатын пәрмендер. Сарбаздың сапқа тұрар алдындағы және саптағы міндеттері.
Сәлемдесуге орнында тұрып жауап беру.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
Сап элеметтерін атаңдар.

Сапты басқару қалай орындалады?
Сарбаздың сапқа тұрар алдындағы және саптағы міндеттері қандай?
Сәлемдесуге орнында тұрып қалай жауап береді?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Сап және оның элементтері.
Сап - әскери қызметшілердің, бөлімшелердің және бөлімдердің Жарғымен белгіленген өзара іс-қимыл жасаулары үшін жаяу тәртіптегі
орналасуы.
Қатар – қатарда белгіленген бір сызық бойында әскери қызметшілердің біреуі екіншісінің қасында орналасқан сап.
Машиналар желісі - машиналардың біреуі екіншісінің қасында бір сызық бойында орналасуы.
Қаптал – саптың оң (сол) жақ шеті. Бұрылыс жасаған кезде сап қапталдарының аттары өзгермейді.
Маңдайшеп – саптың әскери қызметшілер тіке қарап тұрған жағы.
Саптың тыл жағы – маңдайшеп жағына қарама-қарсы жақ.
Аралық – маңдайшеп бойынша әскери қызметшілердің, бөлімшелердің, бөлімдердің арсындағы аралық.
Арақашықтық – түкпір жаққа қарай әскери қызметшілердің бөлімшелердің, бөлімдердің арасындағы аралық.
Сап ені – қапталдар арасындағы қашықтық.
Саптың ұзындығы – саптың бірінші қатарынан саптың соңғы қатарына дейінгі аралық.
Екі қатарлы сап – бір қатардағы әскери қызметшілер басқа қатардағы әскери қызметшілердің ту сыртына қарай бір қадам арақашықтықта
орналасқан сап. Қатарлар бірінші және екінші деп аталады. Сап бұрылыс жасағанда қатарлар өзгермейді.
Лек - әскери қызметшілер бір-бірінің ту сыртында жарғымен немесе командир белгілеген арақашықтықта орналасқан сап.
Жазылма сап – бөлімшелер маңдайшеп бойынша бір сызықтың бойында бір қатарлы немесе екі қатарлы сапта жарғымен немесе командир
белгілеген арақашықтықта орналасқан сап.
Жорық сабы – бөлімше леккке немесе бөлімшелер лектерде бір-бірінің артында белгіленген арақашықтықта орналасқан сап.
Бағыттаушы – көрсетілген бағыттағы бірінші жүріп келе жатқан әскери қызметші.
Тұйықтаушы – лектегі соңғы келе жатқан әскери қызметші.
Алдын ала берілетін және орындалатын пәрмендер.
Сапты басқару дауыспен, белгілермен командир беретін пәрмендермен және бұйрық берумен жүзеге асырылады.







Пәрмендер алдын ала берілетін және орындалатын болып бөлінеді; пәрмендер тек орындалатын ғана болуы да мүмкін.
Алдын ала берілетін пәрмендер - саптағылар командирдің олардан қандай әрекеттерді талап етіп тұрғанын түсінуі үшін нық, қатты, және
созылмалы дауыспен беріледі. Орындалатын пәрмен бойынша оны шұғыл және нақты орындау қажет. Пәрмендер берілгенде, саптағы
әскери қызметшілер саптық тұрысты қабылдайды, ал саптан тыс болса, бастық жаққа бұрылады да, саптық тұрысты қабылдайды.
Мысалы: «Автоматтарды-КЕУДЕГЕ», «Взвод-ТОҚТА», «Қатардағы жауынгер …. ай-нал» және т. б.
Қабылдауды жою немесе орындауды тоқтату үшін: «Тоқтат» пәрмені беріледі.
Сапқа тұру алдындағы және саптағы әскери қызметшінің міндеттері.
Әскери қызметші:
өзінің қаруының, жеке қорғаныс құралдарының, бекініс құрал-саймандарының, нысанды киімдерінің және жабдығының жарамдылығын
тексеруге;
нысанды киімдерін ұқыпты реттеуге, жабдықтарды дұрыс киюге және жөндеуге, анықталған кемшіліктерді жою үшін жолдасына
көмектесуге;
саптағы өз орнын білуге, оған жылдам және әбігерсіз тұруға, қозғалыс кезінде түзелімді, белгіленген аралық пен арақашықтықты сақтауға,
қауіпсіздік талаптарын орындауға, саптан рұқсатсыз шықпауға;
сапта рұқсатсыз сөйлеспеуге, темекі тартпауға, командирдің бұйрықтары мен пәрмендеріне ықыласпен назар аударуға, жылдам және нақты,
басқаларға бөгет жасамастан орындауға;
бұйрықтарды, пәрмендерді бұрмаламай, қатты және нақты өткізуге міндетті.
Сәлемдесуге орнында тұрып жауап беру.
Аға шендінің «Сәлеметсіздер ме, оқушы мырзалар», «Қош болыңыздар, оқушы мырзалар» дегенде саптағы немесе саптан тыс тұрған
барлық әскери қызметшілер: «Сәлеметсіз бе, аға лейтенант мырза», «Қош болыңыз, аға лейтенант мырза» деп жауап қатады.
Әскери сәлемдесуді саптан тысқары өз орнында бас киімсіз бастықтан 3-4 адым жерде тұрып орындау үшін сол жаққа бұрылып саптық
тұрысты қабылдау керек және оның соңынан бұрыла тұрып, оның бетіне қарауы керек. Егер бас киім киілген болса, саусақтар бірге, алақан
тік, ортаңғы саусақ бас киімнің шетіне (күнқағарда) тиіп тұратындай, ал шынтақ иықтың сызығында және биіктігінде болатындай етіп оң
қолды қысқа жолмен бас киімде ұстау керек
1. Саптық тәсілдер және қарусыз қозғалыс жасау
Саптық қалып
28. Саптық қалып (1-сурет) «САПҚА ТҰР» командасы бойынша қабылданады. Осы команда бойынша жылдам сапқа тұрып, қалыпты
жағдайда тік тұру керек, өкшелерді қосып, аяқтың ұшын маңдайшеп сызығы бойынша, оларды табан еніне қойып түзеу керек; тізені жазу,
бірақ тым қатайтпау керек; кеудені шамалы көтеріп, ал денені біршама алға ұстау керек; ішті тарту керек; иықтарды артқа жазу керек;

саусақтарды жартылай бүгіп, алақандарды ішке қаратып, екi жанына тиетіндей етіп қолдарды төмен түсіру керек; басты жоғары және тік,
иекті алға шығармай ұстау керек; өзінің алдына қарап тұру керек; шұғыл іс-қимылға даяр болу керек.
Орнында «ТІК ТҰР» командасы бойынша саптық қалыпты жылдам қабылдау және қозғалмау керек.
Саптық қалып орнында командасыз да қабылданады: Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әнұраны орындалған уақытта,
командир (бастық) назар аударған, бұйрық берген және алған, баяндаған, әскери сәлемдесуді орындаған кезде, сондай-ақ командаларды
берген кезде.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік әнұраны орындалған уақытта взод командирі және одан жоғары бөлімшелер командирлері
қолдарын бас киіміне апарады.
29. «ЕРКІН ТҰР» командасы бойынша еркін тұрып, оң немесе сол тізені бос ұстау, бірақ орнынан кетпеу, назарды әлсіретпеу және
сөйлеспеу керек.
«РЕТТЕЛ» командасы бойынша саптағы өз орнын тастамай, қаруды, киім-кешек пен жабдықты түзеу керек; қажет болған кезде
рұқсат алу үшін саптан шығып тікелей бастыққа өтініш жасау керек.
«РЕТТЕЛ» командасы алдында «ЕРКІН ТҰР» командасы беріледі.
30. Бас киімді шешу үшін «Бас киімді – ШЕШ», ал кию үшін –
«Бас киімді – КИ» деген команда беріледі.
Шешілген бас киім кокардасы алға каратылып, сол қолдың шынтағы бүгілген күйде ұсталады (2-сурет).
Қарусыз немесе қарумен «арқаға» күйінде бас киім оң қолмен, ал қарумен «қарубауға», «кеудеге» және «аяққа» күйлерінде сол
қолмен шешіледі және киіледі. Карабинмен «иыққа» күйінде бас киімді шешкен кезде карабин алдын ала «аяққа» күйіне түсіріледі.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №12
Тақырыбы/Тема занятия Қауіпсіздік негіздері және қауіптерді жіктеу. Қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларды қауіпсіздік негізгі сипаттары және қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі туралы
ұғымдармен таныстыру
Білімнің/Оброзовательная Апатты жағдайлардын негізгі сипаттары және қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі жайлы мағлұматтар
беру.
Дамытушылық/развиваюшея Ой – өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылығын дамыту.
Тәрбиелік/ ядролық қару және оның сипаттамасы жайлы түсіндіре отырып, бейбітшілікке, қамқоршылдыққа, бауырмалдыққа және
қорғану әдістерін үйрете отырып батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
- Қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары қалай жетілдіріледі?
- Теріні қорғау құралдары дегеніміз не?
- Медициналық қорғаныс құралдары дегеніміз не?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі

Қауіпсіздік негіздері және қауіптерді жіктеу – Қауіптердің негізгі ұғымдары мен жіктелуі. Техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және
қоршаған ортаны қорғау қауіпсіздігі;
Қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі – Физикалық, химиялық және биологиялық факторлар арқылы адам денсаулығына әсер ету;
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Төтенше жағдай дегеніміз не?
2. Зілзала дегеніміз не?
3. Төтенше жағдайларды жою жұмыстарына не жатады?
4. Физикалық, химиялық және биологиялық факторлар арқылы адам денсаулығына қалай әсер етеді?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Қауіпсіздік негіздері және қауіптерді жіктеу. Қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі
Қауіпсіздік негіздері және қауіптерді жіктеу – Қауіптердің негізгі ұғымдары мен жіктелуі. Техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және
қоршаған ортаны қорғау қауіпсіздігі;
1. Аппаттық жағдайдың түрлері
Төтенше жағдай дегеніміз адамдардың қаза табуына әкеліп соққан немесе әкеліп соғуы мүмкін, олардың денсаулығына, қоршаған ортаға
және шаруашылық жүргізуші объектілерге нұқсан келтірген немесе келтіруі мүмкін, халықты едәуір дәрежеде материалдық шығындарға
ұшыратып, тіршілік жағдайын бұзған немесе бұзуы мүмкін авария, зілзала немесе апат салдарынан белгілі бір аумақта туындаған жағдай.
Төтенше жағдай пайда болу себептеріне қарай табиғи сипаттағы және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларға бөлінеді.
Табиғи сипаттағы ТЖ – үлей зілзала (жер сілкінісі, сел, көшкін, су тасқыны және басқалар), табиғи өрт, індеттер мен малдың жұқпалы
аурулары, ауылшаруашылық өсімдіктерінің және ормандардың кеселдері мен зиянкестері арқылы зақымдануын туғызатын ТЖ-лар.
Техногендік сипаттағы ТЖ – өнеркәсіп, көлік авариялары және басқа да авариялар, өрт (жарылыс), күшті әсер ететін улы,
радиоактивті және биологиялық жағынан қауіпті заттарды тарататын (тарату қаупі бар) авария, үйлер мен ғимараттардың кенеттен қирауы,
бөгендердің бұзылуы, тіршілікті қамтамасыз ететін электр-энергетика және коммуникация жүйелеріндегі, тазарту құрылыстарындағы авария
туғызған ТЖ.

Төтенше жағдай аймағы бұл ТЖ туындаған белгілі бір аумақ.
Табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ таралу аумағына және келтірген нұқсанның көлеміне қарай, объектілік, жергілікті, өңірлік
және жаһандық болып бөлінеді.
Авария бұл технологиялық процестің бұзылуы, механизмдердің, жабдықтар мен ғимараттардың бұзылуы. Авариялық ғимараттар
бойынша зерттеу жұмыстарын авариялық ғимараттардың техникалық жағдайын зерттейтін тұрақты жұмыс атқару облыстық комиссиясы
жүргізеді. Аталған комиссияның зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша шешімді облыстық төтенше жағдайлардың алдын алу
және жою жөніндегі комиссия төрағасы қабылдайды. Қауіпті өндірістік объектілердегі авариялардың себептерін тексеру тәртібін
«Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» ҚР 2002 жылғы 3 сәуіріндегі Заңына сәйкес өнеркәсіптік
саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган мүдделі орталық атқарушы органдармен бірлесіп өздерінің құзыреті шегінде белгілейді.
Зілзала бұл ТЖ-дың пайда болуына әкеліп соғатын жойқын құбылыс.
Дүлей зілзала – ТЖ-дың пайда болуына әкеп соғатын зілзала.
Апат – аймақтық және ірі ауқымды ТЖ пайда болуына әкеліп соғатын жойқын құбылыс.
ТЖ-дың алдын алу – алдын ала жүргізілетін және ТЖ пайда болу қатерін мүмкін болғанынша азайтуға, адамдардың денсаулығы мен өмірін
сақтауға, залал мен материалдық шығын мөлшерін кемітуге арналған шаралар кешені.
2. Заңдар:
- «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» ҚР Заңы 03.04.2002ж. №314
- «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» ҚР Заңы 05.07.1996ж. №19-1
3. Төтенше жағдайлардың алдын алу және олардан қорғану шаралары.
ТЖ-дың алдын алу – алдын ала жүргізілетін және ТЖ пайда болу қатерін мүмкін болғанынша азайтуға, адамдардың денсаулығы мен өмірін
сақтауға, залал мен материалдық шығын мөлшерін кемітуге арналған шаралар кешені.
ҚР «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» Заңының 14 бабына сәйкес алдын алу шараларына:
- ғылыми зерттеулер, жағдайды қадағалау, бақылау, ТЖ пайда болуына әкеп соғуы мүмкін аварияны, зілзала мен апатты болжау және
олардың қаупі туралы хабарлау;
- ТЖ саласындағы білімді насихаттау, халықты және мамандарды оқытып-үйрету, қорғану шаралары жатады.
ТЖ саласындағы ғылыми зерттеулердің негізгі міндеттеріне мониторинг әдістерін әзірлеу мен ТЖ-дың деректер банкін жасау, ТЖ болжау,
алдын алу әдістерін, бақылау шаралары мен қорғану құралдарын, оларды болжау, зардаптарына баға беру, олардың алдын алу мен оларды
жою жөніндегі нысаналы және ғылыми-техникалық бағдарламаларды әзірлеу кіреді. Жағдайды қадағалау, бақылау мен табиғи және
техногендік сипаттағы ТЖ болжау қызметі (сейсмикалық қызмет, сел жүретінін хабарлау, радиациялық қауіпсіздікті бақылау жүйелері және
басқалар) арнайы уәкілдік берілген мемлекеттік органдардың жанынан құрылады және ТЖ алдын алу мен оларды жоюдың мемлекеттік
жүйесіне енгізіледі.
4. Төтенше жағдайларды жою жұмыстары

Төтенше жағдайларды жою жұмыстарына – ТЖ пайда болған кезде жүргізілетін және адамдардың өмірін сақтап, денсаулығын қорғауға,
залал мен материалдық шығындар көлемін азайтуға, сондай-ақ ТЖ аймағының одан әрі таралмауына бағытталған құтқару, авариялыққалпына келтіру жұмыстары мен басқа да кезек күттірмейтін жұмыстары жатады. Осы жұмыстарды уақтылы атқару мақсатында ауданның
АҚ және ТЖ қызметтері құрылады. Бұл қызметтер атқаратын жұмыс түрлеріне қарай тиісті техникамен, жеке құраммен, қажетті
құралдармен жасақталады. «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» ҚР Заңының 20 бабында:- «табиғи және
техногендік сипаттағы ТЖ оқшаулау мен оларды жою жөніндегі бірінші кезекте жасалатын іс-қимылды бұрын бекітілген жоспарларға
сәйкес ТЖ аймағында орналасқан авариялық-құтқару қызметтерінің күштері мен құралдарын тарта отырып жергілікті атқарушы органдар
және ұйымдардың басшылары ұйымдастырады» делінген.
Бірінші кезекте жасалатын іс-қимыл кезінде халықты ТЖ аймағынан уақытша көшіру, ұйымдардың қажетті материалдық-техникалық
ресурстарын жұмылдыру ісі жүргізілуі мүмкін, авария, зілзала немесе апат болған объектінің жұмысы тоқтатылады немесе тоқтатыла
тұрады, ұйымдарда жұмыс режимі өзгертіледі, адамдардың жүріп-тұруы мен жүктердің тасымалдауына шектеу (карантин) енгізіледі, мүмкін
болатын құтқару және авариялық-қалпына келтіру жұмыстары жүзеге асырылады, қоғамдық тәртіп пен объектілерді қорғау қамтамасыз
етіледі.
ТЖ аймағының шекараларын ҚР заңдарына сәйкес тағайындалған ТЖ жою басшылары ҚР Үкіметі белгілеген ТЖ сыныптау негізінде
айқындайды.
V. Жана сабақты бекіту.
І. Студенттердің пікіріне қосыла отырып, сабақты тірек сызба арқылы қорытындылау

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия

Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата ______________________________________________________
Топ/Группа: _______________________________________________________
Сабақтың/Урок №13
Тақырыбы/Тема занятия Орнында тұрғандағы бұрылыстар. Саптық және
жорықтық адыммен қозғалыс.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Саптық дайындық кезіндегі бұйрықтар
түрлерімен таныстыру. Саптық және жорықтық адыммен қозғалыс жасауға үйрету.
Білімнің/Оброзовательная Қозғалыстағы бұрылыстар туралы білімдерін
толықтыру.
Дамытушылық/развиваюшея Топтық жұмыс жасауды дамыту.
Тәрбиелік/ елін, жерін сүюге, саналы түрде Отан қорғауға дайын болуға, Қазақстан Республикасының Қарулы күштерін құрметтеуге,
батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Сап және оның элементтері. Алдын ала берілетін және орындалатын пәрмендер. Сарбаздың сапқа тұрар алдындағы және саптағы міндеттері.
Сәлемдесуге орнында тұрып жауап беру.
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Адыммен қозғалыс жасау минутына қанша адым?
2. Жорықтық адыммен қозғалыс жасауда қандай пәрмен беріледі?
3. Саптық адыммен қозғалыс жасағанда аяқтың ұшы жерден қанша см

көтерілуі керек?
4. Адыммен қозғалыс жасағанда адымның арасы, шамасы қанша см?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

«Орнында тұрғандағы бұрылыстар. Саптық және жорықтық адыммен қозғалыс. Қозғалыстағы бұрылыстар»
Орнында тұрғандағы бұрылыстар: «Оң-ға!», «Сол-ға!», Артқа бұ-рыл!» пәрмендері бойынша орындалады.
Артқа және солға бұрылу – сол жаққа қарай, сол өкшемен және оң аяқтың ұшымен;
оңға бұрылу – оң қол жаққа қарай оң өкшемен және сол аяқтың ұшымен жүргізіледі.
Бұрылыстар екі тәсілде орындалады:
- бірінші тәсіл – дененің тік қалпын сақтай отырып және тізелерді бүкпей бұрылу керек, алдыңғы тұрған аяққа дененің
салмағын салу керек;
- екінші тәсіл – қысқа жол арқылы аяқты қою керек. Бұл ретте денені бұрылатын жаққа бір мезгілде күрт бұрып және
басқа аяқтың ұшына қатты тіреліп, дененің салмағын бұратын жақтағы аяққа көшірумен ұштастыру қажет.
Бұрылыстарды орындауда саптық тұрыстағы барлық ережелер сақталынады.
Қозғалыс адыммен немесе жүгірумен жасалады.
Адыммен қозғалыс жасау минутына 165 - 180 адым, адымның шамасы 70 – 80 см.
Жүгірумен қозғалыс жасау минутына 110 - 120 адым, адымның шамасы 85 – 90 см.
Адым саптық және жорықтық болады.

