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ҮЛКЕНДЕР ЖОЛЫ –
ҰЛЫЛЫҚ

ҰРПАҒЫ ЖҮРЕР ҰҒЫНЫП

Алматы облысы, Жамбыл
ауданы, «Қарғалы №3 орта

мектеп» КММ  
Тарих пәнінің мұғалімі
Ибрагимов Бауыржан

Мухамеджанович

Елбасы  Н.Ә.  Назарбаевтың
«Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру»  бағдарламалық
мақаласы  ұлтқа бағытталған ұран, мемлекеттік идеология
өзегі  ретінде  аса  құнды  үндеу  болып  табылады.  Рухани
үндестік  үйлесім  тапқан,  мәдени-рухани  құндылықтарға
басым  мән  берілген  жаңғыру  бағдары  жұртшылықтың
жігерін жанып қамшылады.  

«Туған жер» бағдарламасы – уақыт талабынан туындаған
идеология  жинағы.  Жуырда  осы  бағытта  мектебіміздің
физика пәнінің білікті маманы, үздік ұстаз Ақжолтай Ләйлә
Нұрсұлтанқызының  ұйымдастыруымен «Үлкендер жолы –
ұлылық,  Ұрпағы  жүрер  ұғынып»  атты    ашық   сынып
сағаты өткізілді. 

Сынып  сағатына  арқау  болған  кейіпкеріміз  Қазақстан
Республикасының  президенті  Нұрсұлтан  Әбішұлы
Назарбаевтың Алғыс хаты иегері, Қазақ ССР халық ағарту
ісінің  озық  қызметкері,  «Ыбырай  Алтынсарин»
төсбелгісінің  және  «Құрмет  орденінің»  иегері,  Жамбыл
ауданының  құрметті  азаматы  Ақбауов  Төлегетай
Қожахметұлының туғанына 70 жыл толу мерейтойына орай
өткізілді. Бүкіл ғұмырын ұстаздық жолына арнаған  ардагер
ұстаз  Ақбауов Төлегетай  Қожахметұлының өнегелі  істері
жайлы баяндайтын кітаптарға шолу жасаумен жалғасты. 10
«а» сынып оқушысы Жұмат Әсем,  Амангелді Смағұлұлы
Бейсеуовтың «Ауылым – алтын бесігім» атты кітабындағы
Ақбауов Төлегетай жайлы жазылған естеліктерге тоқталса,
7 «а» сынып оқушысы Тоқмұқан Бақдәулет  29 ақпан 2008
жылы жарық көрген  Жеңіс Молдасынұлының  «Ақбауов
Төлегетай  60-жаста»  атты   кітапшасына  шолу  жасап,
Төлегетай ағаның қызықты оқиғалары туралы баяндап өтті.
Сонымен  қатар  10  «б»  сынып  оқушысы  Сапарниязова
Гүлдана  өмірі өнегелі Төлегетай ағаның «Жамбыл елінің
жайсаңдары» атты жинаққа енгені туралы баяндаса, 10 «б»
сынып оқушысы Серік Бақдәулет Жеңіс Молдасынұлының
«Әлқисса  -өмір»  шығармалар  жинағындағы  Төлегетай
ағамыз  жайлы  жазылған  өресі  кең  естеліктерден   сыр
шертіп  өтті.  Бүкіл  ғұмырын  ұстаздық  жолда  сарп  етіп,
сыйластық  пен  достықтың  ұлағатын  ұлықтаған,  үлкенге
құрмет,  кішіге ізет  болар ұлттық дәстүрлерді  үкілеп келе
жатқан Төлегетай ағамыздың өмірін болашақ ұрпаққа  паш
еткен  сынып  сағатының  негізгі  бөлімінде  оқушылар
өздерінің өлең жырлары мен әндерін Төлегетай ағамызға
арнап жырлады.  Оқушылар өнегелі  ұстазға көкейлерінде
жүрген саулдарын қойып, ардагер ұстазбен тәрбиелік мәні
зор сұхбат өрбіді. 

Ауқымы кең  сынып  сағатында  9  «б»  сынып  оқушысы
Қойшиев Асылбектің «Қарты бардың – қазынасы бар» атты

Ақбауов Төлегетай ағамызға арнаған өз шығармашылығы
өте әсерлі болды. 

