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Учреждение «Восточный техническо-гуманитарный колледж» 
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ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГА  

 

Сабақтың тақырыбы:  The main components of automobile 

Автокөліктің негізгі бөлшектері. 

 

Сабақтың мақсаты: оқушыларды лексикалық тақырыпқа байланысты 

терминдермен таныстырып,  жетілдіру; оқушылардың кәсіптік білімдерін 

толықтыру; ақпараттық және коммуникациялық технология әдістері арқылы 

оқушыларды ағылшын тілінде сөйлеп, өз ойын жеткізе алуға бағыттау. 

Тапсырмалар арқылы сөз байлығын молайта отырып, логикалық ойлау қабілетін 

дамыту. Пәнге қызығушылықтарын арттыру. 

 

Сабақтың міндеттері: 
Білімділік: сабақтың барысында оқушы жаңа тақырыпты меңгеріп, 

«Автокөліктің негізгі бөлшектері.»  тақырыбы бойынша кәсіби сөздік қорын 

молайту, лексикалық тақырыппен ұштастыра алу және қарапайым ауыз-екі сөйлеу 

барысында қолдана білу, тақырып бойынша білімдерін тереңдету  

Дамытушылық: ауыз-екі сөйлеу тілін дамытып, термин сөздерді ағылшын 

тілінің дыбыстық ерекшеліктеріне қатысты дұрыс айта алуын дағдыландыру 

керек, логикалық ойлау, есте сақтау, көру қабілетін, мәтінді талқылау дағдысын 

жүйелеу, ойлау белсенділігін тереңдету. 

Тәрбиелік: ағылшын тілін үйренуге, қадірлеуге тәрбиелеу, өз мамандықтарына 

деген сүйіспеншіліктерін арттыру, пәнге деген қызығушылықтарын жандандыру. 

 

Модуль/пән атауы  

Наименование модуля /дисциплины 

Кәсіби ағылшын тілі 

БМ 01 Кәсіби лексиканы кәсіби  қызмет саласында қолдану ____________ 

Дайындаған педагог 

Подготовил педагог __Турапекова С.К 

___________________________________________ 

"_15. наурыз_"2021 

1. Жалпы мәліметтер: 

1. Общие сведения: 

Курсы, Топ /Курс, группа 2 курс 20ЭР2 «Автокөліктерге техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу және пайдалану» 

Сабақ типі / Тип занятия _Аралас сабақ________________________________ 

 

2. Оқыту нәтижелері / Цели, задачи 



1. Оқушыларды лексикалық тақырыпқа байланысты терминдермен таныстырып, 

лексикалық тақырып арқылы тақырыпты жетілдіру; оқушылардың кәсіптік 

білімдерін толықтыру;  

 

2. Ақпараттық және коммуникациялық технология әдістері арқылы оқушыларды 

ағылшын тілінде сөйлеп,  өз ойын жеткізе алуға бағыттау. Тапсырмалар арқылы 

сөз байлығын молайта отырып, логикалық ойлау қабілетін дамыту.  

3. Пәнге қызығушылықтарын арттыру,  мамандырылған Автокұрылыс , қазақ , 

орыс тілі пәндермен байланыстыру арқылы білімдерін жетілдіру, ұштастыру.  

 

Бағалау критерийлері/ Критерии оценивания: 

Оқу сабақтары барысында білім алушылар игеретін кәсіби біліктердің тізбесі/ 

дағдылар/ 

Перечень профессиональных умений,  которыми овладеют обучающиеся в 

процессе учебного занятия:____________________________________ 

Оқушылар термин сөздерді біледі, тақырып бойынша мәтінді, сұрақтарды 

тісінеді, дұрыс жауап береді. Автокөліктің негізгі бөліктерін біледі, 

тпптастырады, ажыратады.____________________________________________ 

Пәнаралық байланыс: «Автокөлік кұрылысы» пәні, кәсіби қазақ және орыс 

тілдері 

3. Сабақты жабдықтау /Оснащение занятия 

3.1 Оқу әдістемелік құралдар, анықтамалық әдебиеттер/ 

Учебно-методическое оснащение, справочная литература: 

Презентация слайд сабақ барысында 

Видео-ресурс Диалог тындау 

 А) презентация Power Point; 

Б) флэш-анимация; 

Г) үлестірмелі материалдар; 

Д) видео-презентация. 