Саптық адым бөлімшелердің салтанатты шерумен жүріп өту кезінде; олардың қозғалыс кезінде әскери сәлемдесуді
орындау кзінде; әскери қызметші саптан шыққанда және қайтып келгенде; саптық даярлық жөніндегі сабақтарда
қолданылады.
Басқа жағдайларда жорықтық адым қолданылады.
Саптық адыммен қозғалыс жасау: «Саппен адым бас!» (қозғалыс кезінде: «Саппен – адымда!» пәрменімен, ал
жорықтық адыммен қозғалыс жасау: «Адым бас!» пәрмені бойынша басталады.
Алдын ала пәрмен бойынша дене біршама алға ұмсындырылады, оның салмағы орнықтылығын сақтай отырып, оң аяққа
салынады; орындалатын пәрмен бойынша қозғалыс сол аяқтан толық адыммен басталады.
Саптық адыммен қозғалыс кезінде аяқтың ұшын жерден 15–20см жоғары көтеріп, аяқ алға созылады және табанға нық
қойылады. Иықтан бастап, қолдармен дененің айналасында қозғалыс жасау керек; алға – оларды шынтақта денеден
алақанның еніндей ұстап, белдіктен жоғары көтерілетіндей бүгіп, ал шынтақ қолдың білегінің деңгейінде болу керек;
артқа – иық буынының шегіне жеткенше. Қолдың саусақтарын жартылай бүгіп, басты тік ұстап, өзінің алдына қарау
керек.
Жорықтық адыммен қозғалыс жасау кезінде аяқтың ұшын созбай, еркін қозғау керек және оны жерге әдеттегі
жүрістегідей қою керек; қолмен дененің айналасында еркін қозғалыс жасау керек.
Жорықтық адыммен қозғалыс жасау кезінде: «Тік тұр!» пәрмені бойынша саптық адымға көшу керек. Саптық адыммен
қозғалыс жасау кезінде: «Еркін тұр!» пәрмені бойынша жорықтық адыммен жүру керек.
Орнында тұрып адым жасау «Орныңда адым – бас!» (қозғалыста: «Орныңда!») пәрмені бойынша жүргізіледі.
Осы пәрмен бойынша аяқты жерден 15-20см көтеру керек және оны ұшынан бастап табанға толық қою керек, сол
аяқты жерге қоюмен бір мезгілде берілетін: «Тура!» пәрмені бойынша оң аяқтан орнында тағы бір адым жасап
қозғалысты сол аяқтан толық адыммен бастау керек.
Қозғалысты тоқтату үшін оң немесе сол аяқты жерге қоюмен берілген орындалатын пәрмен бойынша тағы да бір
адым жасап саптық тұрысты қабылдау керек. Мысалы: «Взвод – тоқта!»
Қозғалыстың жылдамдығын өзгерту үшін: «Қарышта!», «Қысқа адымда!», «Жиі адымда!», «Жарты адымда!» деген
пәрмендер беріледі.
Жекелеген әскери қызметшілердің орнын бірнеше адымға өзгерту үшін пәрмен беріледі. Мысалы «Қатардағы
жауынгер…., оңға (солға) екі адым - бас!». Осы пәрмен бойыншаәр адымнан кейін аяқты ыңғайлап қоя отырып, оңға

(солға) екі адым жасау керек.Алға немесе артқа бірнеше адым орын ауыстыру үшін пәрмен беріледі. Мысалы: «Екі
адым алға (артқа) – бас!». Осы пәрмен бойынша әр адымнан кейін аяқты ыңғайлап қоя отырып, оңға (солға) екі адым
жасау керек.

ІV. Жаңа сабақты пысықтау:
- Бейнефильм. «Саптық дайындық» 3- оқу фильмін көрсету
V. Сабақты бекіту:
- Саптық тәсілдерді практика жүзінде орындау.
ҮІ. Сабақты қорыту:

- Орнында тұрғандағы бұрылыстар қандай пәрмендермен орындалады?
- Саптық және жорықтық адым қандай пәрмендерімен орындалады?
- Адыммен қозғалыс кезінде минутына қанша адым жасалады?
- Саптық адыммен қозғалыс жасағанда аяқтың ұшы жерден қанша см көтерілуі керек?
- Қозғалыстың жылдамдығы немесе қозғалысты тоқтату қандай пәрмендер бойынша өзгереді?
- Жекелеген әскери қызметшілер қатарындағы бірнеше адым жерге орын ауыстыруы үшін қандай пәрмендер беріледі?
- Жорықтық адымнан саптық адымға көшу үшін қандай пәрмендер беріледі?
- Қозғалыстағы бұрылыстар қандай пәрмендер бойынша орындалады?
Орнында тұрғандағы бұрылыстарды, саптық және жорықтық адыммен қозғалысты және қозғалыстағы бұрылыстарды
орындау кезінде анықталған және жіберілген қателіктерге түсініктеме беру, түзету арқылы сабақты қорытындылау.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата ___________________________________________________________
Топ/Группа: ____________________________________________________________
Сабақтың/Урок №14
Тақырыбы/Тема занятия Қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларды орта мен адамның қауіпсіздігі туралы ұғымдармен таныстыру
Білімнің/Оброзовательная Қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі жайлы мағлұматтар беру.
Дамытушылық/развиваюшея Ой – өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылығын дамыту.
Тәрбиелік/ ядролық қару және оның сипаттамасы жайлы түсіндіре отырып, бейбітшілікке, қамқоршылдыққа, бауырмалдыққа және
қорғану әдістерін үйрете отырып батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут

Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
Қауіпсіздік негіздері және қауіптерді жіктеу – Қауіптердің негізгі ұғымдары мен жіктелуі. Техника қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және
қоршаған ортаны қорғау қауіпсіздігі;
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі – Физикалық, химиялық және биологиялық факторлар арқылы адам денсаулығына әсер ету;
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Физикалық факторлар арқылы адам денсаулығына қалай әсер етеді?
2. Химиялық факторлар арқылы адам денсаулығына қалай әсер етеді?
3. Биологиялық факторлар арқылы адам денсаулығына қалай әсер етеді?

Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Заместитель Директора по научно-методической работе
_________________________________Мамбетов М.Б.

Қоршаған орта мен адамның қауіпсіздігі – Физикалық, химиялық және биологиялық факторлар арқылы адам денсаулығына
әсер ету.
Қазіргі кезде бізді қоршаған ортаның ластаушы көздері төмендегідей топқа бөлінеді:
Физикалық ластану — радиоактивті заттар, электромагнитгі толқындар, жылу, шулар және тербелістер.
Химиялык ластану – көміртегі өнімдері, күқірт, көмірсулар, шайыңды сулар, пестицидтер, гербицидтер, фторлы қосылыстар, ауыр

металдар, аэрозолдар.
Биологиялық ластану — ауру қоздырғыш бактериялар мен вирустар, құрттар, карапайымдылар, шектен тыс көбейіп зиян келтіретін
жәндіктер.
Химиялық факторлар. Өнеркәсібі дамыған елдерде ауаны ластаушы улы заттың бірі күкірттің қос тотығы (80з) коксохимия
зауыттарымен, тау-кен өндіру және целлюлоза-қағаз өнеркәсіптерінің жұмысы нәтижесінде ауаға шығарылады. Олар ауада ылғалдың
әсерінен күкірт қышқылына айналады. Құрамында күкірт кышқылы бар тұман немесе ылғалды ауа адамның, жануарлардың тыныс
жолдарының кілегей қабаттарына, терісіне әсер етеді. және өсімдік те көп зардап шегеді. Ауадағы күкіртті сутек адам организмін улап қана
қоймайды, сонымен қатар адамдардың жүйке ауруларын туғызады.
Ауадағы фторлы сутек өте улы. Азық-түліктің құрамындағы фторлы сутек адамды,жануарларды құстырып өте жаман ауру туғызады.
Хлорлы сутек пластмасса қалдықтарын жақканда пайда болады. Осы газбен тыныс алғанда; адамның тыныс жолдарының кілегейлі қабығын
закымдандырып, өкпенің ісік ауруын туғызады.
Қоңыр көмірді жағудың нәтижесінде ауаға күл бөлініп шығады. Ол ауылшаруашылығы мен орман өсімдіктеріне әсер етеді. Әсіресе,
көкөніс, жеміс-жидек өсімдіктеріне де зиянын тигізеді Ластанған өсімдікпен қоректенген жануарлардың адамдарды организмдерінде
физиологиялық өзгерістер болады.
Цемент зауыттарынан шыққан цемент шаңдары топырақта калий, кальций, магний элементтерінің көбеюіне себеп болады. Ал фосфор
зауытына жақын жерлерде фосфордың мөлшері көбейеді. Құрамында мырыш пен қорғасын бар металлургия зауытының калдықтары да өте
улы әсер етеді. Осындай улы заттар жиналған өсімдікпен адам не жануар қоректенгенде олардың денсаулығына қауіп төнуі мумкін.
Организмнің осы улы заттарға төзімділігі әр адамнның өзінің жеке басының гигиенасына байланысты, ең алдымен денсаулығы- жасы
мен жынысына байланысты болып келеді.
Аталған улы заттарға балалар,қарт адамдар және денсаулығы нашар ауру адамдар өте сезімтал қеледі.
Улы заттар адам организміне біртіңдеп жүйелі турде жинала берсе, онда созылмалы улануға ұшырайды. Оның басты белгілері:
адамның тез шаршағыштығы немесе үнемі шаршап тұратыны, сезімі, ұйқы басуы немесе ұйқысының қашуы, бейжайлық, ұмыт-шақтық,
көңіл-күйінің тез өзгеруі, зейінінің төмендеуі. Улы заттар адамдардың қан айналым мүшелеріне, жүйке жүйесіне, бауырына әр түрлі әсер
етеді. Улы химиялық қосылыстар адамның әрбір органдарының созылмалы қабынуына, жүйке жүйесінің өзгеруіне, адам ұрығының
дамуына, жас нәрестенің ауру болып тууына әкеліп соғады.
Дәрігерлер адамдардың әртурлі аллергиялық аурулары, өкпе демікпесі, қатерлі ісік ауруларының болуы сол аймақтың экологиялық
жағдайымен тығыз байланысты екенін анықтап отыр. Сонымен катар, хром, никель, бериллий, бензопирин, асбест, түрлі улы химикаттар
сияқты тағы басқа өнеркәсіп қалдықтары —канцерогендік заттар болып табылады. Олардың адамдарда қатерлі ісік ауруларын
туғызатындығы анықталды. Егер өткен ғасырда балалардың қатерлі ісік аурулары сирек болса, қазір балалардың арасында ол ауру өте жиі
кездесіп отыр. Ал, химиялық заттармен ластану нәтижесіңде бұрын кездеспеген жаңа аурулар пайда болуда.
Адам денсаулығына зиян келтіретін улы химиялық заттардың қатарына темекі мен есірткі заттары да жатады. Темекі түтінінің
құрамына 4 мыңға жуық химиялық заттар кіреді, олардың көбі улы заттар. Олардың қырыққа жуығы қатерлі ісік ауруын туғызады.
Темекінің уы сонымен қатар қолқаның созылмалы ауруын туғызады, сол себептен де темекі шегетіндер жиі жөтеледі. Темекі шегетін ата-

аналардың жаңа туған нөрестелерінің организміңде улы газ бірінші жылы олардың канында бірнеше сағатқа дейін болады. Есірткі заттары
да қолка, өкпенің қатерлі ісік ауруларын туғызады. Көптеген органикалық еріткіштер: авиациялық, желім, бензин, эфирі еріткіштер мен
аэрозольдер буланып ауаға шығарылады. Егер осы заттардың буы көп мөлшерде организмге түссе жүйкені, миды, асқазанды жөне өкпенің
ауруын туғызады. Кейде ол өлімге де әкеліп соғуы мүмкін.
Физикалық факторлар. Ғылым мен техниканың қарқынды дамуы кезеңiнде атмосфераның шумен ластануы да бiрқатар
зардаптарын тигiзуде.
Айнымалы физикалық өрiстiң әсері болатын серпiмдi денелерде пайда болатын аз механикалық тербелiстер дiрiлдеу деп аталады.
Дiрiлдеулерге, ең алдымен, дыбысты жатқызуға болады.
Серпiмдi орталардың естiлмейтiн тербелiстерi де, естiлетiндері де акустикалық тербелiстердi қамтиды. Дыбыс тербелiстерi - бұл 16Гц – пен
20кГц аралығындағы тербелiстер. 16Гц-тен төмен жиiлiктегі тербелістер – инфра дыбыс, 20кГц-тен жоғары тербелістер – ультрадыбыс деп
аталады.
Шу – әр түрлi қарқын және жиiлiктегі периодтық емес дыбыстардың жиынтығымен анықталады. Адамдарды қоршаған шулар әртүрлi
қарқында болатындығын білеміз, мысалы: сөйлеу тiлi – (децибел) 50-60Дб; серена – 100Дб; жеңiл автомобильдiң қозғаушысының шуы –
80Дб; қатты музыка – 70Дб; кәдiмгi пәтердегi шу – 30-40Дб.
Шу адамның организміне, оның физиологиялық белсендiлiгiне әсер етедi және белгілі мөлшердегі әсерлердің жинақ күші адам
организмінде түрлі ауытқушылықтарды шақыра алады, алдымен адамның дыбысты қабылдау қабілетінің төмендетуiне, кереңдiкке алып
келуі мүмкін.
Деңгейi шамамен 90-120 децибел болатын шулар адамның жүйке жүйесiне әсер етiп, есту органдарының қызметiн нашарлатып, тiптi кейбiр
жағдайларда жүйке — психикалық аурулардың пайда болуына себеп болады. Бұнымен қатар гипертония, асқазанның жарасы, организмнiң
эндокриндiк системасының бұзылуы сияқты аурулардың пайда болуына, нерв клеткаларының дегенерациялануына әкеп соғады. Үздiксiз
қатты шу әсерiнен перифериялық қан тамырлары тарылып, бұлшық еттер мен миға қанның келiп жетуi қиындайды. Деңгейi 130 децибелден
асатын шу акустикалық травмалар туғызады.
Батыстың бiрқатар елдерiнде әскери аэродромдар маңындағы елдi мекендер тұрғындарының үнемi ұшып тұратын реактивтi самолеттердiң
шуынан жүректiң миокардi инфаркт, жыныс органдары қызметiнiң әлсiреуi сияқты аурулар жиiлеген. Ал кенеттен болған қатты шу әсерiнен
жүректiң тоқтап қалуы да байқалады. Жануарларда да, әсiресе үй құстарында жұмыртқалар салу, сиырлардың сүт беру қабiлетi төмендейтiнi
байқалған.
Электромагниттi өрiстер.
Табиғатта табиғи сипаттағы электромагниттік өрiстер бар. Табиғаттағы төмен жиiлiктi ЭМ толқындарға мыналар жатады: атмосфералық
электр, табиғи тау жыныстарының табиғи магнетизмi; теңiз суының қайтуы және тасуы құбылыстары; жердегi магнитосфераға күн желінiң
әсерi; атмосфералық электрдiң жылжымалы зарядтарымен әрекеттесетiн ғарыштық бөлшектердiң әр түрлi ағындары; полярлық
жарқыраулар.
Аталған электромагниттік толқындар көздерiнің арасында, атмосфералық электр эрісінiң көздерiн 0,003-30 МГц жиiлiктерi аралықтарында
санау керек.

Радиоэлектронды құралдардың ЭМ өрiстерi.
Жасанды сипаттағы электромагниттік толқындарға радиоэлектронды құралдардың шығаратын толқындарын жатқызамыз
ТД және радиохабар. Радиотолқындар басқа электромагниттік өріс толқындарымен салыстырғанда аса жоғары қуатты, ұзақ уақыт бойы
үздiксiз ағымда жұмыс iстеу үшiн арналған. Радио және телестанцияның негiзгi міндеті қоршаған кеңiстiкке ЭМ өріс толқындарын тиiмдi
шығару болып табылады, сондықтан да оны қоршаған ортаға және адамдарға қолайсыз әсер етуші бастапқы фактор ретінде қарау керек.
Мұндай ЭМ өріс шығарған толқындар адамдардың басым көпшілігіне әсер етеді.
Санитарлық талаптарға сай, адамдар тұратын ғимараттарда, емдiк, мәдени, бала оқытатын мектептер және орта білім беру оқу орындарында
ЭМ өріс әсерін ұзақ уақыт пайдалануға рұқсат етiлмейдi.
Ұялы байланыс. Ұялы байланыс құралдарының қазiргi адамдардың күнделiктi өмiрiне жаппай енгiзілуі оның зиянды әсерін ескеру
қажеттілігінен туындаған басты мәселе болып тұр.
Негізінен ұялы телефондардың шығаратын әлсіз ЭМ өрістерінің адам организміне зияны бар екендігі кеңінен талқылануда.
Энергетика және электрлік көлiк. Электрлік көлiк бүгiнде өмiрдiң ажырамас бөлiгіне айналды, дегенмен оның адам денсаулығына
әсеріне басты назар аударылмайды. Көп жағдайларда, жолаушылар электрлік көлiктiң электромагниттiк қауiпсiздiгiнiң дәрежесi жайлы
ойланбайды.
Зерттеулері нәтижесінде электрлік көлiктiң әсері оны пайдалану жағдайында мүмкіндігінше өзгеретіндігі анықталған. Яғни көліктің
жылдамдық алуы мен тоқтауының 0,01 – 50Гц аралықтарында қозғалыс кезіндегі магниттiк индукциясының мәні төмендегідей өзгереді:
троллейбустардың жүргiзушiлерiнiң кабиналарында – 49 – 325 мкТл, трамвайлардың жүргiзушiлерiнiң кабиналарындағы – 160 – 220 мкТл,
жолаушылар салондарда - 265 мкТл-ға дейiн, қаладан тыс электрлік көліктерде – 75 – 85 мкТл-ға дейін.
Компьютер және кеңсе техникасы. Адам ағзасына зиянды әсері жағынан дербес компьютерлер ұялы байланыстың сенiмдi
бақталастары болып табылады. Зерттеулер, ДК-мен жұмыстың 45 минутынан кейiн қолданушылар организмінде маңызды шамадан тыс
жүктеулер айқындалатындығын көрсетедi.
Қазiргi заманда кеңсе үшiн маңызды техникалық құралдар компьютер, телефон, ксерокс – адам ағзасына өте қауіпті. Компьютердің жүйелік
блогы мен мониторынан шығарылатын электромагниттi сәулеленулер компьютердің айналасына толық таратылады, қауіпті
электромагниттік өріс аймағы 2,5 м-ге дейін жетуі мүмкін.
Тұрмыстық техника. Қазiргi тұрмыстық техника бүгінгі күнде адам үшін электромагниттік сәуле шығару көзі болып қалуда. Электр
тогымен коректенетін барлық тұрмыстық техника электромагниттік өріс көздері болып табылады. Ең қуаттысы – ультратолқынды пештер,
аэрогриль, электрлік плиткалар. Ультратолқынды пештерден (УТП) басқа барлық тұрмыстық техника жиілігі 50Гц электромагниттік
толқындарды пайдаланады. УТП-терде жұмысшы жиілігі 24ГГЦ-тi құрайтын өрiстiк арнайы ультратолқынды өріс генераторлары
қолданылады.
Биологиялық факторлар - экожүйеде бұрын болмаған немесе мөлшері қалыпты жағдайдан аспаған организмдер түрлері.
Микрорганизмдермен ластануды бактериологиялық ластану деп атайды. Әсіресе кейбір елдердің қарулы күштерінің лабораторияларында
жасалатын арнайы немесе кездейсоқ ауру тудырғыш микроорганизмдердің штаммдарымен атмосферанын ластануы өте қауіпті.
Экожүйедегі өсімдіктер бөтен түрлермен өздері бөліп шығаратын фитонцидтер деп аталатын арнайы заттармен күресе алады. Кейбір

фитонцид түрлері көп клеткалы организмдерге қатты әсер етіп тіпті жәндіктерді өлтіріп те жібереді. Олар әсіресе бактериялы және
саңырауқұлақты флораға қатты әсер етеді. Емен ағашының фитонциді қашықтан дизентерия мен паратиф қоздырғыштарын өлтіреді.
Эвкалипт ағашының жапырақтары бөлетін фитонцидтер стрептококты, май қарағай қылқандары - дифтерия қоздырғышын, қарағайдың
қылқандары - өкпе - құрт ауруы қоздырғыштарын өлтіреді. 1 га арша тоғайы күніне 30 кг фитонцидтер бөледі. Олар зиянды
микроорганизмдерді өлтіріп қана қоймай, шыбындарды және басқа да жәндіктерді жолатпайды

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата ______________________________________________________
Топ/Группа: _______________________________________________________
Сабақтың/Урок №15
Тақырыбы/Тема занятия Саптық тәсілдер және қозғалыс
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Қозғалыстағы саптық тәсілдерді орындау кезіндегі бұйрықтар және кимылдар түрлерімен таныстыру.
Білімнің/Оброзовательная Қозғалыстағы бұрылыстар туралы білімдерін
толықтыру.
Дамытушылық/развиваюшея Топтық жұмыс жасауды дамыту.
Тәрбиелік/ елін, жерін сүюге, саналы түрде Отан қорғауға дайын болуға, Қазақстан Республикасының Қарулы күштерін құрметтеуге,
батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)

Үй тапсырмасын тексеру
1. Адыммен қозғалыс жасау минутына қанша адым?
2. Жорықтық адыммен қозғалыс жасауда қандай пәрмен беріледі?
3. Саптық адыммен қозғалыс жасағанда аяқтың ұшы жерден қанша см
көтерілуі керек?
4. Адыммен қозғалыс жасағанда адымның арасы, шамасы қанша см?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Қозғалыста бұрылулар. Әскери сәлемдесуді қарусыз орнында тұрып және қозғалыста орындау. Саптан шығу және оған қайта тұру. Бастыққа
келу және одан кету.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Қозғалыста бұрылулар қалай орындалады?
2. Әскери сәлемдесуді қарусыз орнында тұрып және қозғалыста орындау қалай орындалады?
3. Саптан шығу және оған қайта тұру. Бастыққа келу және одан кету
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Қозғалыста бұрылулар
39. Қозғалыста бұрылулар мынадай командалар бойынша орындалады: «Оң-ҒА», «Сол-ҒА», «Артқа бұрыла - БАС».
Оңға (солға) бұрылу үшін орындалатын команда оң (сол) аяқты жерге қоюмен бір уақытта беріледі. Осы команда бойынша сол (оң)
аяқпен бір адым жасап, сол (оң) аяқтың ұшымен бұрылу керек, бұрылумен бір уақытта оң (сол) аяқты алға созу және қозғалысты жаңа
бағытта жалғастыру керек.
Артқа бұрылу үшін орындалатын команда оң аяқты жерге қоюмен бір уақытта беріледі, осы команда бойынша сол аяқпен тағы бір
адым жасап, оң аяқты алға қарай жарты адым шығару және біршама солға, сол қол жаққа қарай екі аяқтың ұшымен шұғыл бұрыла отырып,
қозғалысты сол аяқпен кері бағытта жалғастыру керек.