Бүгінгі сынып сағатында Елбасының «Болашаққа бағдар:
рухани  жаңғыру»  бағдарламалық  мақаласының  «Туған
жер» бөлімінің орындалуына теңіздің тамшысындай болса
да үлес қосылғанына қуанып тарастық.

* * * * * *
МЕНІҢ ТУҒАН ӨЛКЕМ

Маңғыстау облысы  Маңғыстау ауданы, Шетпе селосы,
Алшын Меңдалыұлы атындағы орта мектебінің  

9 – сынып оқушысы    Бақтыбай Айшат
Жетекшісі: География пәнінің мұғалімі

Басарбаева Нұрбибиі Кошеновна

  «Өз  жерін  сүймеген  адам  ештеңені  де  сүйе  алмайды»
дегендей, әрбір перзент үшін туған жерден ыстық, сүйікті ,
қасиетті,киелі ештеңе жоқ. Туған жердің әр тасы – біздің
алтын тағымыз. Сондықтан да бөтен жердің гүлінен туған
жеріміздің тікені артық.
  Ата-бабаларымнан бері  кіндік  қаным тамып ,  өсіп-өніп
келе жатқан жерім ,түп-тұқияным –маңғаз Маңғыстауым!
Киелі жерімнің шетсіз-шексіз кең даласынан жерасты мен
жер  үстіндегі  барлық  қасиет  пен  игілікті  таба  аламын
.Шынымен  де  адам  түгіл,төрт  түлік  мал,бағусыз-қағусыз
аң,құс  та,жердегі,судағы  неше  түрлі  жәндіктер  де  туып
өскен,  ұя  салып,  мекен  еткен  жеріне  өмір  бойы  бауыр
басып өтпей ме?
  «Маңғыстау...  Тарих  пен  табиғаттың  бірге  толғанған
тамаша  дастаны,бірге  салған  таңғажайып  суреті,бізге
шерткен  тағылымды  шежіресі.  Оны  таңданбай  көріп,
тамсанбай  түйсінуің  мүмкін  емес»  деген  екен  Әбіш
Кекілбаев  атамыз  Заңғар  жазушымыздың  туған  жерін
осылайша  көркем  етіп  сипаттауының  өзінен-ақ  өлкеміз
тылсым табиғатқа толы екенін көре аламыз. 
  Әр  тау-тасыңда  бір  шежірелі  тарих  бұқпаланған  бұл
өлкеге жеті жұрт келіп ,жеті жұрт кеткен.Сондықтан да кең
дүниенің  көрсең  көз  тоймайтын көрікті  жерлеріне  қанша
атбасын  бұрсақ  та  өзіміздің  «ұйқыдағы  аруға»  теңелген
Маңғыстаудан асып түсер жер таппасымыз мәлім.
  Киесі  мен  құты  бойыма  бірдей  дарып,  әлемге  іңгәләп
келіп,тұсау  жібім  кесіліп,  алғаш  аттаған  «тәй-
тәйім»,былдырлап шыққан бал тілім, алтын ұям – мектеп
табалдырығынан  аттаған  қуанышты  сәттерімнің  куәсі
болған – туған өлкем шырайлы Шетпе ауылы.
  Шынында, Шетпенің тарихы тұнып тұрған шежіре. Тек
оны  терең  зерттеу,  тұңғиығына  үңілу  керек.  Шетпенің
жарты ғасыр ішіндегі толағай табыстарын, ерен еңбегімен
атақ-дәреже алған адамдарын ұмыту мүмкін емес. Осыдан
50 жыл бұрынғы Шетпе мен қазіргі Шетпені салыстыруға
мүлдем болмайды. Біз жас ұрпақ өзерген өңір, шаттанған
көңіл куәсі болып отырмыз. Бұл еңбектің бәрі де-перзенттік
сезіммен жасалған дүниелер. 
  
«Туған  жерге  туыңды  тік»  демекші,  туған  жерді  шексіз
сүйіп,ардақтау және оны көркейту - әр перзенттің парызы.