 

1. Шляхова В.А. Английский для студентов автомобилестроительных 

специальностей средних профессиональных учебных заведений. М. «Высшая 

школа» 2008; 

2. Утегенова Д.Н., Рабаева А.Ж. Ағылшын тілінің грамматикалық анықтамасы. 

Ақтөбе, 2007; 
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3.2 Техникалық құралдар, материалдар / Техническое оснащение, 

материалы: 

Презентация слайд сабақ барысында 

 Онлайн –ЗУМ платформа арқылы.  Ақпараттық технология, сын тұрғысынан 

ойлау технологиясының элементтері. 

_ Сабақ құрылымы: 

 



 Сабақ құрылымының элементтері Уақыт 

1. Ұйымдастыру кезеңі. 2 мин 

2. Фонетикалық жаттығу. 5 мин 

3. Презентация. мин 

4. Өткен сабақты қайталау. 5мин 

5. Жаңа тақырыппен таныстыру. 20 мин 

6. Жаңа сабақты бекіту. 5мин 

7. Үй тапсырмасын беру. 1 мин 

8. Қорытынды жасау. Бағалау. 5 мин 

_____________________________________________________________ 

4. Сабақ барысы / Ход занятия: 

 

4.1.Ұйымдастыру кезеңі / Организационная часть 

1.2. Журнал тізімі бойынша оқушыларды түгендеу. 

- Good morning, my dear students. Are you ready for the lesson As a future specialist 

you need to know the main parts of automobile. That’s why at the lesson you learn 

specific vocabulary _____________________________________________________ 

4.2. . Фонетикалық жаттығу 

- But first, I want you to work on some words and sounds. 

Let´s begin with the sound [ ᶴ ] Pronounce it after me with the aspiration. 

- [ ᶴ ] differential, chassis, shaft, direction, foundation, connection, position. 

- [tᶴ ] clutch, change. 

Слайд 1  

 

4.3. Ой шоғырландыру /Методы актуализации знаний 

III. Презентация: оқушыларды сабақтың тақырыбы туралы ой шоғырландыру 

және презентация арқылы әңгіме жүргізу, оқушылардың пән аралас байланыс 

арқылы білімдерін тексеріп ой қозғау. 

Слайд 2_______________________________________________________________ 

 

4.4. Сабақтың негізгі мазмұны / Сообщение новых знаний 

. Презентация: сабақтың тақырыбы мен мақсатымен таныстыру. 

- The theme of our lesson is the analytical reading of the text «Components of 

automobile ». 

______________________________________________________________________ 

IV. Өткен материалды қайталау. 

4.1. Кестені толықтыру. 

- And now answer the following question, please. 

- What main parts is the automobile made up of? 

(the engine, the body, the chassis) 

 



- You have to select the terms that are given below related to the engine, the body and 

the chassis: 

Fuel system, axle shaft, accessories, cooling system, frame with axles, running gear, 

lubricating system, steering system, heater, pro¬peller shaft, power transmission, final 

drive, windshield wiper, clutch, wheels and axle shafts, gearbox, electric system, 

differential. 

Give their Kazakh or Russian equivalents. 

4.2. Кластерді толықтыру. 

-What can you say about the engine? Let’s make a cluster. (плакатта жазу) 

- «Қозғалтқыш» сөзіне байланысты қандай ұғымдар естеріне түседі? Зат есімдер 

мен етістіктерді ғана пайдаланып қоймай, сонымен қатар сын есімдерді де 

қолданамыз (оқушылыр алдымен сөздерді қазақша айтып, содан соң тақтаға 

ағылшын тілінде жазады). 

 

(the source of power, diesel engine, petrol engine, cooling system, lubricating system, 

electric system, fuel system, piston, intake stroke, valve, cheap, heavy, expensive, 

simple, hot air, power, efficient) 

 

4.3. Сөйлемдерді толықтыру. 