Бұрылулар кезінде қолмен қозғалыс адым ырғағымен жасалады.
Жүгіре қозғалыс жасау кезінде оңға және солға бұрылулар адыммен қозғалыс жасау кезіндегі командалар бойынша жүгіру ырғағында
екі деп санағанда бір орында бұрылумен орындалады. Жүгіру кезінде артқа бұрылу бір орында жүгіру ырғағымен төрт деп санағанда сол қол
жаққа қарай жасалады.
Әскери сәлемдесуді қарусыз орнында тұрып
және қозғалыста орындау
63. Әскери сәлемдесу нық және көрнекті орындалады.
64. Әскери сәлемдесуді саптан тыс орнында бас киімсіз орындау үшін бастыққа (атағы үлкенге) үш-төрт адым қалғанда ол жаққа
бұрылып, саптық қалыпты қабылдау керек және оның соңынан басын бұра отырып, оған қарау керек.
Егер бас киім киілген болса, онда, одан басқа саусақтар бірге, алақан тік, ортаңғы саусақ бас киімнің шетіне (күнқағарға) тиіп
тұратындай, ал шынтақ иық деңгейінде және биіктігінде болатындай етіп оң қолды қысқа жолмен бас киімде ұстау керек (11-сурет). Бастық
(атағы үлкен) жаққа басты бұрған кезде қолдың бас киімдегі жағдайы өзгеріссіз қалады.
Бастық (атағы үлкен) әскери сәлемдесуді орындаушының жанынан өтіп бара жатқанда басты тік ұстау керек және онымен бір уақытта
оң қолды төмен түсіру керек.
65. Әскери сәлемдесуді саптан тыс қозғалыста бас киімсіз орындау үшін бастыққа (атағы үлкенге) үш-төрт адым қалғанда аяқты
жерге қоюмен бір уақытта қолмен қозғалыс жасауды тоқтатып, басты ол жаққа
бұру керек және қозғалысты жалғастыра
отырып, оған қарау керек. Бастықтан (атағы үлкеннен) өтіп кеткеннен кейін басты тік ұстау және қолмен қозғалыс жасауды жалғастыру
керек.
Бас киіммен болған кезде аяқты жерге қоюмен бір уақытта басты бұру керек және оң қолды бас киімге апарып, сол қолды қозғалтпай
жанында ұстау керек (12-сурет); бастықтан (атағы үлкеннен) өтіп кеткеннен кейін сол аяқты жерге қоюмен бір уақытта басты тік ұстап, оң
қолды төмен түсіру керек.

11-сурет.
Әскери сәлемдесуді
орнында орындау

12-сурет.
Әскери сәлемдесуді
қозғалыста орындау

Бастықты (атағы үлкенді) басып озған кезде әскери сәлемдесу басып озудың бірінші адымымен орындалады. Екінші адыммен басты
тік ұстау және оң қолды төмен түсіру керек.
66. Егер әскери қызметшінің қолы бос болмаса, әскери сәлемдесуді бастық (атағы үлкен) жаққа қарай басты бұрумен орындайды.
Саптан шығу және оған қайта тұру.
Бастыққа келу және одан кету
72. Әскери қызметші саптан шығу үшін команда беріледі.
Мысалы: «Қатардағы жауынгер Әлімов. САПТАН ШЫҚ (осынша АДЫМҒА САПТАН ШЫҚ)» немесе «Қатардағы жауынгер Әлімов.
МАҒАН КЕЛ (ЖҮГІРЕ МАҒАН КЕЛ)».
Әскери қызметші өзінің тегін естігеннен кейін «Мен» деп, ал саптан шығу туралы (шақыру туралы) команда бойынша «Құп болады»
деп жауап береді. Әскери қызметші бірінші команда бойынша саптық адыммен бірінші қатардан бастап үш адымға (көрсетілген адым
санына) саптан шығады, тоқтайды және сапқа қарап бұрылады. Екінші команда бойынша әскери қызметші бірінші қатардан тура бір-екі
адым жасап, жүріп келе жатып бастық жаққа қарай бұрылады, қысқа жолмен саптық адыммен оған келеді (жүгіріп келеді) және екі-үш адым
қалғанда тоқтап, аяқты қоюмен бір уақытта оң қолын бас киімге апарады, одан кейін келгені туралы баяндайды. Баяндау аяқталғаннан кейін
қолын төмен түсіреді.
Мысалы: «Лейтенант мырза. Қатардағы жауынгер Әлімов сіздің бұйрығыңыз бойынша келіп тұр».
Әскери қызметші екінші қатардан шыққан кезде ол алдында тұрған әскери қызметшінің иығына сол қолын ақырын қояды, ол алға бір
адым және оң аяғын қоймастан, оңға бір адым жасап саптан шығатын әскери қызметшіні өткізіп жібереді, одан кейін өз орнына тұрады.
Әскери қызметші бірінші қатардан шыққан кезде оның орнына екінші қатарда оның артында тұрған әскери қызметші тұрады.
Әскери қызметші екіден, үштен (төрттен) тұратын лектен шыққан кезде ол саптан алдын ала оңға (солға) бұрыла отырып, жақын
қаптал жаққа шығады. Егер жанында әскери қызметші тұрса, ол оң (сол) аяғымен жанына бір адым жасайды және сол (оң) аяғын қоймастан,
артқа бір адым жасап, саптан шығатын әскери қызметшіні өткізіп жібереді және одан кейін өз орнына тұрады.
Әскери қызметші қарумен саптан шыққан кезде қозғалыстың басталуы кезінде «аяққа» күйіне алынатын, «иыққа» күйіндегі
карабинді қоспағанда, қарудың күйі өзгермейді.
73. Әскери қызметшіні сапқа қайтару үшін команда беріледі, мысалы: «Қатардағы жауынгер Әлімов. САПҚА ТҰР» немесе тек
«САПҚА ТҰР».
Сапқа қарап тұрған әскери қызметші «Қатардағы жауынгер Әлімов» командасы бойынша өзінің тегін естігеннен кейін бастық жаққа
бұрылады және «Мен» деп жауап береді, ал «САПҚА ТҰР» командасы бойынша, егер ол қарусыз немесе «арқаға» күйіндегі қарумен болса,

қолын бас киіміне апарып «Құп болады» деп жауап береді, қозғалыс жағына бұрылып, бірінші адым жасаумен қолын төмен түсіреді, саптық
адыммен қозғала отырып, қысқа жолмен саптағы өз орнына тұрады.
Егер тек қана «САПҚА ТҰР» командасы берілсе, әскери қызметші алдын ала бастыққа бұрылмастан, сапқа қайтып оралады.
Қарумен әрекет жасау кезінде сапқа қайтып оралғаннан кейін қару сапта тұрған әскери қызметшілерде ұсталған күйге алынады.
74. Әскери қызметші саптан тыс бастыққа келген кезде осы Жарғының 72-тармағында көрсетілгендей әрекет жасайды.
Бастыққа қарумен келген кезде әскери қызметші бастықтың алдына келіп тоқтағаннан кейін «аяққа» күйіне алынатын, «иыққа»
күйіндегі карабинді қоспағанда, қарудың күйі өзгермейді. Қару «арқаға» күйінде тұрған жағдайды қоспағанда, қол бас киімге апарылмайды.
75. Әскери қызметші бастықтың жанынан кеткен кезде кетуге рұқсат ала отырып, оң қолын бас киіміне апарып «Құп болады» деп
жауап береді, қозғалыс жағына бұрылады және бірінші адыммен қолын төмен түсіреді.
Бастықтың жанынан қарумен кеткен кезде «аяққа» күйіндегі карабинді қоспағанда, қарудың күйі өзгермейді, егер қажет болса әскери
қызметші «Құп болады» деген жауаптан кейін басқа күйге алады.
76. Бастық әскери қызметшіні сапқа қайтаруға команда бергенде немесе оған кетуге рұқсат бергенде қолын бас киіміне апарады және
төмен түсіреді.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №16
Тақырыбы/Тема занятия Техногендік сипаттағы қауіптілік.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларды техногендік сипаттағы қауіптілікпен таныстыру
Білімнің/Оброзовательная Техногендік сипаттағы қауіптілік жайлы мағлұматтар беру.
Дамытушылық/развиваюшея Ой – өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылығын дамыту.
Тәрбиелік/воспит Техногендік сипаттағы қауіптілік және экологиялық қауіпсіздіктер жайлы түсіндіре отырып, қамқоршылдыққа,
бауырмалдыққа және қоршаған ортаны қорғауды үйрету.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру

Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
5. Физикалық факторлар арқылы адам денсаулығына қалай әсер етеді?
6. Химиялық факторлар арқылы адам денсаулығына қалай әсер етеді?
7. Биологиялық факторлар арқылы адам денсаулығына қалай әсер етеді?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Өнеркәсіптік апаттар (авариялар), олардың қысқаша сипаттамасы және ықтимал салдары. Жарылыстық-өрт қаупі бар нысандардағы апаттар
(авариялар). Гидродинамикалық апаттар;
Ауа және су құрамының ластануы. Минералды тыңайтқыштар мен пестицидтерді пайдалану. Топырақтың ластануы;
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Өнеркәсіптік апаттар дегеніміз не?
2. Жарылыстық-өрт қаупі бар нысандардағы апаттар дегеніз не?
3. Гидродинамикалық апаттарға не жатады?

Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Техногендік сипаттағы қауіптілік.
Техногендік сипаттағы тетенше жағдайлар деп адамдардың өз қолдарымен жасалып жатқан апаттар мен қирауларды айтады.
Оның түрлері:
Өндіріс орындарында болатын апаттар (зауыт-тарда, шахталарда және т.с.с).
Көлік жүйесіндегі апаттар.

Түрлі жарылыстар мен өрттер (өндіріс орындарында, мұнай, газ құбырларында, энергия жүйесінде, коммуналдық жүйеде және
т.с.с).
Себептері: Бүгінде ғылыми-техникалық прогрестің шапшаң дамуынан өндіріс, құрылыс, тау-кен байлығын өндіру, жаңа химиялық
заттарды өндіріске енгізу сияқты іс-әрекеттер жүргізіліп жатыр. Бұндай қарқынды даму экономикаға әсер еткенімен, экологиялық апатқа
әкеліп соғу қауіпі де туындап отырады. Кей жерлерде жаңа Техниканы және технологияны, материалдарды пайдалану ережелері
сақталмайды, қауіпсіздік шаралары орындалмайды. Міне, осы сияқты қателіктердің салдарынан апаттың болу қауіпі туындайды.
Апаттың тағы бір себептері – улы, тез тұтанғыш, жарылғыш заттарды сақтау, тасымалдау ережелердің сақталу-сақталмауы, олармен
жұмыс істеудегі қателік-терге жол берілуі жатады.
Апаттың болуы, адамдардың еңбек тәртібін сақтамаушылығына, жұмыс істеуші адамдардың салақтығына, олардың тиісті дәрежеде
білімінің жетіспеушілігіне, техниканы және оның қауіпсіздік сақтау ережелерін жете меңгермегендігіне көп байланысты.
Міне, осылар жұмыс орнындағы апатқа, жарылыстарға, өртке, қирауға, қоршаған ортаны улы не радиоактивті заттармен ластауға
әкеліп соқтырады. Мысалы: 1971 жылы Минск телерадио заводында жарылыс болып, өндіріс орны қирап, адам шығынына ұшыратты. 1986
жылы Чернобыль атомдық станцияда ірі жарылыс болып, үлкен апат болғаны белгілі. Мұндай жағдай Атырау химия, мұнай айыру
заводтарында да болып тұратындығы ықтимал.
Апаттың тағы бір өте қауіптілігі – күшті улы заттардың ауаға тарап кетуі. Осындай өрттен шыққан қалың түтіндегі улы заттар ауаға
көтерілі де жерге жайылып қонады. Әсіресе полиэтилен, полистирол тұрпаттас материалдардың жануы адам, жан-жануар, құстар және т.б.
өміріне өте қауіпті.
Өрт пен жарылыстардың салдары оның жою факторларымен байланысты.
1. Өрттің негізгі жою факторлары мыналар: от заттарға тікелей және алыстан қызуы арқылы әсер етеді. Нәтижесінде отта қалған заттар,
обьектілер, ғимараттар және оның құрылымы толық немесе жартылай жанып кетуі мүмкін. Ал өте жоғары температураның әсерінен
материалдар, металдан жасалған тіреулер, балкалар, құрал-жабдықтар, технологиялық қондырғылар, бұйымдар және техникалар
балқып, жанып істен шығады әрі өзінің қасиетін жоғалтады. Адамдар, жан-жануарлар зардап шегеді.
Жарылыстың қырып-жою факторлары мыналар:
- ядролық бомбаның, жарылғыш заттардың, сұйық отынның, газдың жарылыстарынан туындайтын соққы ауа толқыны.
- жарылыстардан жарықшақтардың, сынықтардың пайда болуы әрі оның үлкен аймақты қамтып, үлкен зардап әкелуі.
Жарылыстардан қирау, обьектілердің жойылуы, адамдардың және жан-жануарлардың өлімі, жарақаттануы сияқты зардаптары
болады. Жарылыстың нәтижесінде үлкен өрттер пайда болуы мүмкін. Неғұрылым жарылыстың қуаты күшті болса, соғұрылым оның
экономикаға, қоршаған ортаға, адамдарға және экологияға әкелетін зияны зор болады.
Химиялық обьектілерде болған апаттар аса қатерлі апаттардың қатарына жатады. Себебі ондай апаттар адамдарды, жанжанурларды, өсімдік әлемін жаппай жоятын улы заттар шығуымен сипатталады.
Улы заттектер /сильно действующие ядовитые вещества/ жаппай қыру қаруларының біріне жатады. Бұлардың негізін химиялық
қосындылар құрайды. Олар адамдарды, жан-жануарларды, ауаны, жер бетін, техниканы, суды және азық-түлікті улайды.

ӘКУЗ (Әсері күшті улы заттар) – шаруашылық мақсатта қолданылатын зат, оларды қалай болса солай сақтау немесе төгілуі
адамдардың жаппай улануына алып келуі мүмкін.
ӘКУЗ – жабық ыдыста қысыммен сақталады, ыдыс қирағаннан кейін қысым атмосфера қысымына дейін төмендейді.
ӘКУЗ – қайнайды (қайнау температурасы .20°С) және атмосфераға газ немесе бу түрінде бөлінеді. Олар үлкен қашықтыққа
таралады. Сондықтан химиялық қауіпті обьектіге жақын тұратын халық онда қандай ӘКУЗ-дың пайдаланылатындығын білуге тиіс.
Химиялық зақымдау ошағының көлемі, оның адам терісіне тамшы сұйық түсуі және бумен демалу нәтижесінде болуы мүмкін.
Химиялық қауіпті обьектідегі апат туралы дабыл жарияланғанда немесе қоршаған ортада улы заттар қауіп туғызғанда төмендегі ісқимылды істеу қажет:
– улы заттардың тарағандығы жөнінде хабар келген соң тез арада противогаз және сол сияқты жеке қорғану құралдарын пайдалану
керек;
– жақын жердегі панаханаға немесе арнайы жасырынатын орынға, ал олар жоқ болса, жақсы қымталған үй-жайға жасырынады;
Зақымдалған аумақпен жүрген кезде мына тәртіп-терді мүлтіксіз сақтау қажет:
– жүгірмей және шаңдатпай тез жүру;
– төтенше жағдай ұйымдарының өкілінің бұйрығына дейін қорғаныс құралдарын шешпеу керек, жыраларды, шұңқырларды,
батпақтарды, тонельдерді және улы зат жинақталып қалатын басқа да орындарды айналып өту;
– зардап шеккендерге, балаларға, сондай-ақ өз бетінше қозғалмайтын қарттар мен балаларға қажетті көмек көрсету.
ӘКУЗ төгілген кезде көсетілетін немесе істелінетін іс-әрекеттер;
Хлор – төгілген кезде (ол ауадан ауыр) ең биік орындарды көтерілу қажет:
а) егер сіз төменгі қабаттағы пәтерде болсаңыз, жоғарғы қабатқа көтеріліңіз;
ә) егер сіз көшеде (далада) болсаңыз, биіктеу жерге шығыңыз.
Аммиак төгілген кезде (ол ауадан жеңіл) тез буланып жоғары көтеріледі, яғни төмен жерлерді таңдау қажет (жертөле).
Химиялық зақымдау туралы дабылды естіген бойда жеке қорғаныс қүралын тез киіп, өзіңіз тұрған ғимаратты қымтаңыз:
– есек пен терезені жақсылып қымтаңыз;
-ондағы саңылауды шүберекпен, жапсырғышпен, пленкамен немесе ылғал қағазбен жабыңыз.
Егер дабыл сізді көшеде келе жатқан кезде берілсе, ықтимал зақымдану аумағанан шығып, желге қарсы жүріңіз.
Тыныс органдарын қорғау үшін, тыныс органдарын аммиактан, метилхлоридтен және винилхлоридтен және басқа улы заттардан 30100 минут бойы қорғайтын противогаз кию керек.
Аммиак сумен жақсы жайылады (суланған мақта-дәкі таңғышы көмектеседі).
Егер противогаз жоқ болса, тыныс органдарын қорғау үшін сумен немесе ауыз суының 2% (хлор төгілген кезде) және лимон (бор)
қышқылының 5% (аммиак төгілген кезде) ертіндісімен шайылған кез келген матаны пайдаланыңыз.
Тыныс органдарын хлордан қорғау үшін өзіңіздің немесе балаңыздың сұйық дәретімен шайылған мата таңғышын пайдаланыңыз.
Халықты ӘКУЗ-мен ықтимал зақымдану аумағынан көшуі негізінен улы бұлт жақындағанға дейін жүргізіледі.

Улы зат төгілген орынға аммиак суын, әк тұнбасын, кальциленген соданың ертіндісін немесе 60-80% және одан артық
концентрациядағы каустикті құяды (шамамен 2 л. ертіндіге Ікг хлор) суды немесе ертіндіні ыдырату үшін су шашыратқыш, өрт
машиналарын, жылжымалы автожанармай стансаларын, сондай-ақ химиялық қауіпті обьектідегі гидрант немесе арнайы жүйе қолданылады.
Аммиак көп төгілсе, жайылған сұйықты топырақпен қоршайды, ал төгілген жерді әлсіз қышқыл ертіндісін себеді, сумен шаяды.
Егер газ тәріздес аммиак төгілсе, онда су шашыратқыш, өрт машиналарының, жылжымалы автожанармай стансаларының сондай-ақ
химиялық қауіпті обьектідегі гидранттың көмегімен буды жүту үшін суды шашыратады.
Сақтанудың жолдарының бірі болып, мақта-мата таңғыштарын пайдалану болады. Оларды дайындау жолдар ол үшін 50-100 см
көлеміндегі дәке кесіндісінен жасайды. (Бастауыш сынып оқушыларына көлемі 80-40 см). Ортасы бойынша бір қалыпты қалыңдығы 20-30
см (15-20 см) 1-2 см мата қабатын жаяды. Дәке кесіндісінің бойымен екі жағынан да бүгіп, мақтаның үстіне қояды. Дәкенің ұшын екі байлау
жұбы шығатындай етіп қияды.
Таңғыш ауыз бен мұрынға қойылады. Олардың ұшын төменгі жағының төбе сүйекте, ал жорға жағының құлақ үсті арқылы желкеде
болатындай етіп байлайды. Таңғыш пен беттің арасындағы саңылауларды мақтамен тығыз-дайды.
Гидродинамикалық авариялар негізінен гидротехникалық ғимараттардың, әсіресе тоғандардың бүзьшуынан туындайды.
Гидротехникалық ғимараттар су қорын пайдалануға, сондай-ақ су апатының жойқын күшімен күресу үшін арналған. Гидротехникалық
ғимараттар әр түрлі: су үстағыш (тоған, бөгет және т.б.), су өткізгіш (каналдар, қүбыр өткізгіші, науа, дюкер қоршағыш валдар және т.б.), су
қабылдағыш, су жинағыш, арнайы шлюздер, кеме Жалпы және арнаулы гидротехникалық ғимараттар бірыңғай кешенге — гидроторапқа
бірігеді.
Гидротораптағы гидродинамикалық авариялар апатты су басу себебі болып табылады, оның жойқын күші мен салдарын жер
сілкінісімен ғана салыстыруға болады.
Еңістегі аудандарды су басу қауіпі тоған, бөгет және гидротораптар бұзылған кезде пайда болады. ғимараттар мен түрақ жайды
шайыл кететін және бүзатын жылдам да қуатты су ағыны аса қауіпті.
Жойқын толқынның биіктігі мен жылдамдығы гид-роғимаратгың бүзылуы көлеміне және жоғарғы және төменгі бедердегі биіктіктің
өр түрлілігіне байланысты.
Су басу нәтижесінде шаруашылық объектілерінде, темір жол және автомобиль жоддарында авариялардың болуы және ауыл
шаруашылығына, көпір ғимараттарына елеулі залал келтірілуі мүмкін.
Соңғы он жылдықтағы адамның әртүрлі ирригациондық, гидротехникалық ғимараттарды, көпір өткелдері бар авто-жолдарды және
т.б. салу жөніндегі белсенді қызметі техногендік сипаттағы су тасқынын тудыруға себеп болады.
Тоғандардың, бөгеттердің бүзылуынан болған тосын су тасқыны жағдайында халықты ескерту, барлық қолда бар техникалық
қүралдармен (өнеркәсіп орындарының гудоктары, сиреналар, радио мен теледидар бойынша хабар), оның ішінде қатты сөйлейтін
жылжымалы қондырғылардың көмегімен жүргізіледі.
Су басудың аяқ астынан пайда болуы халықтың ерекше езін өзі үстауы мен іс-әрекетін қажет етеді. Тоған бүзылған кезде қуатты су
валының қүралатындығын ескере отыра ықтимал су басу аймағында түратын өр адам судың ең жоға-ры көтерілу деңгейін білуге тиіс,
осыған орай қалыптасқан жағдайға сәйкес іс-әрекет ету керек. Су аяқ асты көтерілсе өздеріңізбен бірге жылы киімді, тамақты, қүжатты,

ақшаны алып, жоғары қабатқа немесе шатырға, төбеге (бір қабатты үйде) көтерілу керек. Жүмыста болтан кезде әкімшілік өкімі бойынша,
белгіленген тәртіпті сақтай отырып, дөңес жерге немесе ағашқа шығып, әртүрлі жүзу заттарын пайдаланған жөн (дөңгелек камера).
Сақтандыру қауіпсіздігінің жеке шараларына мынаны жатқызуға болады: күрделі қүрылыс түргазу, от басының барлық мүшелерін
жүзуге үйрету, қайықтың болуы, жақын жердегі топографиялық дөңес нүктелерімен таныс болу, гидродинамикалық аварияның хабарлау
әдісгері мен түрлерін білу.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата ____________________________________________________________
Топ/Группа: _____________________________________________________________
Сабақтың/Урок №17
Тақырыбы/Тема занятия Бөлімшені сапқа тұрғызу
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Саптық дайындық кезіндегі бұйрықтар
түрлерімен таныстыру. Саптық және жорықтық адыммен қозғалыс жасауға үйрету.
Білімнің/Оброзовательная Қозғалыстағы бұрылыстар туралы білімдерін
толықтыру.
Дамытушылық/развиваюшея Топтық жұмыс жасауды дамыту.
Тәрбиелік/ елін, жерін сүюге, саналы түрде Отан қорғауға дайын болуға, Қазақстан Республикасының Қарулы күштерін құрметтеуге,
батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу

Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1. Қозғалыста бұрылулар қалай орындалады?
2. Әскери сәлемдесуді қарусыз орнында тұрып және қозғалыста орындау қалай орындалады?
3. Саптан шығу және оған қайта тұру. Бастыққа келу және одан кету
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Бөлімшенің кеңейтілген сапқа тұруы. Бөлімшені жорықтық сапқа тұрғызу. Саптық тәсілдерді орнында және қозғалыста орындау.
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Бөлімшенің кеңейтілген сапқа тұруы қалай орындалалы?
2. Жорықтық сапқа тұруға қандай пәрмен беріледі?
3. Саптық адыммен қозғалыс жасағанда аяқтың ұшы жерден қанша см
көтерілуі керек?
4. Адыммен қозғалыс жасағанда адымның арасы, шамасы қанша см?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Бөлімше саптары
Өрістетілген сап
77. Бөлімшенің өрістетілген сабы бір қатарлы немесе екі қатарлы болуы мүмкін.
Бөлімшені бір қатарлы (екі қатарлы) сапқа тұрғызу «Бөлімше, бір қатарға (екі қатарға) – САПТАН» командасы бойынша жүргізіледі.