* * * * * *
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«ҚАРҒАЛЫ – ҚҰТТЫ МЕКЕН»

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы ауылы 
«Қарғалы №3 орта мектеп» КММ  

11 сынып оқушысы Туребекова Ақнұр

   Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:
рухани  жаңғыру»  мақаласында  көтерілген  мәселелердің
бірі – еліміздің рухани құндылықтары мен киелі жерлері.
Қазіргі таңда «Жетісудың киелі жерлері» жобасын жүзеге
асыру  тарихи-өлкетану  музейлерінің  танымдық,  ағарту
жұмыстарының өзегіне айналып отыр.  Қазақстан дегенде
ұшы қиыры жоқ дала, айбынды таулар мен қарлы шыңдар,
көгілдір көлдер мен сарқырай аққан өзендер көз алдымызға
келері  сөзсіз.  Солардың  ішінде  құналы  топырағына  егін
егуге,  көк  майса  даласына  мал  өсіруге  қолайлы  жер
жаннаты  -  Жетісу.  Қазіргі  таңда  бүкіл  Алматы  облысын
Жетісу  өңірі  деп  есептейді.   Жетісуді  ежелгі  сақ,  үйсін
тайпалары мекен еткен. Бұл тайпалардан бізге қалған баға
жетпес мұра - Тамғалы тас. Тамғалы тас шатқалында балық
аулап,  қайықпен  жүзіп,  таза  ауамен  демалуға  болады.
Жетісу жайлы айтар болсақ, оның ерекше табиғаты жайлы
айтпай  өту  мүмкін  емес.  Табиғаты  тамсандырған  Жетісу
өңірінің  ең  көрікті  мекендерінің  бірі  -  Іле  өзенінің
жағалауы. Іле өзенінде Қапшағай су қоймасы орналасқан.
Іле өзені  халықаралық табиғи қор мәртебесіне ие болды.
Жетісудің көрікті жерлерін айта берсек өте көп. Бірақ сол
керемет  табиғатты  өз  көзімізбен  көргенге  не  жетсін!
Жетісудың ең шырайлы жерлерінің бірі – Жамбыл ауданы.
Жамбыл ауданы 1928 жылы құрылған. Аумағы 19,32 мың
шаршы шақырымды құрайды. Ауданда 24 ауылдық, кенттік
округтер, 61 елді мекен бар. Аудан орталығы – Ұзынағаш
ауылы.  Жамбыл  ауданындағы  мұражайларға  тоқталатын
болсақ  атақты  Жамбыл  Жабаев  атамыздың  тарихи  және
мәдени  мұражайы.  Жамбыл  бабамыздың  мұражайы
Алатаудың  Майтөбе  биігіне  таяу  жатқан  жазықта
орналасқан. Атақты ақын Сүйінбайдың  да әдеби-ескерткіш
мұражайы Қарақыстақ ауылында 1996 жылы 24 тамыз күні
ашылды.  Ашылу  салтанатына  Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев
өзі қатысып, лентасын қиды. Қазіргі таңда өзіндік тарихы
бар  бұл  мұражай  -  Сүйінбай  ақынның  өмірінен  сыр
шертетін асыл мұралар мекені.
   Жамбыл  ауданының  орталығы  Ұзынағаш  ауылынан
оңтүстік-шығысқа қарай 13шаршы шақырым жерде, Ұзын
Қарғалы  өзенінің  бойында  Қарғалы  ауылы  орналасқан.
Бастапқыда  «Қарғалы»  1937  жылдан  бастап  Фабричный
деп  аталды.  2007  жылы  Алматы  облысының  мәслихаты
шешімімен Қарғалы атауы қайта берілді. Ауылдық округта
5 орта мектеп, 1 емхана, 1 кітапхана, 3 байланыс бөлімшесі,
2  мешіт,  13  ірі  кәсіпорын,  3  әмбебап  базары,  4  кірпіш
зауыты  орналасқан.   Қарғалы  –  орта  ғасырдағы  шағын
қаланың  орны.  1939  жылы  Жетісу  экспедициясының
зерттеулері бойынша көптеген қазба байлықтар табылған.
Қарғалы  атауының  мағынасы  әр  жерде  әртүрлі  болып
келеді. Мысалы бір жерде қарғалардың көп болуынан десе,
екінші  жерде тастар  мол болғандықтан  «Қарғалы»  атауы
пайда болды деседі.
   Сонымен  қатар  1910  жылы  Қарғалы  ауылында  шұға
комбинаты  қаланған.  1929  жылы  фабриканың  жаңа
ғимаратының құрылысы басталып, 1937 жылы пайдалануға
берілді.  Соғыстың  алдындағы  жылдары  кәсіпорынның
қуаттылығы артып, шығаратын өнім өсті. Кеңес Одағында
комбинат  өнімдері  дами  түсті.  Жастарды  оқуға  жіберіп,

