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2022 жылға арналған Атырау аймақтық дене тәрбиесі және спортты дамыту 

орталығының алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәні бойынша  және әскери-

патриоттық тәрбие іс-шараларының 

ЖОСПАРЫ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Әдістемелік жұмыс 

 

№ Шараның атауы Ӛтетін орны және 

мезгілі 

Жауаптылар 

1 Алғашқы әскери және технологиялық  дайындық және азаматтық қорғаныстан 

әдістемелік кӛмек беру және оқыту әдістемесінің, оқу-материалдық базасының 

құжаттары 

Жыл бойына АӘТД пәнінің оқытушы-

ұйымдастырушысы 

2 Алғашқы әскери және технологиялық дайындықтан оқытушы-

ұйымдастырушылардың біліктілікті арттыру курсына қатысу 

Жыл бойына АӘТД пәнінің оқытушы-

ұйымдастырушысы 

3 Мектеп және колледждер базасында әскери-патриоттық клубтарын құру, «Жас 

сарбаз» сыныбын ашып, жұмысын жандандыру 

Жыл бойына АӘТД пәнінің оқытушы-

ұйымдастырушысы 

4 Алғашқы әскери және технологиялық дайындықтан материалдық базасын нығайту Жыл бойына Мектеп директоры 

АӘТД пәнінің оқытушы-

ұйымдастырушысы 

5 Әскери-оқу орындарына үміткерлерді іріктеу Жыл бойына Оқу орындары 

6 Алғашқы әскери және технология дайындық мұғалімдерінің әдістемелік семинары 6-7 наурыз 

16-17маусым 

20-25 қараша 

 

АӘТД оқытушы-

ұйымдастырушысы 

7 Алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушы-

ұйымдастырушыларының кеңесі 

27 мамыр 

26 тамыз 

 

АӘТД оқытушы-

ұйымдастырушысы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2022 оқу жылына арналған әскери-патриоттық тәрбие беру бойынша  жоспар 

 

№  

Шараның атауы 

Ӛтетін орны 

және мезгілі 

Қатысушылар Коман

да 

құрам

ы  

Спортшыла

р 

Ӛкілде

р 

 

Ӛткізуші 

ұйым 

1 Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 77 жылдығына 

арналған облыстық әскери-патриоттық 

клубтарының  кӛрме – сайысы 

20- 21 қаңтар 

Атырау қаласы 

№40 орта мектеп 

Мектепшілік, 

қалалық (аудандық), 

облыстық 

1 1 1 ААДТ ж СДО 

2 «Жас сарбаз» сыныптары арасында әскери- 

қолданбалы спорт түрлерінен облыстық 

жарысы  

27-28 қаңтар 

Атырау қаласы 

Береке орта 

мектеп 

Мектепшілік, 

қалалық (аудандық), 

облыстық 

1      2 (ұл) )+ 

     2 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

3 «Жас снайпер»  колледж оқушыларының 

арасында облыстық біріншілігі 

3- 4  ақпан 

№2 орта мектеп 

Колледждер   8  4 (ұл) )+ 

     4(қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

4 «Алау» он күндігі аясында әскери-патриоттық  

шаралар 

11- 22 ақпан 

оқу орындары 

Мектеп, 

колледждар 

- - - Мектеп, 

колледждар 

5 «Жас мерген» облыстық біріншілігі 

 

17-18  ақпан 

Атырау қаласы 

№2 орта мектеп 

Қалалық (аудандық) 

      Облыстық 

8      4 (ұл) 

     4 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

6 «Сардар» облыстық алғашқы әскери және 

технологиялық дайындық кешенді 

олимпиадасы. 