Бөлімше командирі саптық қалыпты қабылдап және команда беріп саптың маңдайшеп жағына қарап тұрады; бөлімше штатқа сәйкес
командирден солға қарай, 14, 15-суреттерде көрсетілгендей сапқа тұрғызылады (шартты белгілер – 4-қосымша).

14-сурет.
Бөлімшенің өрістетілген сабы –
бір қатарлы

15-сурет.
Бөлімшенің өрістетілген сабы –
екі қатарлы

Сапқа тұрғызу басталғанда бөлімше командирі саптан шығады және бөлімшенің сапқа тұруын қадағалайды.
78. Бөлімшені орнында түзету қажет болған кезде «ТҮЗЕЛ» немесе «Солға – ТҮЗЕЛ» командасы беріледі.
«ТҮЗЕЛ» командасы бойынша оң жақ қапталда тұрғаннан басқасының барлығы басын оңға бұрады (оң құлақ сол құлақтан жоғары,
иек біршама көтеріңкі) және әрқайсысы өзін бірінші деп санағанда төртінші адамның кеудесін көретіндей түзеледі. «Солға – ТҮЗЕЛ»
командасы бойынша сол жақ қапталда тұрғаннан басқасының барлығы басын солға бұрады (сол құлақ оң құлақтан жоғары, иек біршама
көтеріңкі).
Түзелу кезінде әскери қызметшілер біршама алға, артқа немесе жан-жағына қозғала алады.
«Аяққа» күйіндегі карабиндермен (оқшашарлармен) түзелу кезінде одан басқа, орындалатын команда бойынша сүңгі (ұңғы жағы)
өзіне қарай тартылады және оң бүйірге қысып ұсталады.
Түзелу аяқталғаннан кейін «ТІК ТҰР» командасы беріледі, ол бойынша барлық әскери қызметші басын жылдам тік ұстайды, ал
карабиндер (оқшашарлар) бұрынғы күйге келтіріледі.
Бөлімше артқа бұрылып түзелген кезде командада түзелу жағы көрсетіледі.
Мысалы: «Оңға (солға) – ТҮЗЕЛ».
79. «ЕРКІН ТҰР» командасы бойынша және «РЕТТЕЛ» командасы бойынша орнында тұрған әскери қызметшілер осы Жарғының 29тармағында көрсетілгендей әрекет жасауы тиіс.
«Бөлімше – ТАРА» командасы бойынша әскери қызметшілер саптан шығады. Бөлімшені жинау үшін «Бөлімше – МАҒАН КЕЛ»
командасы беріледі, ол бойынша әскери қызметшілер командир жанына жүгіре жиналады және оның қосымша командасы бойынша сапқа
тұрғызылады.
80. Бөлімшенің бұрылыс жасауы осы Жарғының 31, 39 және
57-тармақтарында көрсетілген командалар мен
ережелер бойынша түзелуді сақтай отырып, барлық әскери қызметшілер бір уақытта орындайды. Екі қатарлы саптағы бөлімше оңға (солға)
бұрылыс жасағаннан кейін бөлімше командирі оңға (солға) жарты адым, ал артқа бұрылыс жасаған кезде – алға бір адым жасайды.
81. Бөлімше орнында жазылу үшін «Бөлімше оңға (солға, ортадан) осынша адымға алшақ-ТА (жүгіре, алшақ-ТА)» командасы
беріледі. Орындалатын команда бойынша, жазылуды жүргізу басталатыннан басқа, барлық әскери қызметшілер көрсетілген жаққа қарай
бұрылады, аяқтарын қоюмен бір уақытта басын саптың маңдайшебі жағына бұрады және артта келе жатқанға иығы арқылы қарап және одан

көз айырмастан, жиіленген жарты адыммен (жүгіріп) жүреді; артта келе жатқан адам тоқтағаннан кейін әр қайсысы командада
көрсетілгендей осынша адым жасайды және солға (оңға) бұрылады.
Ортадан жазылған кезде ортадағы адам көрсетіледі. Ортадағы болып аталған әскери қызметші өз тегін естігеннен кейін «Мен» деп
жауап береді, сол қолын алға созады және оны төмен түсіреді.
Бөлімше түзелген кезде жазылу кезінде белгіленген аралық сақталады.
82. Бөлімшені орнында жинақтау үшін «Бөлімше, оңға (солға, ортаға) жинақ-ТАЛ (жүгіре, жинақ-ТАЛ)» командасы беріледі.
Орындалатын команда бойынша жинақталу тағайындалғаннан басқа барлық әскери қызметші жиналатын жаққа қарай бұрылады, одан кейін
жиіленген жарты адыммен (жүгіре) жиналған сап үшін белгіленген аралыққа келеді және келгеннен кейін өз бетінше тоқтайды және солға
(оңға) бұрылады.
83. Бөлімшенің қозғалуы үшін: «Бөлімше, қарубау-ҒА (иық-ҚА)», «Адым (саптық адыммен, жүгіре) – БАС» командалары беріледі.
Егер қажет болса, командада қозғалыс бағыты мен түзелу жағы көрсетіледі.
Мысалы: «Бөлімше, қарубау-ҒА (иық-ҚА)», «Саптық плац бағытына
(5-қосымша), назар оңға (солға), адым (саптық адыммен,
жүгіре) – БАС».
«БАС» командасы бойынша барлық әскери қызметші назарды және аралық пен арақашықтықты сақтай отырып, сол аяқтан
қозғалысты бір уақытта бастайды.
Егер назар жағы көрсетілмесе, назар оң жақ қапталға қарай басты бұрмай көзқараспен жүргізіледі.
Бөлімшені тоқтату үшін «Бөлімше - ТОҚТА» командасы беріледі.
84. Әскери қызметшілерде қарудың әр түрлі түрі болған кезде және олардың біреуін басқа күйге ауыстыру қажет болған кезде
командада осы қарудың атауы көрсетіледі.
Мысалы: «Автоматтарды кеуде-ГЕ», «Оқшашарларды қарубау-ҒА», «Карабиндерді иық-ҚА».
85. Сапта тұрып орнында шетке қарай бірнеше адымға орын ауыстыру үшін «Бөлімше, оң-ҒА (сол-ҒА)», ал сап бұрылғаннан кейін –
«Бес адым алға, адым - БАС» командалары беріледі. Әскери қызметшілер қажетті адым санын жасағаннан кейін бөлімше «Сол-ҒА (оң-ҒА)»
командасы бойынша бастапқы күйге бұрылады.
Алға немесе артқа қарай бірнеше адымға орын ауыстыру осы Жарғының 38-тармағында көрсетілгендей жүргізіледі.
86. Аяқ алысты ретсіз алып жүру қажет болған кезде «Ретсіз – АДЫМДА», ал аяқ алысты ретпен алып жүру үшін «Ретпен –
АДЫМДА» командасы беріледі (ретпен жүру бағыттаушы бойынша немесе командирдің санауы бойынша жүзеге асырылады).
87. Қозғалыс бағытын орнынан иықпен еніп өзгерту үшін «Бөлімше, оң (сол) иық алға, адым – БАС», жүру кезінде – «Бөлімше, оң
(сол) иық алға – АДЫМДА» командасы беріледі.
Осы команда бойынша бөлімше оң (сол) иықпен алға енуді бастайды: еніп келе жатқан қапталдың шеткі адамы басын маңдайшеп
бойына бұрып, өзінің қозғалысын қалғандарын қозғалмайтын қапталға ығыстырмайтындай етіп толық адыммен жүреді; қозғалмайтын
қапталдың шеткі адамы орнында адымдайды және біртіндеп енетін қапталдың қозғалысымен үйлесе отырып, солға (оңға) бұрылады;
қалғандары енетін қапталға қарап, маңдайшеп бойынша түзелуді сақтай отырып (басын бұрмай) және қозғалмайтын қаптал жағында тұрған
жанындағының шынтағын сезе отырып, олар қозғалмайтын қапталға жақындаған сайын шағын адым жасайды.

Бөлімше қажеттілігіне қарай бұрылғанда «ТУРА» немесе «Бөлімше – ТОҚТА» командасы беріледі.
88. Бөлімшені бір қатардан екіге қайта сапқа тұрғызу үшін алдын ала «Бөлімше, бірінші-екіншіге – САНАЛ» командасы бойынша
бірінші және екіншіге санау жүргізіледі.
Осы команда бойынша әрбір әскери қызметші оң қапталдан бастап кезек бойынша жылдам өзінің сол жағында тұрған әскери
қызметшіге басын бұра отырып, өз нөмірін атайды және жылдам басын тік қаратады; сол жақ қапталдағы басын бұрмайды.
Жалпы нөмірлеу бойынша есеп те осылай жүргізіледі, ол үшін «Бөлімше, ретпен – САНАЛ» командасы беріледі.
Екі қатарлы сапта екінші қатардың сол жақ қапталындағы адам жалпы нөмірлеу бойынша саптың есебі аяқталғаннан кейін: «Толық»
немесе «Толық емес» деп баяндайды.
89. Бөлімшені орнында бір қатардан екіге сапқа қайта тұрғызу «Бөлімше, екі қатарға – САПҚА ТҰР» командасы бойынша
жүргізіледі.
Орындалатын команда бойынша екінші нөмірлер бірінші нөмірлердің ту сыртына тұру үшін сол аяғымен артқа адым жасайды,
оң аяғын жерге қоймастан, оң жаққа адым жасап, сол аяғын жерге қояды.
Егер бөлімшенің сол қапталында бір қатарлы сапта бірінші нөмірлі әскери қызметші тұрса, онда екі қатарға қайта тұрғызу кезінде
оның оң жағында тұрған екінші нөмірлі әскери қызметші оң аяғымен артқа бір
адым жасайды, сол қапталдағы бірінші нөмірлі
әскери қызметшінің ту
сыртына тұру үшін сол аяғын жерге қоймастан, сол жаққа адым жасап, оң аяғын қояды.
90. Бөлімшені орнында екі қатарлы жинақталған саптан бір қатарлы сапқа қайта тұрғызу үшін бөлімше алдын ала бір адымға
алшақтайды, содан кейін «Бөлімше, бір қатарға – САПҚА ТҰР» командасы беріледі.
Орындалатын команда бойынша екінші нөмірлер сол аяғымен сол жаққа бір адым жасайды, оң аяғын қоймастан, бір адым алға
жасайды және сол аяғын жерге қоя отырып, біріншілердің қатарына шығады.
Егер бөлімшенің екі қатарлы сабындағы соңғы қатар толық болмаса, онда бір қатарлы сапқа қайта тұрғызу кезінде соңғы қатарда
тұрған екінші нөмірлі әскери қызметші оң аяғымен оң жаққа бір адым жасайды,
сол аяғын жерге қоймастан, алға
бір адым жасап, оң аяғын жерге қояды.
Жорықтық сап
91. Бөлімшенің жорықтық сабы бір лекті немесе екі лекті болуы мүмкін.
Бөлімшені орнында бір (екі) лекті сапқа тұрғызу «Бөлімше, бір (екі) лекке – САПҚА ТҰР» командасы бойынша жүргізіледі. Бөлімше
командирі саптық қалыпты қабылдап және команда бере отырып
қозғалыс бағытына қарап тұрады, ал бөлімше штатқа сәйкес
сапқа тұрады
(16 және 17-суреттер).

16-сурет.
Бөлімшенің жорықтық сабы –
бір лекке

17-сурет.
Бөлімшенің жорықтық сабы –
екі лекке

92. Бөлімшені өрістетілген саптан лекке қайта сапқа тұрғызу «Бөлімше, оң-ҒА» командасы бойынша бөлімшенің оңға бұрылуымен
жүргізіледі. Екі қатарлы саптың бұрылуы кезінде бөлімше командирі оңға жарты адым жасайды.
93. Бөлімшені лектен өрістетілген сапқа қайта сапқа тұрғызу «Бөлімше, сол-ҒА» командасы бойынша бөлімшенің солға бұрылуымен
жүргізіледі. Екі лекті бөлімшенің бұрылуы кезінде бөлімшенің командирі алға жарты адым жасайды.
94. Бөлімшені бір лектен екі лекке қайта сапқа тұрғызу «Бөлімше, екі лекпен адым – БАС» (жүру кезінде – «АДЫМДА») командасы
бойынша жүргізіледі.
Орындалатын команда бойынша бөлімше командирі (бағыттаушы) жарты адыммен жүреді, екінші нөмірлер оңға шығып, адым
ырғағымен лектегі өз орнына 17-суретте көрсетілгендей тұрады; бөлімше «ТУРА» немесе «Бөлімше – ТОҚТА» командасына дейін жарты
адыммен қозғалады.
95. Бөлімшені екі лектен бір лекке қайта сапқа тұрғызу «Бөлімше, бір лекпен, адым – БАС» (жүру кезінде – «АДЫМДА») командасы
бойынша орындалады.
Орындалатын команда бойынша бөлімше командирі (бағыттаушы) толық адыммен, ал қалғандары – жарты адыммен жүреді;
орынның босауына қарай екінші нөмірлер адым ырғағымен бірінші тұрғанның ту сыртына енеді және толық адыммен қозғалысты
жалғастырады.
96. Лектің қозғалыс бағытын өзгерту үшін мынадай командалар беріледі:
«Бөлімше, оң (сол) иық алға, адым-ДА», бағыттаушы
«ТУРА» командасына дейін солға (оңға) бұрылады,
қалғандары оның соңынан жүреді;
«Бөлімше, менің соңымнан, адым-ДА (жүгіре – БАС)», бөлімше командирдің соңынан жүреді.
Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы

Мерзім/Дата ____________________________________________________________
Топ/Группа: _____________________________________________________________
Сабақтың/Урок №18
Тақырыбы/Тема занятия Экологиялық қауіпсіздік
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларды экологиялық қауіпсіздіктермен таныстыру
Білімнің/Оброзовательная Экологиялық қауіпсіздіктер жайлы мағлұматтар беру.
Дамытушылық/развиваюшея Ой – өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылығын дамыту.
Тәрбиелік/воспит Экологиялық қауіпсіздіктер жайлы түсіндіре отырып, қамқоршылдыққа, бауырмалдыққа және қоршаған ортаны
қорғауды үйрету.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1. Өнеркәсіптік апаттар дегеніміз не?
2. Жарылыстық-өрт қаупі бар нысандардағы апаттар дегеніз не?
3. Гидродинамикалық апаттарға не жатады?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Ауа және су құрамының ластануы. Минералды тыңайтқыштар мен пестицидтерді пайдалану. Топырақтың ластануы;
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Экологиялық апаттар дегеніміз не?
2. Ауа құрамының ластануы туралы не білесіңдер?
3. Су құрамының ластануытуралы не білесіңдер?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов

Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Экологиялық қауіпсіздік
Экологиялық қауіпсіздік – Ауа және су құрамының ластануы.
Белгілі бір ортада сол жерге тән емес, жаңа физикалық, химиялық және биологиялық заттардың болуын немесе бұл заттардың
табиғи орташа көпжылдық деңгейден жоғары болуын ластану деп атаймыз. Атмосфераның ластануы табиғи (жанартаулар атқылауы, орман
өрттері, шаңды құйындар, үгілу) және антропогенді (өнеркәсіптер, жылу энергетикасы, ауыл шаруашылығы) жағдайда жүруі мүмкін.
Атмосфераның табиғи жолмен ластануы жанартаудың атқылауына (Жер шарында бірнеше мың жанартау бар, олардың 500-ден
астамы белсенді), тау жыныстарының үгітілуіне, шаңды дауылдардын тұруына, орман өрттеріне (найзағай түскенде) теңіз тұздарының
желмен аспанға көтерілуі мен ауадағы сулы ерігінді тамшыларының құрғауына, өлген организмдердің іріп-шіруі процестеріне байланысты.
Атмосфераны табиғи жолмен ластайтындарға аэропланктондар, яғни, әртүрлі ауру қоздыратын бактериялар, саңырауқұлақ споралары,
кейбір өсімдіктердің тозаңдары, сонымен қатар космос шаң-тозаңдары жатады. Космос шаңы атмосферада жанған метеориттер
қалдықтарынан пайда болады. Секундыша атмосфера арқылы үлкен жылдамдықпен (11-ден 64 км/сек дейін) 200 млн-ға жуық метеориттер
ауа қабатынан өтіп отырады да, 60-70 км биіктікте көбісі жанып үлгереді. Ғалымдардын айтуы бойынша тәулігіне жер бетіне 1018 кішігірім
метеориттер түседі.
Жыл сайын жерге 2-5 млн тонна космостық шаң түсіп отырады. Табиғи шаң да Жермен жанасқан атмосфераның құрамдық бөлігіне
жатады. Ол ауада қалқып жүретін радиустары 10−16-10−5м шамасындағы бөлшектерден тұрады. Атмосфераның төменгі қабаттарын
шаңмен ластайтын көздердің арасында шөлді дала мен басқа да сусыз даланы айрықша атап кетуге болады. Атмосферадағы шаң буды суға
айналдырумен қатар, күн радиациясын тікелей сіңіреді және тірі организмдерді күн сәулесінен қорғайды. Заттардың биологиялық жолмен
ыдырауы көп мөлшерде күкіртті сутектің, аммиактың, көмірсутектерінің, азот оксидтерінің, көміртегі оксиді мен диоксидінің және т.б.
түзілуіне және олардың атмосфераға түсуіне апарады. Атмосфералық ластануға табиғаттың алапат құбылыстарының қосатын үлесі
айтарлықтай. Мысалы, орта есеппен жанартаулардың атқылау нәтижесінде жылына атмосфераға 30 - 150 млн/т газ және 30 - 300 млн/т ұсақ
дисперсті күл тасталып отырады. Тек Пинатубо (Филиппин) жанартауы атқылаған кезде (1997 ж.) атмосфералық ауаға 20 млн тонна күкірт