жоғары білімді мамандар даярланды. Комбинатқа зор үлес
қосқан  еңбек  ардагерлері:  К.Тоқсейтова,   К.Бастаубаева,
Г.Каренеева - ауылымыздың мақтаныштары.
    Қарғалы ауылында есімі елге жайылған, қазақ халқының
біртуар перзенті атанған ұлы композитор Әсет Көпбайұлы
Бейсеуовтың  да  ізі  қалған.  Әсет  Бейсеуов  жастар
сыйлығының  лауреаты,  1994  жылы  Қазақстанның  халық
әртісі деген атақ берілді. 1999 жылы Әсет Бейсеуов оқыған
мектепте  мұражай  ашылып,  әдемі  сомдалған  бюсті
қойылды.  2011  жылы  бұл  мектеп  Ә.Бейсеуов  есімімен
аталады. Оның дүниеге келіп, жастық шағы өткен Қарғалы
халқының  қолдауымен  ауылдағы  ең  ұзын  көшелердің
біріне Әсет Бейсеуов есімі берілді.
Қарғалы  ауылының  өркендеуіне  зор  үлес  қосқан  ата-
бабаларымызды жас ұрпақ ешқашан ұмытпаймыз!
   Қазақ елінің қай жері болмасын киелі, берекелі де байтақ
болып  саналады.  Дегенмен,  әр  аймақтың  өзіндік
ерекшеліктері  бар.  Осындай  киелі  де  қасиетті  елді
мекендердің бірі  –  Жамбыл ауданындағы Қарғалы ауылы
жыл сайын әл қуаты артып, көркейе түсуде.

* * * * * *
Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы

«Сарысу ауданы әкімдігі білім бөлімінің 
аула клубы» КММ. Педагог: Бохаева Сауле

Сабақ  тақырыбы: Табиғи  материалдармен  жұмыс.
Құстар.                                             
Мақсаты: Балаларға  табиғи  материалдарды  таныстыру,
олармен  жұмыс  жасаудың  дағдыларын  қалыптастыру.
Ермексазды  пайдалану,  оны  табиғи  материалдармен
толықтыру, құстардың бейнесін жасату. Жұмыс орындарын
таза  ұстауға,  табиғи  заттарды  үнемдеуге,   икемділікке,
ептілікке машықтандыру.  Шығармашылыққа баулу.
Күтілетін  нәтиже:  Табиғи  материалдар  және  құстар
туралы  білімдері  кеңейеді,  шығармашылық   қабілеттері
артады.
Негізгі  идея: Табиғи  материалдарды  тиімді  пайдалану
туралы білімдерін кеңейту.  
Керекті  құралдар:  табиғи  материалдар  үйеңкі
жапырақтары, әртүрлі кепкен жапырақтар, бұтақтар, 
шыпшы  бүрлері,  жаңғақтар,  ермексаз  (сазбалшық),
тақтайша, құстар бейнесінің үлгісі (торғай, қораз) т.б.  
Әдіс-тәсілдер:ермексазбен табиғи материалдарды біріктіру
жолдарын көрсету, түсіндіру. Әңгімелесу, 
табиғи  материалдардан  жасалған  үлгіге  талдау  жасап,
құстардың денесін жасау  жолдарын көрсету.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар:  Күзгі орманға саяхат
жасап, жапырақтардан гербарий жасату. 
Табиғат бұрышына табиғи материалдар жинақтау.   
Сабақ барысы:

• Ұйымдастыру кезеңі  Қызығушылығын ояту
-Табиғи материалдарға нелер жатады?
-Табиғи  материалдарға  талдың  қабығы,  бұтақтар,  тал
түбірі, құм, жапырақ, гүл күлтелері, кепкен жемістер, сабан
және тағы басқа заттар жатады.Әсем бұйымдар жасау үшін
табиғи  материалдардың  қасиеттері  және  олармен  жұмыс
істеу тәсілдері жөнінде белгілі бір білім керек болады.
3.  Мағынаны  тану.  Табиғи  материалдардың  түрлерін
көрсетіп  тұрып,  олардың  қасиеттеріне  және  қандай
бұйымдар,  ойыншықтар  жасауға  болатындығын
түсіндіремін.
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Бұйымдар жасалатын негізгі табиғи материалдар
 

табиғи 
материал
түрлері

қасиеті не  жасауға
болады?