- The next task is to complete the following sentences, concerning the body: 

1. The body has …. 

2. The body is made of …. 

3. The body is used for …. 

______________________________________________________________________ 

V. Жаңа тақырыппен таныстыру. 

5.1. Флэш-анимациямен жұмыс: тындау және аудару. 

5.2. Жаңа сөздермен танысу: 

-Find out the new words: 

 

5.3. Жұрнақтарға көңіл аудара отырып, келесі сөздерді қазақ тіліне аудару. 

- Translate the following words into Kazakh language, paying attention to the suffixes: 

to transmit - transmission; to connect — connection; to found — foundation; to move 

— movement. 

 

5.4. Мәтіннен фразалар мен сөйлемдерді тауып, оқу. 

- Find the following phrases and sentences in the text: 

а. Мәтінде белгіленген сөздерді оқыту, аудару. 

Б. сөздер аудару 3 бөліктен құралған, автокөлік қозғалтқышы, автоқөлік жүйелері, 

автокөліктің негізгі жүйелері, құралған, жасалған, тежегіштер және 



рессорлар.____________________________________________________________ 

5.5. Мәтіннен интернационал сөздерді табу. 

- Will you analyze the text from the point of view of Lexicology. Find in the text 

internationalisms. 

 Transmission, system, mechanism, radiator, friction, automobile, cardan, portion, 

final, accelerator, pedal, position. 

 

5.8. Сұрақтарға жауап беру (сұрақтар топтарға таратылады, бір топ екінші топқа 

сұрақтарды қояды) 

1) What is the automobile made up? 

2) How many parts does the automobile have? 

3) What is the engine? 

4) What does the engine include? 

5) What is the chassis? What does the chassis include? 

6) What is the body? What does the body include? 

   

. 5.9. Дұрыстау немесе мақұлдау. 

- Сorrect me or approve me! Use the expressions: ―Yes, you are right!― or ―No, you are 

wrong !‖: 

1) The engine is the main source of automobile? + 

2) The automobile is made up of 4 main parts: engine, body, chassis and running gear.- 

3) The chassis includes  the running gear, the power transmission and the steering 

mechanism.+ 

4) The body includes fenders, hood, accessories and breaking system.- 

5) The engine includes cooling, fuel, lubricating and electric systems.+ 

 

4.5. Мәліметтерді бекіту / Закрепление материала 

5.10. Бөлшектерді атау. 

- Now name the … 

1. It includes the running gear, the power transmission and the steering mechanism. 

(the chassis) 

2. It consists of the clutch, gearbox, cardan shaft, rear axle, final drive, differential and 

axle shafts. (The power transmission) 

3. It connects the engine with the driving wheels. (The clutch) 

4. It changes the speed of the car movement. (The gearbox) 

5. It changes the direction of the car. (The steering mechanism) 

______________________________________________________________________



_5.11. Сөйлемдердің бөлшектерін сәйкестіру, сөйлемдерді аудару (мини-

топтардың ішіндегі жұмыс). 

- Match the parts of the sentences: 

Differential mechanism used to engage or disen-gage the engine with gearbox; 

steering wheel wheel used to turn the direction of the car; 

Clutch mechanism used to transmit power to the back axle 

 

 

5 Бағалау әдістері / Методы оценивания 

1.Cөздік жұмыс.Берілген сөздерді аудармасымен сәйкестіру 12 сөз. 10-12 сөз 5 

баға 8-10 сөз 4 бага  

Оқушылар өздері тексеріп баға қояды. ____________________________________ 

6. Рефлексия / Рефлексия по занятию 

Оқушылар алған білімдерін айтады, сабақ туралы, ойларын 

білдіреді.____________________________________________________________ 

 

7. Үй жұмысы / Домашнее задание 

«Автокөліктің негізгі бөлшектері» тақырыбына байланысты сөздер мен сөз 

тіркестерін жаттау. 

VIII. Қорытынды жасау. Бағалау  