диоксиді шығарылды. Жанартаулар атқылағанда атмосфераға бірқатар химиялық ластағыштар - сынап, мышьяк, қорғасын, селен түседі. Ірі
орман өрттері салдарынан да атмосфера көп мөлшердегі шаңмен ластанады.
Кейбір ғалымдардың айтуынша, қазіргі кездегідей ауа райының ыстық болуы шамамен 55 млн жылдай бұрын да болған. Солтүстік
теңізде, қазіргі Норвегия аумағында геологиялық авария болып, жанартау лавалары үлкен мұнай қабаттарынын астына енген. Нәтижесінде
атмосфераға 2 млн тоннаға жуық буланған мұнай өнімдері бөлінген. Сол кездегі осы жағдай неге адып келгені, қанша уақытқа созылғаны
белгілі. Атмосфералық ауадағы сол шаңды күлдер 200 ООО жылға созылған еді. Қазіргі үрдіспен, алдағы 20 жыл ішінде атмосфераға тағы
да осындай мөлшерде ластауыштар бөлінетін болады.
Атмосфералық ластанудың антропогендік (жасанды) көздеріне өнеркәсіптік кәсіпорындар, көлік, жылу энертетикасы, тұрғын
үйлерді жылыту жүйелері, ауыл шаруашылығы және т.б. жатады . Тек өндірістік кәсіпорындардың ғана қоршаған ортаға әсер етіп ластауын
мынадай негізгі түрлерге белуге болады: шикізат, материалдар, құрал-жабдықтар, отын, электр энергиясы, су, қалдықтар. Атмосфераға
таралатындар: газ, бу, ауа тозаңы, энертетикалық : шу, инфрадыбыс, ультрадыбыс, діріл, электромагнитті өпіц, жарық , ультракүлгін және
лазерлі сәулелендірулер және т.б. Ауаны ластайтын компоненттердің химиялық құрамы отын-энергетика ресурстарының және өндірісте
қолданылатын шикізаттың түріне, оларды өңдейтін технологияға байланысты болады. Атмосфераға бөлінетін 52 Гт әлемдік антропогендік
шығарындының 90%-ын көмір қышқыл газы мен су буы құрайды (бұлар әдетте ластағыштар қатарына кіргізілмейді). Техногенді
шығарындылардың құрамында бірнеше мыңдаған қосылыстар кездеседі. Бірақ олардың ішінде ең көп мөлшерде, яғни, тонналап
атмосфераға шығарылатындыларға қатты бөлшектер (шаң, түтін, күйе), көміртегі оксиді, күкірт диоксиді, азот оксидтері, фосфор
қосылыстары, күкіртті сутек, аммиак, хлор, фторлы сутек жатады.
Ғалымдар, экологтар ғана емес, жұмысы мұнай кен орындарымен байланысты көптеген адамдар - мұнай өндіру кезінде бөлініп
шығатын газдарды пайдаға асыру (утилизация) мәселелерін көтеріп жатыр. Үкімет теория жүзінде бұл бағыттың маңызды екенін көптен бері
айтуда. Тіпті алғашқы жобалардың бірін бекітіп, мүмкіндігінше жақын арада іс жүзінде қолға алынатынын да айтты. Алауларда газдарды
жағу арқылы Қазақстан бағалы энергетикалық ресурстардан қағылып отыр. Мұнан басқа бұл газ ластаушылардың бірі ретінде планета
температурасының өзгеруіне әсер ететін қуатты көздердің бірі. Соңғы уақытқа дейін республикада атмосфералық ауаны ең қатты ластайтын
көздерге, әсіресе, күлі көп шығатын көмірлерді пайдаланатын жылу энергетикалық кешендерді де жатқызып келді. Экономикалық дағдарыс
кезінде қалада амалсыздан көнтеген өнеркәсіп орындары тоқтап қалды. Алайда қала атмосферасындағы көміртеті оксиді мен азот оксидінің
мөлшерінің артуы саны күннен-күнге көбейе түскен автокөліктер есебінен болды. Қазақстанның үлкен қалаларында көп тараған химиялық
ластаушы - күкіртті газ (күкіртті ангидрид). Зерттеулер өкпе паталогиясы мен атмосфералық ауаның ластануының арасында тікелей
байланыс бар екенін көрсетеді. Күкіртті ангидридтің мөлшерінің көбеюі бронхиалды астма мен созылмалы бронхит ауруының асқынуьша
алып келеді.
Индустриалды дамыған елдерде атмосфераны ластайтын негізгі көздер - автокөліктер, транспорттың басқа түрлері және өндіріс
орындары. Зерттеу мәліметтері бойынша антропогендік әсерден атмосфераға жыл сайын 25,5 млрд. тонна көміртегі оксиді, 190 млн тонна
күкірт оксиді, 65 млн тонна азот оксиді, 1,4 млн тонна хлорлы және фторлы көміртектер (фреондар), көмірсутектің, қорғасынның
органикалық қосылыстары, сондай-ақ қатерлі ісік ауруын тудыратын канцерогенді заттар бөлінеді. Ең таза ауа мұхит бетінде. Ауылды

жерлерде ауа құрамындағы шаңды қоспалар мұхит бетімен салыстырғанда 10 есе, кішігірім қалаларда 35 есе көп. Ал үлкен қалалар үстінен
қара тұманды байқауға болады. Мұнда шаңды қоспалар мұхитпен салыстырғанда 200 еседен аса көп. Лас ауа ірі қалаларда 1,5-2 км биіктікке
дейін созылады. Бұл лас тұман жазда күн сәулесінің 20%, ал қыстың күні онсыз да күн сәулесі аз болғандықтан жартысын Автокөліктерден
бөлінетін заттар. Әрбір автокөлік жылына 4 тонна ауа жұтып, 800 кг көміртегі оксидін, 40 кг азот оксидін және 200 кг-дай әртүрлі
көмірсутектерді атмосфераға бөледі. Автокөліктерден бөлінетін газдар - 200-дей заттардың Қоспалары. Мұнда отынның толық және
жартылай жанған өнімдері - көмірсутектер болады. Транспорт моторы жай айналымда, жылдамдық алар кезде және кептелісте тұрғанда
қоршаған ортаға көмірсутектер көп бөлінеді. Осындай жағдайда отын толық жанбайды да, лас ауа 10 есе көп бөлінеді. Қалыпты жағдайда
қозғалтқыштан бөлінетін газдың құрамында С02 - 2,7% болса, жылдамдықты түсірген жағдайда - С02 3,9%-ға, ал жай қозғалған кезде - 6,9%
дейін көбейеді. Улы заттардың С02 ауаға қарағанда салмағы ауыр, жердің бетіне жақын жиналады. Сондықтан тротуарда, бесік- арбада
отырған нәресте С02-ын анасынан көп жұтады. Адам организміне жағымсыз әсерлердің бірі - көліктерден бөлінетін газ құрамында көп
кездесетін қорғасын және оның бейорганикалық түрдегі формалары. Ауадағы қорғасын мөлшері көбейген сайын оның мөлшері адам
қанында да көбейе түседі. Нәтижесінде қанның оттегімен қанығуы нашарлап, ферменттердің белсенділігі төмендейді. Ал бұл өз кезегінде зат
алмасу процесінің бұзылуына алып келеді. Сондай-ақ улы заттар қандағы гемоглобинмен қосылып басқа мүшелерге оттегінің жеткізілуін
қиындатады. Транспорттан бөлінген газдардың құрамында одан басқа иісі күшті, тітіркендіргіш альдегидтер (акролен, формальдегид)
болады. Мұнан басқа бөлінген лас газдардың құрамында отынның толық жанбауынан ыдырап бітпеген көмірсутектер болады. Негізінен
этилен қатарына жататын гексан мен пентан. Отынның толық жанбауы себебінен көмірсутектердің бір бөлігі құрамында шайырлы заттары
бар қара күйеге айналады. Егер автокөліктің моторы нашар жұмыс істейтін болса бөлінетін шайырлы заттар мен қара күйенің мөлшері де
соғұрлым көп болады. Мұндай жағдайда машинаның артынан будақтап қара түтін шығады.
Көлік түтіні құрамында бензинге қосылатын тетраэтил-қорғасынның жануынан бейорганикалық қорғасын да бөлінеді. 1 литр бензин
құрамында 1 гр тетраэтилқорғасын болады. Бензиннің құрамына траэтилқорғасынды антидетонатор ретінде қосады. Тетраэтилқорғасынның
жануы кезінде бөлінген қорғасын қосылыстары бүкіл планета атмосферасына таралады. Соңғы 100 жыл ішінде Гренландия мұздықтарында
қорғасынның мөлшері 5 есе, ал судағы еріген қосылыстарының мөлшері соңғы 20 жылда мұхитта 10 есеге көбейген. Атмосфераға бөлінетін
қорғасыннын 86% автокөліктерден бөлінеді.
Аэропорттарда ұшақтардың қонған және ұшқан кездерінде де ластаушы газдар мейлінше көп бөлінеді. Мысалы, «Боинг» ұшағының
ұшуы кезінде бөлінген зиянды заттардың мөлшері бір мезетте оталған 6850 «Фольксваген» автокөлігінен шыққан зиянды заттар мөлшеріне
тең.
Шойын балқыту, оны құрышқа қайта өңдеу кезінде де атмосфераға лас түтін көп бөлінеді. 1 тонна шойынды балқыту кезінде 4,5 кг
шаң, 2,7 кг күкіртті газ, 0,5-0,1 кг марганец бөлінеді. Онымен қоса қоршаған ортаға біраз мөлшерде мышьяк, фосфор, сурьма, қорғасын
қосылыстары, сынап парлары, шайырлы заттар бөлінеді. Түсті металлургияда атмосфераны шаңмен, газбен ластау көзі болып табылады.
Түсті металлургиядан атмосфералық ауаға шаңды заттар, мышьяк, қорғасын және т.б. заттар бөлінеді. Электролиз арқылы алюминий алу
кезінде де электролиздік ванналардан көптеген шаңды және газды фтор қосындылары бөлінеді. 1 тонна алюминий алу үшін
электролиздердің түрі мен қуатына байланысты 33-47 кг фтор жұмсалып, оның 65% қоршаған ортаға тарайды.

Қазақстан территориясында түсті металлургия үш аймақта - Орталық, Шығыс және Оңтүстік Қазақстанда орналасқан. Оңтүстік
Қазақстанда кен орындары Жоңғар Алатауы мен Қаратауда кездеседі. Түсті металлургияның өнеркәсіп орындарында Менделеев
таблицасындағы элементтерінің 74 түрі өндіріледі. Түсті металдарды өндіру үлкен мөлшердегі энергияны қажет етеді. Сондықтан Мұндай
өндіріс орындары электр энергиясының көзіне жақын салынады.
Көмір өнеркәсібінде ластаушы көзі болып терриконниктер - жыныстарда өздігінен жануынан ұзақ уақыт бойы көмір мен пириттің
жануы жүреді. Нәтижесінде күкіртті газ, көміртегі оксиді, шайырлы заттардың қосылыстары бөлінеді.
Мұнай өндіру, өңдеу, мұнай химия өнеркәсібі атмосфералық ауаға көмірсутектер, күкіртті сутектер және басқа да иісі жағымсыз
заттар бөледі. Синтетикалық каучук заводтарынан ауаға - стирол, дивинил, толуол, ацетон, изопрен және т.б. бөлінеді. 90-шы жылдардың
соңында жасаған зерттеулер бойынша Қазақстанның Каспий өңіріндегі тек Мұнай өндіретін орындарынан жылыша атмосфераға 184 ООО
тонна әртүрлі зиянды заттар бөлінеді. Ал қазіргі кезде Мұнай өндіретін кен орындарының саны да, өндіретін Мұнайдың мөлшері де ол
кездегіден көбейе түсті. АҚШ-та қоршаған ортаны ластағаны үшін заңды тұлғалар мыңдаған доллар айып пұл төлейтін болса, біздің
еліміздегі төленетін айып пұл мөлшері одан жүздеген есе аз. Сондықтан-да инвесторлар сүзгілерді орнату, ауыстуру және қоршаған ортаға
бөлінетін ластануды азайтудың орнына, оған қарағанда айып пұл төлеуді жөн санайды.
Құрылыс материалдары өнеркәсібінде цемент және құрылыс материалдарын өндіру кезінде де қоршаған ортаға зиянды шаңдар
бөлінеді. Мұндай шаңдар негізгі технологиялық процестер - жартылай дайын өнімдерді, шикізаттарды майдалау, температуралық өндеу
кезінде бөлінеді.
Химия өнеркәсібі (пластмасса, майлайтын материалдар, тұрмыстық химия заттары және т.б.). Бұл өнеркәсіп саласынан бөлінетін
зиянды заттар адам организмі үшін қауіптілердің бірі. Химиялық өнеркәсіптерден қоршаған ортаға ЫВ валентті көміртегі оксиді, ЫВ
валентті азот оксиді, күкіртті ангидрид, аммиак, күкіртті сутек, хлорлы, фторлы қосылыстар және т.б. бөлінеді.
Ірі күкірт қышқылды цехтар Жезқазған мен Балқаш мыс балқыту комбинаттарында, Өскеменнің қорғасын-мырыш комбинатында,
Ақтөбе және Жамбыл суперфосфат заводтарында салынған.
Қатты отынды жаққанда атмосфералық ауаға толық Жанбаған отынның күлді бөлшектірімен бірге күкіртті ангидрид, азот оксиді,
фторлы қосылыстардың кейбір қоспалары бөлінеді. Кейбір жағдайларда отын күлінің құрамында Мұнан да улы заттар қоспалары кездеседі.
Мысалы, Донецк антрацигтерінің құрамында аз мөлшерінде мышьяк кездессе, Екібастұз көмірі күлінде — бос кремний диоксиді бар. Көмір
- планетада ең көп тараған қазбалы отын.
Торф (шымтезек). Энергетикалық тұрғыдан торфты (шымтезекті) кеңінен пайдаланудың қоршаған ортаға тигізетін жағымсыз
жақтары көп. Біріншіден, су экожүйелерінің режимі бұзылады, сол жердің топырақ жабыны мен ландшафтының өзгеруіне алып келеді.
Жергілікті жердегі тұщы су көздерінің және ауа бассейнінің сапасын төмендетіп, ол жерде тіршілік ететін жануарлардың өміріне де қауіп
төндіреді. Сондай-ақ оны сақтау және тасымалдау кезінде де экологиялық мәселелер туындайды.
Сұйық отындарды (мазут) жақ қанда атмосфералық ауаға күкіртті ангидрид, азот оксиді, толық жанып бітпеген отын өнімдері,
ванадий қосылыстары, натрий тұздары бөлінеді. Сұйық отын көмірге қарағанда біршама таза, қалдықтар ретінде көп жерді алып жататын,
жел тұрса желмен бірге таралатын күл- қоқыстар бөлмейді. Алайда сұйық отын экономикалық тұрғыдан қымбат болғандықтан тиімсіз.
Д.И.Менделеев айтқандай, Мұнай жағу - пеште (ошақта) ассигнацияларды өртеумен бірдей.

Табиғи газ. Көмірді табиғи газбен ауыстыру еңбек өнімділігін арттырып, шығын азайып өнімдердің (металл, құрылыс
материалдары) сапасын көтереді. Ең негізгісі қаланын экологиялық ахуалын жақсартады. Сондықтан соңғы кезде көмір мен Мұнай
өнімдерінің орнына табиғи газ көп пайдаланылуда. Егер көмір жақ қан кезде атмосфераның ластануын 1 бірлік деп есептесек, мазутты
жаққанда - 0,6, табиғи газды пайдаланғанда - 0,2-ге тең. Табиғи газды пайдаланғанда атмосфералық ауаға зиянды Н203 (азот оксиді)
бөлінеді, бірақ көмірмен салыстырғанда мөлшері 20%-ға төмен.
Су ресурстарының ластануы деп суқоймаларға сүйық, қатты және газ тәрізді заттардың түсуінен судың физикалық, химиялық
және биологиялық қасиеттерінің өзгеруін айтады, яғни бүл суқоймаларды пайдаланатын халык шаруашылығьша, адамдардың денсаулығына
және өміріне кауіп төндіруі.
Жер беті мен жер асты суларының ластануын мынадай типтерге бөлуге болады:
механикалық – қүрамында механикалық қоспалардың артуы, негізінен беттік ластану түріне тән;
химиялық – су құрамында улы және улы емес әсері бар органикалық және бейорганикалық заттардың болуы;
бактериялық және биологиялық – су құрамында алуан түрлі патогенді микроорганизмдердің, саңырауқүлақтардың және ұсақ
балдырлардың болуы;
радиоактивті – жер беті және жер асты суларында радиоактивті заттардың кездесуі;
жылулық — суқоймаларға жылу және атом электр станцияларынан шығатын жылы сулардың қосылуы.Суқоймалардың негізгі
ластау көздері: өндірістік және тұрмыстық кәсіпорындардан, ірі мал шаруашылық кешендерінен шығатын толық тазартылмаған ағынды
сулар, рудалық қазбаларды өңдеу кезіндегі өндіріс қалдықтары, шахталар мен кен орындарынан шығатын сулар, орман материалдарын
өңдеу жэне балқыту кезінде шығатын сулар, су және теміржол көліктерінен шығатын сулар, зығырды бірінші реттік өңдеу қалдықтары,
пестицидтер және т.б. болып табылады. Ластаушы заттардың табиғи суқоймаларға түсуі судың сапалық қасиеттерінің: физикалық (түсінің,
дәмінің жэне т.б. өзгеруі), химиялық қүрамының (су бетінде қалқып жүретін зиянды заттардың пайда болуы жэне олардың су түбінде шөгуі)
өзгеруіне әкеліп соғады.
Өндірістен шығатын ағынды сулар негізінен өндіріс қалдықтарымен ластанған. Олардың сандық жэне сапалық құрамы алуан түрлі
және қай салаға жататын кәсіпорыннан шығатынына, оның технологиялық процестеріне байланысты; оларды негізінен екі топқа бөледі:
бейорганикалық, соның ішінде улы қоспалары да бар және құрамында у бар ағынды сулар.
Бірінші топқа құрамында қышқыл, сілті, ауыр металл иондары және басқалары бар сода, сулфатты, азотты зауыттардан, қорғасын,
мырыш, никель және т.б. кен байыту фабрикаларынан шығатын ағынды сулар жатады. Бүл топқа жататын ағынды суларда негізінен судың
физикалық қасиеттері өзгереді.
Екінші топқа жататын ағынды суларды мұнай өңдейтін, мұнай химиялық зауыттары, органикалық синтез, коксохимиялық
кәсіпорындар және басқалар бөледі. Ағынды сулардың құрамында әр түрлі мұнай өнімдері, аммиак, альдегидтер, шайырлар, фенолдар және
басқа да зиянды заттар болады. Бүл топқа жататын ағынды сулардың зиянды әсері негізінен су құрамындағы оттегінің азаюынан
биохимиялық қажеттіліктің артуын, соның әсерінен судың органолептикалық көрсеткіштершің төмендеуін тудыратын тотығу процестеріне
байланысты.

Қазіргі таңда ішкі су қоймаларды, өзендер мен теңіздерді, Дүниежүзілік мүхитты негізгі ластаушылар мұнай және мұнай өнімдері
болып табылады. Олар су қоймаларда әр түрлі ластау түрлерін: су бетінде қалқып түратын еріген немесе эмульсияланған жүқа қабат, су
түбіне түнған ауыр фракциялар жэне т.б. түзеді. Соның әсерінен судың иісі, дәмі, түсі, беттік керілуі, тұтқырлығы өзгереді, оттегі мөлшері
азаяды, зиянды органикалық заттар пайда болады, су улы қасиетке ие болады және тірі ағзалар мен адам өміріне қауіп төндіреді. Мыс, 12 г
мұнай 1 тонна суды пайдалануға жарамсыз етеді.
Өндіріс суларындағы зиянды ластаушылардың бірі фенол болып табылады. Ол мүнай химиялық кәсіпорындарынан шығатын
ағынды сулар қүрамында кездеседі. Соның әсерінен су қойманың биологиялық процестері, олардың өздігінен тазару процесі күрт
төмендейді, суда карболға тән иіс пайда болады.
Су қоймалардағы ағзалардың тіршілігіне целлюлоза-қағаз өндірісінен шығатын ағынды сулардың зияны өте қауіпті. Ағаш
қалдықтарының тотығуы көп мөлшерде оттегін сіңіретіндіктен уылдырықтар, шабақтар, тіпті ересек балықтар жаппай қырылады.
Талшықтар және басқа ерімейтін заттар суды ластайды және оның физико-химиялық қасиеттерін нашарлатады. Балықтарға жэне олардың
қорегі болып табылатын-омыртқасыздарға балқымалар қолайсыз эсер етеді. Шіріген ағаш қалдықтары мен қабығынан суға әр түрлі илік
заттар бөлінеді. Шайыр мен экстрактивті өнімдер ыдырағанда көп мөлшерде оттегін сіңіретіндіктен балықтардың, әсіресе шабақтары мен
уылдырықтарының қырылуына әкеп соғады. Сонымен қатар мүндай балқымалар өзендерді өте күшті ластайды, ал жағар май көбінесе су
түбіне толық шөгіп балықтарды уылдырық шашатын және қоректенетін орындарынан айырады.
Атом электр станцияларынан шығатын радиоактивті қалдықтар өзендерді ластайды. Радиоактивті қалдықтар планктондық
микроорганизмдер мен балықтарға жинақталып қоректену тІзбегі арқылы басқа жануарларға өтеді. Суда тіршілік ететін планктондық
ағзалардың радиоактивтілігі олар тіршілік ететін ортасынан мыңдаған есе артық болатындығы дәлелденген.
Радиоактивтілігі жоғары (1 л және одан көп мөлшерде 100 кюри болатын) ағынды сулар жер асты ақпайтын бассейндері мен арнайы
резервуарларға жинақталуы қажет.
Халықтың үдайы өсуі, ескі қалалардың үлкеюі және жаңа қалалардың пайда болуы ішкі су қоймаларға қосылатын тұрмыстық
ағынды сулардың мөлшерін арттырды. Бұл ағынды сулар өзендер мен көлдердің ауру тудыратын бакиериялармен және гельминттермен
ластану көзі бола бастады. Ал түрмыста кең қолданылатын синтетикалык жуғыш заттар одан да көп дәрежеде ластайды. Олар өндірісте жэне
ауыл шаруашылығында да кеңінен қолданылады. Ағынды сулармен өзен-көлдерге келетін олардың қүрамындағы химиялық заттар су
қоймалардың биологиялық және физикалық режиміне үлкен әсер етеді. Соның нәтижесінде судың оттегімен қанығуы төмендейді,
органикалық заттарды минералдайтын бактериялардың қызметі тоқтайды. Әсіресе, суқоймалардың жаңбыр жэне кар суларымен келетін
пестицидтер мен минералдық тыңайтқыштармен ластануы зор алаңдаушылық тудырады. Мысалы, өзендер мен көлдерде суспензия түрінде
кездесетін инсектицидтер мүнай өнімдерінде еритіндігі зерттеулер нәтижесінде дәлелденген. Бұл әсер су өсімдіктерінің тотықтырғыштық
қызметін едәуір мөлшерде төмендетеді. Су қоймаға түскен пестицидтер планктон, бентос, балық ағзасына жиналады да, қоректену тізбегі
арқылы адам ағзасына өтеді. Сөйтіп жекелеген органдарға ғана емес, түтастай ағазаға кері эсерін тигізеді.
Мал шаруашылығының қарқынды дамуына байланысты ауыл шаруашылығының осы саласының кәсіпорындары бөлетін ағынды
сулары туралы айтпауға болмайды.