24-25 ақпан 

Атырау қаласы 

№30 орта мектебі 

Мектепшілік, 

қалалық (аудандық), 

облыстық 

3 3 ұл 1 ААДТ ж СДО 

7 1 наурыз Бүкіләлемдік «Азаматтық қорғаныс 

күніне» арналған іс-шаралар 

1 наурыз Мектеп, 

колледждар 

- - - Мектеп, 

колледждар 

8 Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 77 жылдығына 

арналған «Жас ұлан» әскери- патриоттық 

клубының облыстық слёті 

17-18 наурыз 

Атырау қаласы 

№ 36 орта мектебі 

Мектепшілік, 

қалалық (аудандық), 

облыстық 

11 6 (ұл)+ 

     5 (қыз) 

 1 ААДТ ж СДО 

9 Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 77 жылдығына 

арналған «Жас сарбаз» сыныптар арасындағы 

облыстық слёт 

24-25 наурыз 

М.Ӛтемісов 

атындағы орта 

мектеп 

Мектепшілік,  

облыстық 

11 6 (ұл)+ 

     5 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

10 Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 77 жылдығына 

арналған «Патриот»  айлығының аясында  

әскери- патриоттық  шаралар ӛткізу          

09.04-09.05 

оқу орындары 

Мектеп, 

колледждар 

   Мектеп, 

колледждар 

11 Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 77 жылдығына 

арналған «Айбын» әскери- спорттық  жарысы 

14-15 сәуір   

Атырау қаласы 

№36 орта мектеп 

Мектепшілік, 

қалалық (аудандық), 

облыстық 

15 10 (ұл) )+ 

5 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 



12 «Жол қозғалысының жас  

инспекторларының» облыстық слёті 

21-22 сәуір 

№34 мектеп-

гимназиясы 

Мектепшілік, 

қалалық (аудандық), 

облыстық 

10 5 (ұл)+ 

5 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

13 Әскери патриоттық клубтарының «Саптық 

дайындығын»  байқау 

6- мамыр «Жеңіс» 

саябағы 

 

Қала ,аудан құрама 

командалары 

11 7 (ұл)+ 

     4 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

14 «Жас құтқарушы-2022» облыстық слеті 12-13 мамыр 

Орал жағасы 

Мектепшілік, 

қалалық (аудандық), 

облыстық 

11 6 (ұл)+ 

5 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

 

15 

10 сынып мектеп оқушыларымен және 

колледждің 1 курс студенттерімен  

5 күндік оқу дала- жиындарын ӛткізу  

23-27 мамыр 

Атырау қаласы 

 

Қалалық (аудандық), 

облыстық 

   Аудан, қала 

әдіскерлері 

16 Әскери-патриоттық клубтарынын сауықтыру 

шатырлық лагері 

(әскери-спорттық бағдарлаудан, азимутпен 

белгілі бір бағытта қозғалу, әскери 

қолданбалы спорт түрлерінен жарысы) 

8-10 маусым 

Бесікті елді-

мекені 

 

Әскери – патриоттық 

клубтың мүшелері 

10 

 

10 

 

 

1 

 

ААДТ ж СДО 

17 Әскери-патриоттық клубтарынын сауықтыру 

шатырлық лагері 

(әскери-спорттық бағдарлаудан, азимутпен 

белгілі бір бағытта қозғалу, әскери 

қолданбалы спорт түрлерінен жарысы) 

6-8 шілде 

Бесікті елді-

мекені 

 

Әскери – патриоттық 

клубтың мүшелері 

10 

 

10 

 

1 

 

ААДТ ж СДО 

18 Балалар жасӛспірімдер клубтарының 

арасында сауықтыру шатырлық лагері 

(әскери-спорттық бағдарлаудан, азимутпен 

белгілі бір бағытта қозғалу, әскери 

қолданбалы спорт түрлерінен жарысы) 

10-12 тамыз 

Индер ауданы 

 

Әскери – патриоттық 

клубтың мүшелері 

10 

 

10 

 

1 

 

ААДТ ж СДО 

19  Әскери- патриоттық клубтардың «Алау»  