Құрамында өсімдік талшықтары, жануар және өсімдік майлары, фекальдық масса, жемістер мен көкөніс қалдықтары, тері мен
целлюлоза-қағаз өндірісінің қалдықтары бар, қант жэне сыра қайнату зауыттарынан, ет-сүт кәсіпорындарынан, консерві және кондитер
өндірісінен шығатын ағынды сулар су коймалардың органикалық ластану себебі болып табылады.
Ағынды сулардағы заттардың 60% органикалық болып табылады, бұл категорияға коммуналдық-түрмыстық, медико-санитарлық
және тері мен жүн жуатын кәсіпорын қалдықтары бар сулардағы биологиялық (бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, балдырлар)
ластаушылар жатады.
Жылу электр станциялары мен басқа өндірістерден шығатын жылытылған ағынды сулар «жылулық ластануды» тудырады, оның
нэтижесінде оттегі азаяды, термиялық режим күрт өзгереді, ол су қоймадағы фауна мен флораға кері әсерін тигізеді, сонымен бірге су
қоймадағы көк-жасыл балдырлардың жаппай көбеюіне қолайлы жағдай туады, яғни «судың гүлдеуіне» әкеледі. Өзендер металдарды
балқытқан уақытта, гидроэнергетикалық құрылыс салғанда, ал навигациялық кезең басталғанда өзен флотының кемелерімен ластанады.
Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата ____________________________________________________________
Топ/Группа: _____________________________________________________________
Сабақтың/Урок №19
Тақырыбы/Тема занятия Мотоатқыш бөлімшесінің ұйымдастыру және ұрыстық мүмкіндіктері
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Мотоатқыш бөлімшесінің ұйымдастыру және ұрыстық мүмкіндіктерімен таныстыру.
Білімнің/Оброзовательная Штаттық қару-жарақ пен ұрыс техникасы туралы білімдерін
толықтыру.
Дамытушылық/развиваюшея Топтық жұмыс жасауды дамыту.
Тәрбиелік/ елін, жерін сүюге, саналы түрде Отан қорғауға дайын болуға, Қазақстан Республикасының Қарулы күштерін құрметтеуге,
батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры

Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1. Бөлімшенің кеңейтілген сапқа тұруы қалай орындалалы?
2. Жорықтық сапқа тұруға қандай пәрмен беріледі?
3. Саптық адыммен қозғалыс жасағанда аяқтың ұшы жерден қанша см
көтерілуі керек?
4. Адыммен қозғалыс жасағанда адымның арасы, шамасы қанша см?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Тактика Штаттық қару-жарақ пен ұрыс техникасы Қазіргі заманғы ұрыстың сипаттамасы және оның түрлері
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Тактика дегеніміз не?
2. Штаттық қару-жарақ пен ұрыс техникасы
3. Қазіргі заманғы ұрыстың сипаттамасы және оның түрлері
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Мотоатқыш бөлімшесінің ұйымдастыру және ұрыстық мүмкіндіктері
Сабақ жоспары Тактика Штаттық қару-жарақ пен ұрыс техникасы Қазіргі заманғы ұрыстың сипаттамасы және оның түрлері Қазіргі заманғы
ұрыстың сипаттамасы және оның түрлері
Тактика –ұрыс туралы ілім.Ол Қарулы Күштердегі барлық әскер түрлерінің бөлімшелері мен бөлімдерін ұрысқа дайындау мен
ұйымдастыру және жүргізудің теориясымен тактикасын қамтиды.
Тактиканы дұрыс таңдап алудағы мақсат - ұрыста жеңіске жету.
Тактика өнері жетілген сайын және жауынгерлер,бөлімдер мен бөлімшелер тактикалық тәсілдер мен әрекеттерді неғұрлым көп игерген
сайын, жеңу мүмкіндігі де соғұрлым мол. Тактиканы дұрыс таңдап алудағы мақсат - ұрыста жеңіске жету.Тактика өнері жетілген сайын
және жауынгерлер,бөлімдер мен бөлімшелер тактикалық тәсілдер мен әрекеттерді неғұрлым көп игерген сайын, жеңу мүмкіндігі де
соғұрлым мол.

Штаттық қару-жарақ пен ұрыс техникасы
Мотоатқыш взводының құрамында взвод командирі,взвод сержанты және үш мотоатқыш бөлімшесі болады.Сондай-ақ взводта жаяу әскер
ұрыс машинасы –ЖҰМ немесе БТР,Макаров тапаншалары,Калашников қол пулеметі мен автоматтары,танкіге қарсы қол
гранатаатқыштары,танкіге қарсы және жарықшақты қол гранаталары болады.Мотоатқыш ротасы үш мотоатқыш взводынан құралады.Ротада
атқыш-зенитшілер болуы мүмкін. Мотоатқыш взводының құрамында взвод командирі,взвод сержанты және үш мотоатқыш бөлімшесі
болады.Сондай-ақ взводта жаяу әскер ұрыс машинасы –ЖҰМ немесе БТР,Макаров тапаншалары,Калашников қол пулеметі мен
автоматтары,танкіге қарсы қол гранатаатқыштары,танкіге қарсы және жарықшақты қол гранаталары болады.Мотоатқыш ротасы үш
мотоатқыш взводынан құралады.Ротада атқыш-зенитшілер болуы мүмкін. Мотоатқыш бөлімшелері қазіргі заманғы қуатты қару-жарақ пен
ұрыс техникасына ие бола отырып,қарсыластың ұрыс техникасын және атыс құралдарын,адам күшін бірден жоюға қабілетті. Олар жоғарғы
қарқынмен шабуылдап және ауа райы,жыл мезгілі мен тәуліктің кез келген уақытына қарамастан қорғаныс ұрысын қажырлы түрде жүргізе
алады. Мотоатқыш бөлімшелері қазіргі заманғы қуатты қару-жарақ пен ұрыс техникасына ие бола отырып,қарсыластың ұрыс техникасын
және атыс құралдарын,адам күшін бірден жоюға қабілетті. Олар жоғарғы қарқынмен шабуылдап және ауа райы,жыл мезгілі мен тәуліктің
кез келген уақытына қарамастан қорғаныс ұрысын қажырлы түрде жүргізе алады.
ҚРҚК-ің ЖҰМ-дағы (БТР-дегі) мотоатқыш бөлімшесі, оның ұйымдастырылуы, қару-жарағы және жауынгрлік мүмкіндіктері. ЖҰМ немесе
БТР, мотоатқыш бөлімшесінің міндетін ұйымдастырушы, оның қару жарағы штаттық ұрыс техникасы болып саналады. Бөлімшенің жеке
құрамын орналастыруға, ұрыс жүргізуге және жылжуға арналған.. Машина маневрлі және өтімділігі жоғары, өте жылдам қозғалады, су
бөгеттерінен, жолсыз, батпақ жерлерден және қалың қарлардан жақсы өтеді.
Жаяу әскер ұрыс машинасының тактикалық-техникалық сипаттамасы Көрсеткіштерсипаттамасы Масса,т13 Жауынгерлік есептоп,адам. 3(8)
Қару-жарағы, өлшемі. 30-мм автоматты зеңбрек. 7,62 мм ТКП 4 ТҚБР 10 Ф-1 АҚҚЖ және ТКҚ жарақталған Двигателінің қуаттылығы, а/к
Ең шапшаң жылдамдығы, км/сағ Жүріс қоры,км
Маневрлі және өтімділігі жоғары
Су бөгеттерінен өтеді
30-мм автоматты зеңбрек оғы
БТР-80 ұрыс машинасының тактикалық-техникалық сипаттамасы КөрсеткіштерсипаттамасыМасса,т11,5 Жауынгерлік есептоп, адам 2(8)
2(8) Қару-жарақ, өлшемі. 14,5-мм ірі калибрлі пулемет (ІКВП) 7,62 мм ТКП 10 Ф-1 Двигателінің қуаттылығы, а/к Ең шапшаң жылдамдығы,
км/сағ Жүріс қоры,км
Владимр ірі калибрлі пулеметі
Судағы жүріс

БТР-90
Мотоатқыш бөлімшесінің құрамы
Жаяу аскер шарты белгілірімен штаттық қару-жарағы взвод командирінің штаттық қаруы Макаров тапаншасы. Шартты белгісі «БК» Аға
атқыш. Штаттық қаруы АК-74, Шартты белгісі «АА»
Атқыш штаттық қарауы ДМВ Шарты белгісі «А»
Пулеметші штаттық қарауы РПК-74 Шарты белгісі «П»
Граната-атқыш штаттық қаруы РГД-7 Шарты белгісі «ГА» және көмекшісі «ГК»
Шабулдағы жаяу әскер
Мотоатқыш взвод құрамы
Қазіргі заманғы ұрыстың сипаттамасы және оның түрлері Қазіргі заманғы ұрыстың сипаттамасы және оның түрлері
Ұрыс – соғысушы тараптар жауынгерлерінің,бөлімшелері мен бөлімдерінің ұйымдасқан қарулы қақтығысы.Ол жеңіске жетудің бірден бір
жолы және қарсыласты жою не тұтқындау, сондай-ақ маңызды аудандарды басып алу мен ұстап тұру мақсатында жүргізіледі. Ұрыс –
соғысушы тараптар жауынгерлерінің,бөлімшелері мен бөлімдерінің ұйымдасқан қарулы қақтығысы.Ол жеңіске жетудің бірден бір жолы
және қарсыласты жою не тұтқындау, сондай-ақ маңызды аудандарды басып алу мен ұстап тұру мақсатында жүргізіледі.
Шабуыл Шабуыл – ұрыстың негізгі түрі.Ол қарсыластың толық талқандалуын қамтамасыз ете алады.Шабуылдың мәні- қарсыласты қолда
бар құралдың көмегімен талқандауды барынша қолдану арқылы және алынған нәтижені тиімді пайдалана отырып, қарсылас орналасқан
жерге сұғына ену, адамдарды, қару-жарақтарды, ұрыс техникасын қолға түсіру және қарсылас аумағын басып алу.– ұрыстың негізгі түрі.
Шабуыл – ұрыстың негізгі түрі.Ол қарсыластың толық талқандалуын қамтамасыз ете алады.Шабуылдың мәні- қарсыласты қолда бар
құралдың көмегімен талқандауды барынша қолдану арқылы және алынған нәтижені тиімді пайдалана отырып, қарсылас орналасқан жерге
сұғына ену, адамдарды, қару-жарақтарды, ұрыс техникасын қолға түсіру және қарсылас аумағын басып алу.– ұрыстың негізгі түрі.
Қорғаныс Қорғаныс – қарсыласқа айтарлықтай шығын келтіре отырып,оның шабуылын тойтару,маңызды аудандарды бермей ұстап тұру,сол
арқылы әскерлердің қарсы шабуылға шығуына жағдай жасау мақсатында жүргізілетін ұрыс түрі.Қорғаныс ең алдымен,қарсыласқа атыс
құралдарын барынша қолданып соққы берумен немесе сыналап кірген жағдайда оны атыспен және қарсы шабуылға шығу арқылы
қайтару,жағдайдың бастапқы қалпын сақтап қалумен сипатталады. Қорғаныс – қарсыласқа айтарлықтай шығын келтіре отырып,оның
шабуылын тойтару,маңызды аудандарды бермей ұстап тұру,сол арқылы әскерлердің қарсы шабуылға шығуына жағдай жасау мақсатында
жүргізілетін ұрыс түрі.Қорғаныс ең алдымен,қарсыласқа атыс құралдарын барынша қолданып соққы берумен немесе сыналап кірген
жағдайда оны атыспен және қарсы шабуылға шығу арқылы қайтару,жағдайдың бастапқы қалпын сақтап қалумен сипатталады.
Бетпе-бет ұрыс Бетпе-бет ұрыс- шабуылдаушы ұрыстың бір түрі болып саналады.Ол екі тараптың да алдыға қойған міндетін шабуылмен
орындауға ұмтылғанда пайда болады. Бетпе-бет ұрыс- шабуылдаушы ұрыстың бір түрі болып саналады.Ол екі тараптың да алдыға қойған
міндетін шабуылмен орындауға ұмтылғанда пайда болады. Бетпе бет ұрыс- шеру жасайтын әскерлерге тән.Сондай-ақ ол ұрыс
барысында:шабуылда – шабуылдаушы қарсыластың қарсы шабуылын тойтару кезінде пайда болуы мүмкін.Бетпе бет ұрыс кезіндегі
әскерелердің негізгі іс-әрекеті қарсыласты қолдағы бар атыс құралдарымен ол қанат жайып үлгергенше шептік қашықтықта шабуыл жасау;
оның ұрыстық ретке жазылуы және тиімді шептерді басып алуының алдын алу; тыл және қапталдан соққы беру;қарсыласты бөлшектеп

талқандау. Бетпе бет ұрыс- шеру жасайтын әскерлерге тән.Сондай-ақ ол ұрыс барысында:шабуылда – шабуылдаушы қарсыластың қарсы
шабуылын тойтару кезінде пайда болуы мүмкін.Бетпе бет ұрыс кезіндегі әскерелердің негізгі іс-әрекеті қарсыласты қолдағы бар атыс
құралдарымен ол қанат жайып үлгергенше шептік қашықтықта шабуыл жасау; оның ұрыстық ретке жазылуы және тиімді шептерді басып
алуының алдын алу; тыл және қапталдан соққы беру;қарсыласты бөлшектеп талқандау.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №20
Тақырыбы/Тема занятия Эвакуациялау және халықты шоғырландыру.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларға Азаматтық қорғанысты хабарлау белгілері және әрекет ету тәртібі, Жүргізу тәсілдері мен
тәртібі, көшіру және шоғырландыру, Эвакуациядағы адамдардың міндеттері, олардың керек-жарақтары, қажетті жеке мүліктері, құжаттары
мен азық-түліктері, Эвакуация бекетіндегі тәртіп, жүру бағыты және орналасатын орынға келу ережелері туралы мәліметтер беру.
Білімнің/Оброзовательная Эвакуациялау және халықты шоғырландыру және табиғи жағдайда автономды өмір сүру жайлы мағлұматтар
беру.
Дамытушылық/развиваюшея Ой – өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылығын дамыту.
Тәрбиелік/воспит Техногендік сипаттағы қауіптілік және экологиялық қауіпсіздіктер жайлы түсіндіре отырып, қамқоршылдыққа,
бауырмалдыққа және қоршаған ортаны қорғауды үйрету.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
4. Экологиялық апаттар дегеніміз не?

5. Ауа құрамының ластануы туралы не білесіңдер?
6. Су құрамының ластануытуралы не білесіңдер?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Эвакуациялау және халықты шоғырландыру. Азаматтық қорғаныс дабылы және ол бойынша әрекет ету тәртібі. Эвакуациялау және
орналастыру тәсілдері мен тәртібі.
Табиғи жағдайда автономды өмір сүру-ерікті және мәжбүрлі автономия. Өмір сүру тәсілдері. Қажетті авариялық қор ;
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Эвакуациялау және халықты шоғырландыру дегеніміз не?
2. Азаматтық қорғаныс дабылы және ол бойынша әрекет ету тәртібі туралы айтыңыз.
3. Эвакуациялау және орналастыру тәсілдері мен тәртібі қандай?
4. Табиғи жағдайда автономды өмір сүру-ерікті және мәжбүрлі автономия деген не?
5. Автономды өмір сүру тәсілдері дегеніміз не?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.
Эвакуациялау және халықты шоғырландыру.
Эвакуация - адамдардың өмiрiн сақтау және өндiрiстiң жұмыс iстеуiне жағдай жасау мақсатында халық пен материалдық
құндылықтарды төтенше жағдайлар аймақтарынан және осы заманғы зақымдау құралдары қолданылуы мүмкiн аудандардан ұйымдасқан
түрде әкету (шығару).
Эвакуацияланған барлық халық қауiпсiз аймаққа орналастырылған пункттерде тiршiлiк қызметiне қажеттілерiмен аз шамада
қамтамасыз етiлуге тиiс.
Төтенше жағдай тәртiбiн енгiзе отырып, соғыс кезiнде, сондай-ақ табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларда
эвакуациялауды Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шешiмi бойынша жергiлiктi атқарушы органдар, ұйымдар жүргiзедi. Шараларды
жоспарлауды төтенше жағдайлардың туындауы қаупi мен осы заманғы құралдармен зақымдау ошақтарын ескере отырып, орталық,
жергiлiктi атқарушы органдар, ұйымдар алдын-ала жүргiзедi.
Эвакуация алдында халық хабарланады.
Қазақстан Республикасының «Аза-маттық қорғаныс туралы» Заңының 24-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының аумағында
тұратын азаматтар «Баршаңыздың назарларыңызға!» дабылы бойынша іс-қимылдарының тәртібін білуге және орындауға тиісті.

«Баршаңыздың назарларыңызға!» атты дабыл - сиреналар және өзге де дабыл құралдары арқылы берілетін азаматтық қорғаныстың
бірыңғай белгісі. Осы дабыл бойынша халық теледидар, радио және өзге де ақпарат қабылдау құралдарын қосып, берілген ақпаратты мұқият
тыңдап, іс-әрекет тәртібі мен тәртіп ережелері жөніндегі талаптарды орындауға міндетті...».
Эвакуация ойдағыдай болуы халықтың өзінің ұйымшылдығы мен тәртіптілігіне көп байланысты. Эвакуация болатынын білгеннен
кейін азаматтар дереу шығуға дайындалуы тиіс (қала сыртына шығу:қажетті заттарды жинау,жеке қорғаныш заттарын(тыныс алу
құралдарын міндетті түрде),құжаттар мен ақшаны дайындау қажет,пәтерде( үйде)терезелердің перделері алынып,жанатын заттар
қараңғыланған жерге қойылуы керек) Заттардың ең қажеттілері-киім,іш киім,плащ,спорт костюмы,,аяқ киім (резеңке немесе резеңке
ұлтанды болғаны жақсы) алынады.Сондай ақ өзімен бірге 2-3 тәуліктік тамақ және ауыз су қорын алу қажет.Тамақ өнімдерінен тез
бұзылмайтын,оңай сақталатын және тұтыну алдында ұзақ дайындауды керек етпейтін түрлері-консервілер,концентраттар,галеттер,кепкен
нан алынады.Эвакуация жаяу ретпен жүзеге асырылған жағдайда эвакуацияланатындардың 500-ден 1000 адамға дейін лектер
құрылады..Қозғалыс жылдамдығы 4-5 км\ сағ ,1-1,5 сағаттан кейін 10-15 минут шағын аялдама,тәуліктің өтудің екінші жартысында 1-2
сағатқа үлкен аялдама белгіленеді.
Халықты шоғырландыру және эвакуациялау — халықты заманауи зақымдау құралдарынан қорғау тәсілдерінің
бірі. Шоғырландыру дегеніміз — халықты қалалардан және басқа да елді мекендерден ұйымдасқан түрде тасып шығару және соғыс
уақытында да өз жұмыстарын жалғастырып жатқан нысандардың қызметшілері мен жұмысшыларын жұмыс ауысымынан кейін қала
сыртындағы аймаққа ор-наластыру.
Қала сыртындағы аймақ — қаладағы мүмкін болатын қирау аймақтары шектерінен тыс орналасқан аймақ болып есептеледі.
Қаладағы әрбір кәсіпорынға, мекемеге, оқу орнына қала сыртындағы жоспарланған аймақта халықты орналастыратын аудан тағайындалады,
ол жұмысшылардың, қызметшілердің және олардың отбасы мүшелерінің санына қарай бір немесе қатар орналасқан бірнеше елді мекен
болып табылады.
Көшірілген жұмысшылар мен қызметшілер орналастырылған қала сыртындағы аудандар қала ішіндегі апаттан олардың қауіпсіздігі
қамтамасыз етілетіндей, қалаға жұмысқа баруы мен қала сыртындағы аймаққа демалуға қайтып оралуына уақыт аз жұмсалатындай
қашықтықта орналасуы тиіс.
Шоғырландырылған халықты орналастыру аудандарын теміржол стансылары мен автомобиль жолдары — магистральдарға жақын
жерде ұйымдастыру да мақсатқа лайық болады.
Жұмысшыларды, қызметшілер мен олардың отбасы мүшелерін өндірістік ұстанымды сақтай отырып қоныстандырады. Бұл ретте
кәсіпорынның біртұтастығы сақталады, жұмысшылар ауысымдарын қалаға жұмысқа жөнелту мен адамдарды тамақпен, медициналық
қызметпен қамтамасыз ету жеңілдетіледі.
Өз өндірістік қызметін қала сыртындағы аймаққа ауыстырған жұмысшылар мен қызметшілерді қалада жұмыс істеуін жалғастырушы
кәсіпорын жұмысшылары мен қызметшілері орналасқан аудандардан алысырақ мекендегі қолда бар өндірістік базаларға немесе
жаңадан жасалған өндірістік базаларға жақын орналастырады. Өндіріспен байланысты емес және шоғырландырылған жұмысшылар мен
қызметшілердің отбасы мүшелері болып табылмайтын эвакуацияланған халықты қала сыртындағы неғүрлым қашықтау аудандарға

орналастырады, ал су басу қаупі бар аймақтарынан эвакуацияланған халықты осы аймақтарға жақын жердегі елді мекендерге
орналастырады.
Шоғырлану мен эвакуацияны ұйымдастыру және өткізу. Жұмысшылар мен олардың отбасы мүшелерін шоғырландыру мен
эвакуациялау өндірістік қағидат бойынша, яғни объектілер желісі бойынша, ал өндіріспен байланыс-ты емес халықты эвакуациялау —
аумақтық қағидат, яғни ПИК (пәтер иелерінің кооперативі) арқылы тұрғылықты жері бойынша ұйымдастырылады әрі жүргізіледі.
Балалар, әдетте, ата-аналарымен бірге эвакуацияланады, бірақ оларды мектептегі және балабақшадағы балала-мен бірге алып шығу
да қарастырылған. Эвакуациялық шараларды тікелей ұйымдастырумен және өткізумен объектілердегі Азаматтық қорғаныс бастықтары және
қалаларда (қалалың аудандарда) құрылатын эвакуациялық комиссиялар айналысады. Кейінге қалдыруға болмайтын шоғырландыру мен
эвакуацияны өткізу үшін әскери, өндірістік және шаруашылық тасымалдарымен қамтылмаған қоғамдық көліктің барлық түрлері (теміржол,
автомобиль, су көліктврі), сондай-ақ жеке қолданыстағы көліктер пайдаланылады.
Қарсыластың шабуыл жасау қаупі артқанда және көліктер жеткіліксіз болған кезде халықты мүмкін болатын қирау аймақтары
шегінен эвакуациялау мерзімі маңызды мәнге ие болады. Мұндай жағдайда эвакуацияны аса қысқа мерзімде өткізуге мүмкіндік беретін
аралас тәсіл пайдаланылады. Эвакуацияның аралас тәсілінің мәні — қалалардан халықты жаяу алып шығу және қолда бар көліктің барлық
түрлерімен тасымалдаудың үйлестірілуінде. Бұл тәсіл негізгі тәсіл болып табылады.
Шоғырландыру мен халықты эвакуациялауды үйымдастыру мен өткізу бойынша барлық жұмыстар АҚ объект бастығының жоспары
мен нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылады. Шоғырландыру мен халықты эвакуациялауға басшылық жасау үшін оъектіде эвакуациялық
комиссия, ал ірі объектілерде бұған қоса жиналу эвакуациялық пунктер (ЖЭП) құрылуы мүмкін.
Объектіде АҚ бастығының бұйрығымен ЖЭП әкімшілігі құрылады. Объектідегі эвакуациялық комиссияның төрағасы болып объект
басшысы орынбасарларының біреуі тағайындалады.
Шоғырландыру мен халықты эвакуациялау арнайы эвакуациялық жиналу пунктері арқылы өткізіледі. Шоғырландыру мен
эвакуацияны өткізу туралы өкім алғаннан кейін объект АҚ-ның бастығы жоспарға және аға бастықтың өкіміне сәйкес эвакуациялық ісшараларды орындауды ұйымдастырады.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №21
Тақырыбы/Тема занятия Ядролық қару және оның сипаттамасы.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларды ядролық жарылыстың зақымдау әрекетінің сипаттамасымен таныстыру

Білімнің/Оброзовательная Ядролық жарылыстың зақымдау әрекетінің сипаттамасы жайлы, және олардан қорғану әдістері, олардың
зардаптары, зияны, оқ-дәрілердің зақымдау ерекшеліктері жайлы мағлұматтар беру.
Дамытушылық/развиваюшея Ой – өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылығын дамыту.
Тәрбиелік/ ядролық қару және химиялық қарудың сипаттамасы жайлы түсіндіре отырып, бейбітшілікке, қамқоршылдыққа,
бауырмалдыққа және қорғану әдістерін үйрете отырып батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
4. Тактика дегеніміз не?
5. Штаттық қару-жарақ пен ұрыс техникасы
6. Қазіргі заманғы ұрыстың сипаттамасы және оның түрлері
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Ядролық жарылыстардың түрлері. Ядролық жарылыстың зақымдаушы факторлары және олардан қорғану тәсілдері. Ядролық зақымдау
ошағы және оның сипаттамасы. Нейтронды оқ-дәрілердің зақымдаушы әсерінің ерекшеліктерін;
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Ядролық жарыстың жою факторлары?
2. Жаппай қырып-жоятын қарудан қорғану әдістері?
3. Электрмагниттік импульс дегеніміз не?
4. Жарық сәлелену дегеніміз не?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Ядролық қару және оның сипаттамасы
Ядролық қару және қарудың даму тарихы.
Ең алғаш ядролық қаруды АҚШ 1942ж желтоқсан айында жасап шығарды да 1945жылы 6 тамызда Хирасима мен Нагасаниге атом
бомбасын тастады. (313мың адам ажал құшты, 238мыңдай зақымданды).
Қазіргі кезде әлімнің ірі көлемдегі ядролық қаруы бар (өзіндік ядролық «пентагон») – АҚШ, Россия, Қытай, Ұлыбритания, Франция
мемлекеттері ядролық қаруы бар келісімдер одағына кіреді.
Сонымен қатар бұндай қарудың «қажетті» мөлшері бар Израиль, Индия және Пакистан мемлекеттері қосылды.
Израиль –«плутоний өндіреді» (250 ядролық оқтұмсық бар) «Иерихан -2» ракетасы (1500км).
Индия -плутоний өндіреді. «Приткви -2» (2500км) жылына (1974ж бастап) 5-10 ядролық оқтұмсық өндіре алады. Нейтрондық бомба
жасау жолында «Алаш» ракетасы.
Пакистан –(1972ж бастап) 1997ж «Хатар -3» (1500км) Қытай ракеталары моделі (М91, М11).
Бұдан басқа жуық 15-20 жыл аралығында ядролық державалар қатарына 15 мемлекет қосылады деген болжам бар. Олардың
қатарына Солтүстік Корея (Нодон -12), Аргентина, Бразилия, Алжир, Литвия, Сауд Аравия, Иран, Ирак және Тайван мемлекеттрі кіреді.
Советтер Одағында атом ядролық қаруы алғаш рет 1946жылы сынақтан өтіп, 40 жыл бойы Семей полигонында жетілдіру сынақтары
жүргізілді.(1949-1989ж.)
Ядролық қару –бүлдіруші ең күшті қару, ол қопарылыс арқылы әсер етеді. Қопарылыс ядролық түрленулер кезінде бөлінетін
энергияға негізделген.
Атомдық
Ядролық қару
Сутектік (термоядролық)
болып екіге бөлінеді.
Атом қаруы ядро ішіндегі энергияны пайдалануға негізделген. Ондай энергия ауыр элементтер
239U2 және 239U2 –уран изатоптары
92 92
239Рu-плутоний, торий 239Тh-ядролары бөлінгенде түретін тізбекті
94 92
реакция кезінде бөлініп шығады. Басқарылатын ядролық реакциялар энергиямен қазіргі АЭС-де энергетика саласында қолданылады.
(1954 жылы ең алғашқы АЭС Обнинск қаласында іске қосылды).

Атом қаруын жасау үшін яғни тізбекті ядролық реакция жүру үшін ең аз уран массасы кризистік масса деп аталады да шар тәрізді
уран -235 кесегі үшін ол 50кг-ға тең-де оның радиусы небәрі 9см-ғана болады. Ал бұл массаны баяулатқыш, шағылдырғыш қабықшасы және
қоспаларды азайту арқылы 0,8 кг жеткізуге болады.
Сутек қаруы негізінде жеңіл элементтер сутегінің изотоптары 2Н-дейтрий мен 3Н-тритий ядролық синтезі, қосылысы кезінде
бөлінетін энергия жатады. Бұндай реакциялар термоядролық реакциялар деп аталады.
21Н+ 31H 42Не+ 10n + Е.
Бір гелий ядросы пайда болатын осындай реакция кезінде = 6МэВ! энергия бөлінеді, ал ауыр уранның бір ядросы бөлінгенде
0,9МэВ! энергия шығады.
Ядролық қару қуаттылығы тротил эквивалентімен -әрбір тоннадағы тротил зарядының қопарылыс энергиясы сол ядро зарядының
қопарылыс энергиясына тең болады.
Мысалы 1945жылы Жапон қалаларына тасталған бомбалардың қуаты 20кт-ға жуық.
Қуатына қарай ядролық бомбалар:
1. Аз қуатты -15кт-ға дейін.
2. Орта қуатты -15-100кт-ға дейін.
3. Қуатты -100-500кт-ға дейін.
4. Аса қуатты -500кт-дан жоғары болып бөлінеді.
Ядролық қарудың жойғыш факторлары:

1. Соққы толқыны –жарылу энергиясының 50% жұмсалады, артық қысым тудырады.
- 0,2 – 0,4 кг/см2 артық қысымда аяқ, қол шығады, жеңіл контузия

- 0,4 – 0,6 кг/см2 есту органдары зақымданады,мұрыннан қан кетеді,
- 0,6 – 1,0 кг/см2 өте ауыр зақым ес-түстен айырылу,құлақ-мұрыннан қан кетеді.
- 1,0-ден жоғары қысымда бірден өлім қауіпі туады.
2. Сәуле шығару - 35% энерг.шығыны, ультракүлгін, инфрақызыл және көрінетін
сәулелерден тұрады.Өте жылдам (300000км/с) таралады.
3. Өткір радиация - радиоактивті зақым у сәулелері мен нейтрондар ағыны, тірі организмді , молекулаларды иондау нәтижесінде
қалыпты тіршілік қабілетін бұзады, жүрек- қан тамырлары ауруына, сәуле ауруына ұшыратады.
Зақымдау шамасы рентгенмен өлшенеді.
4. Электромагниттік импульс (ЭМИ) - 5% энергия шығыны, әуеде,жерде, әскери техникаларда, қару-жарақ жамылғыларының
үстіндегі орналасқан әртүрлі өткізгіштердегі токтар мен кернеулердің пайда болуынан трансформаторлардың бүлінуі, разрядтаушыларды
жандырып жіберу, шала өткізгіштерді бұзу және де басқа радиотехникалық құрылғылардың жанып кетуіне әкеліп соғады.
5. Радиактивті зақымдау - 10% энергия шығыны,зақымдаушы фактор ретіндегі радиоактивті зақымданудың мәні радиацияның
жоғарғы деңгейі тек жарылыс орнына жақын жерде ғана емес , одан ондаған, тіпті жүздеген шақырым қашықтықта да байқалуымен
сипатталады.Жергілікті жердің радиоактивті зақымдануы жарылыстан кейінгі бірнеше күн, тіпті апталар бойы қауіпті болып саналады.
Ядролық жарылыстар жер астытында, жер үстінде, су астында, су бетінде, және әуеде жүргізіледі.
Әуедегі жарылыс жоғарғы және төменгі болуы мүмкін. Әуедегі жарылыстар 10 км жоғары биіктікте ұшып жүрген ұшақтар мен ғарыштық
нысаналарды жою үшін қолданады. Ал жер жарылыстардың негізгі мақсаты сол ауадандағы негізгі обьектілер мен шахталрды , өндіріс
орындарын, су бетіндегі жарылыстар кемелер мен теңіз жағалауындағы порттарды қиратуға арналады.

1. Толық зақымданған
2. Күшті зақымданған
3. Қауіпті зақымданған

4.

Біршама зақымданған

Қорғану жолдары
Ядролық қарудың ауа толқынның соққысынан, тек осы күшті есептен салынған баспана немесе панахана /убежище/ ғана сақтай алады.
Жарықты сәулелену-бұл жарылыс кезінде болатын сәулелердің қуаты. Бұның қызуы миллион градустан /жарылыс басында/ бірнеше мыңға
дейін болады /жарылыстың аяғында/.
Жарықты сәулелену өте қысқа мерзімде әсер етеді және тарауы да лезде болады.
Ол күннен әлдеқайда анық, өткір, ашық сондықтан алыстан көрінеді. Оның күші бір шаршы/см ауданға перпендикуляр түсетін сәуленің
мөлшерімен өлшенеді.
Сәуленің мөлшері-калориямен анықталады.
Жарық импулсі – 1 кал/см
Жарықты сәулелену – адам денесін, жан-жануарды күйдіреді, соқыр қылады.
Күйдіру сатысы бірнеше дәрежеде болады:
1-ші дәрежелі -4 кал/см; -болса,
2-ші дәрежелі-4-7,5 кал/см;
3-ші дәрежелі -7,5-12 кал/см/тері сыдырылады/;
4-ші дәрежелі -12 жоғары кал/см/терінің күйігі тереңдеп, жапырақтанып, бөлшектеніп түседі/.

Жарықты сәулеленуден кез келген жарық өткізбейтін бөгет қорғау алады: ағаштың көлеңкесі, аула үйдің тасасы. Жауын, тұман, қар оның
әсерін азайтады. Жаз мезгілінде оның әсерінен өрт болуы ықтимал.
Өткір радиация – ядролық жарылыс сәтінде бөлінетін нейрондар мен гамма сәулелері. Бұлар қорғана алмай қалған адамдар, жанжануарлар үшін өте қауіпті. Бұл радиация бары - сек ғана созылады. Бірақ сәуле ауруларын туғызу үшін осы уақыттың өзі де жеткілікті.
Алғашқы өткір радиация адамға сезілмейді, оның өткені біраз уақыттан кейін байқалады. Сәуле ауруларының ауыр-жеңіл болуы өткен
радиацияның мөлшеріне байланысты ол сәулелену дозасымен өлшенеді.
Сәулелену дозасы депқоршаған ортада гр затты не куб.см. көлемді денені жоюға кететін қуат мөлшерін айтады. Бұл мөлшер рентгенРентгеннасымен куб.см ауада, 0 С-температурада қысымы сынап бағынасымен 760мм болғанда -2,08 млд пар иондардың болу деңгейі.
Өткір радиация-әр түрлі нәрселерден өткенде гамма сәулелері әлсірейді, неғұрлым кедергі көп болса, соғұрлым ол әлсірей береді.
Ашық траншея – 3 есе азайтады
Жабық траншея – 7-10 есе
Бір қабатты ағаш үй – 3-5 есе
Бір қабатты тас үй – 10-15 есе
Жер астындағы үйде – 7-15 /землянка/.
Арнайы дайындалған жер асты үй – 400 есе
Көп қаталлы үй подвалы – 100-400 есе
Арнайы салынған баспана – 1000 есе
Қорытынды бөлім Уйге тапсырма
- Жарық сәулелену кезіндегі тері қабатының зақымдануының ауырлығына қарай неше дәрежеге бөлінеді?
- Ядролық жарыстың жою факторлары?
- Жаппай қырып-жоятын қарудан қорғану әдістері?
- Электрмагниттік импульс дегеніміз не?
- Жарық сәлелену дегеніміз не?

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №22

Тақырыбы/Тема занятия Химиялық қару
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларды химиялық қарудың зақымдау әрекетінің сипаттамасымен таныстыру
Білімнің/Оброзовательная Химиялық қарудың зақымдау әрекетінің сипаттамасы жайлы, және олардан қорғану әдістері, олардың
зардаптары, зияны, оқ-дәрілердің зақымдау ерекшеліктері жайлы мағлұматтар беру.
Дамытушылық/развиваюшея Ой – өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылығын дамыту.
Тәрбиелік/ ядролық қару және химиялық қарудың сипаттамасы жайлы түсіндіре отырып, бейбітшілікке, қамқоршылдыққа,
бауырмалдыққа және қорғану әдістерін үйрете отырып батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
6. Эвакуациялау және халықты шоғырландыру дегеніміз не?
7. Азаматтық қорғаныс дабылы және ол бойынша әрекет ету тәртібі туралы айтыңыз.
8. Эвакуациялау және орналастыру тәсілдері мен тәртібі қандай?
9. Табиғи жағдайда автономды өмір сүру-ерікті және мәжбүрлі автономия деген не?
10. Автономды өмір сүру тәсілдері дегеніміз не?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Химиялық қару және оны қолдану белгілері. Улаушы заттар, олардың улағыш қасиеті және олардан қорғану тәсілдері туралы қысқаша
түсінік. Химиялық зақымдау ошағы, зақымдаудың алғашқы және екінші аумағын;
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Химиялық улағыш заттар қалай топтасады?
2. Химиялық қарудан қорғанудың дәрежелері және олардың сипаттамалары?
3. Жаппай қырып-жоятын қарудан қорғану әдістері?
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов

Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Химиялық қару сипаттамасы.
Химиялық қару-ұрыстың улы химиялық заттарды қолдануға негізделген жаппай жою қаруларының бірі.
Улағыш заттар зақымдану әрекетінің басталу жылдамдығына қарай өлтіретін, саптан уақытша шығаратын және қысқа уақытқа саптан
шығаратын болып бөлінеді.
У3 ұрыстың қолдану сәтінде бу (газ) аэрозоль (түтін,тұман,сіркіреу) не сұйық-тамшы түрінде болуы мүмкін.
Химиялық оқ-дәрілерді қолдану сәтінде пайда болған бу мен аэрозоль бұлты зақымданған ауаның бастапқы бұлты деп аталады.
У3 әсерінің ішінде адамдар мен ауыл шаруашылық жануарларының шығыны болған аумақ химиялық зақымдану ошағы (ХЗО) деп
аталады.
ХЗО және зақымдалған ауа бұлты жайылған аумақ химиялық зақымдалған аймақ деп аталады.
Улағыш заттарды топтастыру және қысқаша сипаттамалары.
Адам ағзасына әсеріне қарай улағыш заттар төмендегідей болып бөлінеді.
1) Жүйкені жансыздандырғыш У3: VX (ви-икс),зарин,заман.
Зарин-түссіз не сарғыш сұйық.Исі жоқ,қыста қатпайды. Қай қатынаста да болсын сумен,органикалық еріткіштермен
араласады,майларда жақсы ериді.
Вик-икс ұшпалы емес түссіз сұйық,исі жоқ, қыста қатпайды. Суда біршама ал органикалық еріткіштер мен майда жақсы ериді. Ашық
су қоймаларын өте ұзақ мерзім 6 айға дейін зақымдайды, негізгі ұрыстың күйі ірі дисперсті аэрозоль.
Заман қасиеттері жағынан зарин мен ВХ аралығында.Ағазаға қалай түссе де зақымдайды.
Зақымдау белгілері: түкірік тоқтамау, қарашықтың тарылуы,тыныстың қиындауы, жүрек айну, құсу, іш өту, паралич, қорқыныш пен
естен тану сезімі,бірнеше сағат сіңірлерінің тартылуы.
2) тері іріңдеткіш У3: иприт, люизит.
Иприт-аздап сарғыш не қара қоңыр, сарымсақ не кыша иісі шығып тұраиын, органикалық еріткіштерде жақсы, суда нашар еритін
сұйық.Судан ауыр-140 С температурада қатады.Жазда төңіректі 2 тәулікке дейін, қыста 2-3 апта зақымдай алады. Жасырын кезеңі болады.
Зақымдау белгілері: тері қызарады, ұсақ күлдірегендер шығып кейін жарылады да, жазылуы қиын жараға айналады.Тыныс жолы
құрғақшып ашиды. одан әрі кілегей қабық өқатты ісіп, іріңдейді. Қатты уланғанда өкпе қабынады да 3-4 кейін адам тұншығып өледі. Көз
қабаты ісініп қатты былшықтанады. Асқазанға түскенде ауырады, түкірік көбейеді, жүрек айниды, құстырады, іш өтеді.