облыстық слёті 

15-16 қыркүйек 

Атырау қаласы 

М.Ӛтемісов орта 

мектеп  

Мектепшілік, 

қалалық (аудандық), 

облыстық 

11 6 (ұл)+ 

5 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

20 Алғашқы әскери және технологиялық 

дайындық пәнінің  оқытушы- 

ұйымдастырушы арасында әскери- 

қолданбалы спорт түрлерінен облыстық 

жарысы 

22-23 қыркүйек 

Атырау қаласы 

Муратбаев орта 

мектеп 

Қалалық (аудандық), 

облыстық 

5 5 1 ААДТ ж СДО 

22 Балалар жасӛспірімдер клубы арасында 

әскери- қолданбалы спорт түрлерінен 

облыстық жарысы 

20-21 қазан 

Атырау қаласы 

№18 орта мектеп 

Мектепшілік, 

қалалық (аудандық), 

облыстық 

11 7(ұл)+ 

4(қыз) 

1 ААДТ ж СДО 



 

23 

Алғашқы әскери және технологиялық 

дайындық  пәнінен 10-11 сынып оқушылары 

арасында облыстық – интелектуалдық 

эстафета ойындары 

27-28 қазан 

Атырау қаласы 

Атырау спорт 

кешені 

Мектепшілік, 

қалалық (аудандық), 

облыстық 

12 6 (ұл)+ 

6 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

 

24 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президент күніне арналған «Алғашқы әскери 

және технологиялық дайындық  пәнінің ең 

үздік оқытушы- ұйымдастырушысы» байқауы  

3-4 қараша 

Атырау қаласы 

Б.Нысанбаев орта 

мектебі 

Қалалық (аудандық), 

облыстық 

1 1 мұғалім 1 ААДТ ж СДО 

25 Колледж 1 – 2 курс студенттері және 

облыстық мектеп оқушылары арасында «Жас 

Сарбаз» облыстық интелектуалдық эстафета 

ойындары. 

10-11 қараша 

Атырау қаласы 

Атырау спорт 

кешені 

Колледжішілік, 

облыстықжәне 

облыстық  мектептер 

12 6 (ұл)+ 

6 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

26 Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президент күніне арналған пневматикалық 

тапаншадан  ату «Мергендер сайысы» 

2-3 желтоқсан 

Атырау қаласы 

№2 орта мектеп 

Мектепшілік,қалалы

қ 

(аудандық),облысты

қ 

6 3 (ұл)+ 

3 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

27 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күніне 

арналған облыстық «Жас сарбаз» 

пневматикалык мылтықтан ату жарысы 

8-9 желтоқсан 

Атырау қаласы 

№2 орта мектеп 

Мектепшілік, 

қалалық (аудандық), 

облыстық 

8 4 (ұл)+ 

4 (қыз) 

1 ААДТ ж СДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Республикалық жарыстар 

 

№ Шараның атауы мезгілі Спортшылар Ӛкілдер Ӛтетін орны 

1 Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 77 жылдығына арналған 

«Алау» әскери- патриоттық клубының облыстық слёті 

Ереже бойынша 

сәуір   

9 1 Нұр-Сұлтан қаласы 

2 «Сардар» Республикалық алғашқы әскери дайындық 

кешенді олимпиадасы. 

Ереже бойынша 

мамыр 

3 1 Нұр-Сұлтан қаласы 

3  «Айбын» Республикалық әскери-патриоттық жиын  Ереже бойынша 

маусым 

30 4 Қарағанды қаласы 

4 Республикалық жас жол қозғалысы инспекторлары жиын Ереже бойынша 

шілде 

10 2 Ӛскемен  қаласы 

5 Республикалық  «Жас құтқарушы-2022» слёті Ереже бойынша 

тамыз 

10 2 Кӛкшетау  қаласы 

6 Республикалық әскери- қолданбалы спорт түрлерінің 

жарысы 

Ереже бойынша 

қыркүйек 

10 2 Алматы қаласы 

7 АӘТД оқытушы-ұйымдастырушыларының патриоттық 

лагері «Жігер – 2022» 

Ереже бойынша 

қыркүйек 

6 - Алматы қаласы 

 

 

 

Алғашқы әскери дайындық кабинетінің жетекшісі        Н.Елеуов 

 