Люизит-қазтамақ жапырағының иісі бар қара-қоңыр майлы сұйық.Улылығы жөнінен иприттен 3 есе асып түседі. Ағзаға түскеннен
соң 2-5 минуттан кейі зақымдау кейін зақымдау белгілері білінеді: жөтелтеді, түшкіртеді, мұрыннан су ағады, жүрек айниды, бас ауырады,
дауыс шықпай қалады,құстырады, әл құриды. Көзге тисе 7-10 тәуліктен кейін көрмей қалады,иері күйеді. Люизитпен қатты уланған адам
өледі. Әскерилер оны (өлім шығы) деп атайды. Тері іріңдеткіш У3 қолданғанда газтұмылдырық,қорғаныш киім кию және панада болу керек.
3.Тұншықтырғыш У3:фосген, дифосген.
Фосген-түссіз газ, ауадан 3,5 есе ауыр,қызған шөп не шіріген жеміс исі шығып тұрады. Суда нашар ериді және онда тез
ыдырайды.Ұрыстық күйі бу.Төңіректегі тұрақтылығы 30-50 мин. Сай-жыраларда 2-3 сағат тұрып қалуы мүмкін. Ағзаны оның буымен
демалғанда зақымдайды: көздің кілегей қабығы тітіркенеді, жас ағады,ауыз жылымшы татиды, аздап бас айналлады, әл құриды,жөтелтеді,
кеуде қысылады,жүрек айниды (құстырады).
Зақым ошағынан шыққаннан кейін бұл белгілер жоғалып зардап шегуші адам 4-5 сағат ештеңе болмағандай сезінеді. Жасырын әрекет
басталып, өкпе қабынады, тыныс тарылады, қызу көтеріледі, су ағып, жөтеледі, бас ауырады, ентікпе байқалып жүрек соғуы жиілейді.
Зардап шегушіге противогаз кигізеді,зақымданған ауданнан шығарып, жылы қымтап тыныш жатқызып қояды.(жасанды дем алдыруға
болмайды). Қорғаныш,противогаз,пана.
4. Жалпы улы әрекетті У3: көгерткіш қышқылы, хлорциан.
Көгерткіш қышқылы-түссіз, тез буланатын, ащы бадам иісті сұйық, -140 С-та қатады, сондықтан хлорциан не басқа араластырып
қолданады. Ірі калибрлі авиабомбалармен қолданады.
Оның буымен зақымдалған ауамен демалғанда ауыз темір тартып ашиды, тілдің ұшы ұйиды,көздің тұсы шаншиды,тамақты
қырнайды,әл құрып,бас айналады. Одан әрі қорқыныш сезім пайда болады,қарашық үлкейеді,тамыр соғуы сиреп,тыныс алу біркелкі
болмайды. Зақымданған адам есінен танып,сіңірлері тарталады,паралич басталады,дем алу тоқтап, адам өледі.
Хлорциан-көгерткіш қышқылдан көрі ұшпа,түссіз, исі мүңкіген сұйық. Токсиндік қасиеттері жағынан көгерткіш қышқылға ұқсас,
өзгешелігі жоғарытыныс жолдары мен көзді тітіркендіреді.
Қорғаныш: противогаз,пана,антидот.
5.Тітіркендіргіш әрекеті У3:CS(си-эс),CR(си-ар).
Си-эс-ақ, қатты, онша ұшпа емес кристалды зат,бұрыш исі болады. Суда нашар ериді, спиртте біршама, ацетонда, хлороформда
жақсы ериді.
Аз концентрацияда көзге, жоғары тыныс органдарына тітіркендіргіш әрекеті бар, ал көп концентрацияда терінің ашық жерлерін
күйдіреді, кейде тыныс алу тоқтап, жүрек параличне соқтырып, өлімге душар етеді.Көз кеуде қатты ашып ауырады,жас парлайды, көз
жұмыла береді, түшкіртеді, мұрын бітеді, ауыз, мұрын жолы,жоғары тыныс жолдары ашиды, жөтеледі.
Си-ар-сары түсті кристалл зат, суда нашар ериді, органикалық еріткіштерде жақсы ериді.Токсиндік әрекеті си-эске ұқсас. Қорғаныш:
противогаз, пана
6. Психохимиялық әрекетті УЗ: BZ (би-зет)- иіссіз, ақ кристалл зат, суда ерімейді, хлороформда, дихлорэтанда және қышқылданған
суда жақсы ериді. Негізі ұрыстық күйі-аэрозоль.

Зақымдау белгілері: зақымдалған ауамен дем алғанда, тамақ пен су тұтынғанда 0,5-3 сағаттан кейін білінеді. Аз концентрацияда ұйқы
басады, өмірлік әрекеттер бәсеңсиді, ал көп концентрацияда жүрек соғуы жиілейді, терінің ауыздың құрғақсуы пайда болып, қарашық
үлкейеді.Келесі 8 сағаттың ішінде мелшиіп,тіл күрмелеу басталады.Бұдан әрі өрекпеу кезеңі келіп, 4 тәуелікке дейін созылады.
Қорғаныш: противогаз, пана.
Тарихи анықтама
Жылдар
Қандай жиын
Қандай
Қандай мақсатта
1899ж
І Халықаралық конференция
Гаага
Улағыш заттарды әскери мақсатта қолдануға тыйым салу туралы
1907ж
ІІ Халықаралық конференция
Гаага
17.06.1952 ж
37 мемлекет өкілдері жиыны
Женева
Соғыста тұншықтыратын улы немесе басқа да газ тәрізді бактерия- логиялық заттарды қолдануға тыйым салу туралы келісім (АҚШ,
Жапония мақұлдаудан бас тартты).
1927ж
Кеңес одағы
Хаттамаға қол қойды.
1928ж
Кеңес одағы
Келсімді мақұлдады.
1975ж

АҚШ
Бірнеше ұсыныстармен мақұлдауға мәжбүр болды.
1993ж
Халақаралық жиын
Париж
Химиялық қаруды жасауға тыйым салу және құрту туралы конвенция.
УЗ қолдануға тыйым салу туралы келсімді бұзған елдер
Жылдар
Қандай ел
Қай елге қарсы
Қандай зардаптары болады?
25.04.1915ж
Германия
Францияға
15 мың адам зақымдалып,6 мың адам өлді.
1915 мамыр
Германия
Ресейге
9000 адам уланып,1200 адам қаза болды.
1916ж
Франция
Германияға
Көгерткіш қышқылды қолданды.
1935ж
Италия
Эфиопияға
19 рет жасалған химиялық шабулдан 760 әсер, тұрғындардың 30% қаза болды.
1951-52 ж

АҚШ
Кореяға
Химиялық қару қолданды.

Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №23
Тақырыбы/Тема занятия Биологиялық (бактериологиялық) қару.
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларды биологиялық қарулардың түрлерімен таныстыру.
Білімнің/Оброзовательная Биологиялық қарулардың түрлерімен және негізгі қасиеттері туралы мағлұматтар беру.
Дамытушылық/развиваюшея Ой – өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылығын дамыту.
Тәрбиелік/ Биологиялық қарулардың және оның сипаттамасы жайлы түсіндіре отырып, бейбітшілікке, қамқоршылдыққа, бауырмалдыққа
және қорғану әдістерін үйрете отырып батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу
Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1. Ядролық жарыстың жою факторлары?
2. Жаппай қырып-жоятын қарудан қорғану әдістері?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Биологиялық (бактериологиялық) қару, оның зақымдаушы әсері, қолдану белгілерін анықтау. Бактериологиялық зақымдау ошағы,
оның сипаттамасы. Бактериологиялық зақымдау ошағында жүргізілетін іс-шаралар. Карантин және обсервацияны;

Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Биологиялық қаруға анықтама беріңіздер.
2. Биологиялық қарудың тарихы туралы не білесіңдер? Биологиялық құралдарды қару ретінде қолдану қашан басталған?

Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Биологиялық қару.
Биологиялық қару (БҚ) – биологиялық заттармен жарақталған, жеткізу құралдары бар арнайы оқ-дәрілер мен ұрыс аспаптары. Ол
қарсыластың тірі күшін, жан-жануарларды, ауыл шаруашылығы дақылдарын зақымдауға, кей жағдайда қару-жарақты, әскери техника мен
жабдықтау материалдарын бүлдіру үшін қолданылады.
Биологиялық қаруды қолданып ұрыс әрекеттерін жүргізуді биологиялық соғыс дейді.
Биологиялық қарудың зақымдау әрекеті бірнеше кезекте патогендік микробтар мен олардың улы өнімдерінің ауру тудырғыш қасиетін
қолдануға негізделген. Адам (жануарлар) ағзасына аз түссе де, ауру тудырушы микробтар мен олардың улы өнімдері өте ауыр жұқпалы
аурулар таратады; оны дер кезінде емдемесе өлім қаупін тудырады немесе зақымдалушыны ұзақ уақыт жарамсыз етеді.
БҚ ретінде мыналардың пайдаланылуы мүмкін:
Адамдарды зақымдау үшін: бактериялық ауруларды қоздырғыштар (оба, тулермия, сарып, күйдіргі, тырысқақ); вирустық ауруларды қ
оздырғыштар (шешек, қызба, венесуэлалық энцефоломиелит); риккетсиздарды қоздырғыштар (бөртпе, сүзек, таңбалы қызба, Қу-қызба);
Жануарларды зақымдау үшін: аусылдың, ірі қара обасының, шошқа обасының, күйдіргінің, маңқаның, жалған құтырудың және басқа
аурулардың
қодырғыштары;
Өсімдіктерді құрту үшін: астық тұқымдастар таты, картоп фитофтороз, солу қоздырғыштары, және т.б. химиялық заттар.

БҚ-дың зақымдаушы әрекеті бірден көрінбейді, ол ағзаға түскен микробтар мен токсиндердің түрі мен санына, ағзаның күйіне байланысты.
Инкубациялық кезең бірнеше сағаттан 14 күнге дейін созылады, мысалы, тулермияда 6 тәулікке, ал бөртпе сүзекте 14 тәулікке дейін болады.
Осы кезең бойында жеке құрам ұрысқа қабілеттілігін сақтайды.
Тарихи анықтама. Патогенді микробтарды зақымдау өте ертеде туған.
Мысалы,
1741 жылы Мексика мен Перудегі басқыншылық науқанға қатысушы 27 мың ағылшын солдатының 20 мыңы сары безгектен өлді.
1802 жылы көтерілісті басу үшін Гайти аралына Напалеон жіберген генерал Леклерктің 30 мыңдай армиясы түгелге жуық қырылып қалды. Е
уропадағы
1733 жылдан 1865 жылға дейінгі соғыстарда 8 миллиондай адам өлді, оның
ішінде шайқаста 1,5 млн адам шейіт болса, 6,5 млн адам жұқпалы
аурулардан өлген.
Барлық құрлықтағы елдер экономикасына ауылшаруашылық малдары (эпизоотияда) мен ауыл шаруашылығы өсімдіктердің
(эпифитотия) жаппай ауруы едәуір шығындар әкелді. Мысалы, 1950-1951жылдары Оңтүстік Африкадағы Рифт алқабында эпизоотиядан 100
мыңнан астам бас қой мен ірі мүйізді қара шығын болып, адамдар арасында ірі көлемді індет тараған, ал әр түрлі дәнді–дақылдар мен
картоптың аурулары мен таттың, түбірдің шіруі эпифитотиясынан АҚШ-тың өзінде 20 млн адамды асырауға жететін астық өнімі шығын
болады.
1925 жылдың 17 маусымында Женевада «Соғыста тұншықтырғыш, улағыш және сол сияқты басқа газдар мен бактериялогиялық
заттарды қолдануға тыйым салу хаттамасына» қол қойылды.
1940-1944 жылдары жапон армиясы қытай әскері мен бейбіт тұрғындарға қарсы БҚ-дың әр түрін 11 рет қолданды, нәтижесінде Қытай
қалалары мен аудандарында індет тарап, мыңдаған адам госпитальға түсіп, 700-ге жуық адам бір ғана оба қоздырғышын қолданудан қаза
болды.
Биологиялық құралдардың түрлері және негізгі қасиеттері.
БҚ-дың зақымдаушы әрекетінің негізін биологиялық құралдар құрайды.
Оларға жататындар:
Патогендік микроорганизмдер жұқпалы ауруларды қоздырушылар – көлемі өте кішкентай, түсі, дәмі, йісі жоқ, сондықтан адамның
сезу мүшесі арқылы анықталмайды. Көлемі, құрылысы және биологиялық қасиеттеріне байланысты олар вирустардан басқа бактерия,
риккетсия мен саңырауқұлақтар класына бөлінеді.
Бактериялар – формалары мен мөлшерлері әр түрлі дара шаршылы микроорганизмдер. Олардың мөлшері 0,5-тен 8-10мкм-ға дейін
болуы мүмкін. Бактериялар дара көлденең бөліктермен тұқым береді, 28-30мин сайын екі дербес клетка шығарады. Тікелей күн сәулесі,
дезинфекциялау және жоғары температура (+60град) әсерінен олар тез өліп қалады; төмен температураға төзімді, -25град-ты еркін көтереді.
Кейбір бактерия түрлері қолайсыз жағдайларда тірі қалу үшін қорғаныш капсуламен жабылуға немесе сыртқы орта әсеріне жоғары
тұрақтылығы бар ұрыққа айналуға қабілетті.

Риккетсиялар - көлемі үлкен емес 0,4 – 1мкм-ға дейінгі таяқша клеткалар, олар тек тірі тіндер клеткаларының ішінде ғана тұқым
көбейтеді. Олар ұрық жасамайды, бірақ кебуге, мұздауға, жоғары температура әсеріне төзімді. Риккетсиялар адамның мынандай
ауруларының: бөртпе сүзек, құзды таулар теңбіл безгегі, қу безгек және т.б. аурулардың себебі болып табылады.
Саңырауқұлақтар - дара немесе көп клеткалы өсімдіктен пайда болатын микроорганизмдер, олар бактериядан мейлінше күрделі
құрылысы және тұқымын көбейту тәсілімен ерекшеленеді.
Вирустар - биологиялық агенттердің ең үлкен тобы. Вирустар натуралды шешек, тропикалық геморройлы безгек, аусыл, Рифт
алқабының безгегі және басқа да аурулардың себебі болып табылады.
Жануарларды зақымдау үшін БҚ ретінде жануарлар мен адамдарға тең дәрежеде қауіпті аурулар: түйнеме, аусыл, Рифт алқабының
безгегі және басқалар немесе жануарларды ғана зақымдайтын: ірі тұяқты мал обасы, шошқалар обасы және басқа эпизоотикалық ауру
қоздырғыштары пайдалануы мүмкін.
Ауылшаруашылық дақылдарды зақымдау үшін бидайдың сызықтық сабақ таты, күріштің пирикуляриозасы, картоптың
фитофторозасы және басқа мәдени өсімдіктердің бактериялық, вирустық және саңырауқұлақ ауру қоздырғыштары қолданылады
Сабақтың технология картасы
Технологическая карта занятия
Пән/Дисциплина: Алғашқы әскери дайындығы
Мерзім/Дата _________Топ/Группа: _______________
Сабақтың/Урок №24
Тақырыбы/Тема занятия Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары
Сабақтың мақсаты/ Цель занятия Оқушыларды тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарымен таныстыру.
Білімнің/Оброзовательная Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарымен туралы мағлұматтар беру.
Дамытушылық/развиваюшея Ой – өрісін, ойлау қабілетін, шығармашылығын дамыту.
Тәрбиелік/ Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары жайлы түсіндіре отырып, бейбітшілікке, қамқоршылдыққа, бауырмалдыққа және
қорғану әдістерін үйрете отырып батылдыққа тәрбиелеу.
Сабақтың типі/тип занятия Жаңа сабақты меңгеру.
Сабақтың қамтамасыздандырылу/обеспечение занятия Текшелер, тестілер, слайдтар, плакаттар
Пәнаралық байланыс/межпредметная связь Әскери дайындық
Өз бетінше жұмыс/самостоятельная работа на занятие слайд жасау аузша сұраққа жауап беру
Сабақтың өту барысы/ход занятия
Ұйымдастыру кезеңі/Организационный момент 3-5 минут
Сәлемдесу

Білім алушыларды түгелдеуры
Окушылардың білітілігін тексеру (10-15 минут)
Үй тапсырмасын тексеру
1. Химиялық улағыш заттар қалай топтасады?
3. Химиялық қарудан қорғанудың дәрежелері және олардың сипаттамалары?
4. Жаппай қырып-жоятын қарудан қорғану әдістері?
Жаңа тақырыптың мазмұны мен жүйесі
Жалпыәскери газтұмылдырық, оның атқаратын қызметі және құрылысы. Азаматтық газтұмылдырықтар құрылысының ерекшеліктері.
Сауыт-қорғанысты (маска) таңдау, жарамдылығын тексеру, газтұмылдырықты жинау және қалтаға салу. Жарамсыз газтұмылдырықты
пайдалану. Тыныс алу мүшелерін қорғаудың қарапайым құралдарын;
Рефлекция ________ҚР ҚК жоғарылауы_______
Бағалау/Домашнее задание
1. Тыныс алу жолдарын қорғау қуралдары дегеніміз не?
2. Теріні қорғау құралдары дегеніміз не?
3. Сүзгіш газтұмылдырықтар туралы айтып беріңдер.
Оқытушының қолы ______________М. Ерманов
Директордың ғылыми-әдістемелік ісі бойынша орынбасары _______________________________________ Мамбетов М.Б.

Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары:
Тұмылдырықтар, респираторлар, шаңға карсы шүберек маскалар, мақта дәке таңғыштар.
Газтұмылдырықтар изоляциялық және фильтрлік болып бөлініп, азаматтық, жалпы әскерлік және балаларға арналған түрлерден
тұрады. Изоляциялық противогаздар адамдарды ауа құрамындағы зиянды заттардан қорғаса, ал филтрлік противогаздар ауадағы әр түрлі
зиянды қоспалардан фильтр арқылы тазалап қорғайды. Фильтрлік противогаздардың ГП-5, ГП-7(азаматтық), РШ-4, ПМГ-2

(жалпыәскерлік), ДП-6, ДП-6М, ПДФ-Ш, ПДФ –Ш, ПДФ-Д, ПДФ-2Ш, ПДФ-2Д, КЗД (балаларға арналған) және т.б. маркалары
пайдалануда. Изоляциялық противогаздардың ИП-4, ИП-5, КИП-5, КИП-7 және т.б. маркалары бар. Респераторлар тыныс алу логагын
радиоактивті шаңдардан қорғайды. Мата және маталы-дәке таңбалар да тыныс алу жүйесін радиоактивті шаңдардан, бактериялық заттардан
қорғайды.
Мақта дәкеден жасалған танғыш: Оны адамдардың өздері даярлап алады. Ол үшін 100-50 см дәқе қажет. Дәқеге қалыңдығы 1-2 см,
ұзындығы 30-35см ,ені 20см мақта қабатын салады. Дәқені екі жағынан бүгіп мақтаның үстіне салады. Қажет болған жағдайда таңғышпен
ауыз бен мұрынды жабады, жоғары ұштары бас шүйдесіне, ал төменгілері самайға байланады. Көзді қорғау үшін шаңнан қорғайтын
көзілдіріктер
пайдаланылады.
Газтұмылырықтар: Тыныс алу мүшелерін, көз, бет терісін және ауада болатын әр түрлі қауіпті қосылыстардан қорғауға арналған.
Әскери және азаматтық противогаздар:

ПДФ-2
ППФ-95 БКФ

ГП-7В ГП-7ВМ
ГП-7

ГП-5 Респиратор У-2К У-2КС

Респиратор Ф-62Ш РПГ-67 15 ПДК
Қорғаныш толымы: ҚТ тұмылдырықпен бірге арнайы әскерлер және әскердің барлық түрлерінің жеке құрамымен улағыш заттардан,
сондай ақ әскер киіме,аяқкиім және жабдықтардың радиоактивті заттармен немесе биологиялық құралдарымен зақымданудан қорғану үшін

қолданылады. Оның құрамына қорғаныш плащы, қорғанышщұлығы және қорғаныш қолғабы кіреді.

ЖҚК/(ЛЗКЛ-1 ХОК/(ХИК) ХИК-4
(Жеңіл қорғаныс киімі) (Химиялық оқшалау киімі)

СҚК/(ФЗО)ФЗО-МП ЖӘҚТ(ОЗК)ОЗК
(Сүзгіш қорғаныс киімі) (Жалпыәскери қорғаныс толымы)
АИ-2 қобдишасының құрамына сипаттама.
АИ-2 жеке қобдишасы өзіне және басқаларға көмек көрсетуге арналған, улағыш, химиялық және радиациалық заттардың зақымдаушы
әсерін азайтуға және алдын алуға бағытталған. Қобдишада пластмас футлярларда 90х100-20 мм көлемде 130 г салмақпен рет-ретімен
орналасқан медициналық заттар жиынтығы бар қобдиша.
Қобдиша құрамы: №1 Бактериаға қарсы дәрі-дәрмек - сульфадиметоксин. Реңсіз келген үлкен пенал. Сәулеленуден кейін ішек-қарын
аурулары кезінде қабылдайды.
№2 радиациядан қорғаушы дәрі-дәрмек - цистамин. Малина түсті екі пенал. Сәулелену қаупі кезінде пайдалану керек.
№3 бактериаға қарсы дәрі-дәрмек - тетрациклин. Реңсіз келген квадратты корпусты екі пенал. Бактералық улану мен қауіп кезінде
және жарақаттар мен күйік алған кезде пайдалану.
№4 радиациядан қорғаушы дәрі-дәрмек – йодты калий. Ақ түсті пенал. Радиоактивті жауыннан кейін балалар мен үлкендер күніне 1
дәріден 10 күн қатарынан ішу керек, тағамды пайдаланған кезде жаңа сүтпен бірге пайдалану керек. №5 Жүрек айнуға қарсы дәрі-дәрмек этаперазин. Көк түсті пенал. Сәулеленуден кейін бірден 1 дәрі ішу керек, сонымен қатар бас зақымдалғаннан кейін және жүрек
айнуы пайда болған кезде. Кепілді сақтау мерзімі: 3 жыл. Қобдишаларды жылу берілетін склад қоймаларында, жылу көзінен 1 м
қашықтықта 1 ден 20 градусқа дейінгі тепмературада сақтайды.

Химиялық факторлардан жеке қорғау құралдары:
- Қорғайтын көзілдірік.
- Биялай.
- Мұнайдан, мұнай өнімінен және майдан қорғайтын формалы резина етіктер.