әртүрлі 
ағаш

бұтақтары

иілгіш қол, аяқ, мойын, 
жіңішке таяқша

қоға  үлпілдегі жұмсақ,    
кесуге қолайлы

қонжық   , қоян

жер жаңғағы тесуге,  кесуге  
оңай           жеңіл

әртүрлі
ойыншықтар, 

жәндіктер
    шырша мен

қарағай 
бүрлері

жақсы      
желімделеді

адамның, 
жануарлардың

кеудесі
жапырақтар өте  әсем, 

әр түрлі
көбелек,   құстар,

балықтар
грек

жаңғағы
тең екі  бөлікке

бөлінеді
аққу, тасбақа,

қоңыз, балапан
әр түрлі орман

жаңғақтары
қатты,  түстері

әртүрлі
ойыншық

басының бейнесі

Табиғи материалдармен жұмыс жасауға арналған
құрал- саймандарға тоқталайық.

түрлері сипаттама
біз жіңішке,тұтқалы, инелі,

темірден 
жасалғанқұрал

қайшы ұштары жұмыр

пышақ шағын,үшкір емес
ине сабағы арнаулы 

матада қадаулы
қысқаштар сымдарды бұрауға, 

қиюға арналған
лак түрлері жылтыратып

сәндеуге,
өңдеуге арналған

Үнтаспадан құстар үнін тыңдату. Балалар, қандай
құстардың үнін естідіңдер? Балалар жауап береді. Демек,

біздер  бүгін осындай  құстарды   алдымыздағы  табиғи
материалдардан жасап үйренеміз.  
 Енді топқа бөлініп алайық. Үстел үстіндегі торғай суретін
алғандар «Торғай» тобы, ал әтеш суретін алғандар «Әтеш»
тобы  болады.  Балалардың құстар  жайында  білімдерін
тиянақтаймын.  Балалар  үй құстары мен түз   құстарының
ерекшеліктері  жайында  әңгімелейді  және  суретіне  қарап,
үлгі  бойынша  талдау жасайды.  Табиғи   материалдарды
бір-бірлеп  көрсетіп  таныстырады.  Шырша  бүрлері,
жаңғақтар,  бұтақтар,  әр  түрлі  кепкен   жапырақтар,  т.б.
Бұлардан неше түрлі құстар, аңдар, ойыншықтар жасауға
болатынын  айтып,  суреттер   көрсетеді.  Үлгіні  талдай
отырып, үй құстарынан әтештің, түз құстарынан торғайдың
жасалу жолдарын  түсіндіреді.  Қандай материалдар қажет
екенін алдынала таңдап алады. 
Қауіпсіздік ережесін еске түсіреді.
Топпен жұмыс
1-топ торғай бейнесін жасайды.
2-топ әтеш бейнесін жасайды.

- ермексазды үлкен және кіші екі бөлікке бөліп алу;
-  денесін,  басын  ермексаздан  алақан  арасына  салып
домалақтап, оны сопақша пішінге келтіру, басын
 домалақтау;
- бір-біріне екі бөлікті біріктіру; 
- көзінің орнын белгілеп алып, түйір қарабұрышты кіргізу
арқылы орналастыру (екі жағына);
- тұмсығын шымшып созып шығару;
- қанаттарының орнын  сызып белгілеп алу;
- қанаттарына жұқа жапырақтар сызық бойымен денесіне
батырып кіргізу арқылы орналастырылады   (екі жағына);
-  құйрығын  сүйірленген  ұшына  жапырақтарды  шаншу
арқылы жасайды (4-5 жапырақ);
-  аяқтарына  бұтақтарды  пайдаланып,  оны  ермексазбен
біріктіреді;
- ермексаздан тұғыр жасап орналастырады;
- қимыл - қозғалыс кезеңін бейнелеу баланың ой-қиялына
байланысты болады;
- әтештің айырмашылығы: айдарын шымшып созу арқылы
жасалады немесе жапырақтан, қағаздан қиып жапсыруға да
болады;
-  құйрық  қанаттары  торғайға  қарағанда  көп,  сондықтан
бірнеше жапырақтар пайдаланылады;
Әр топ өз жасаған жұмысын қорғап болған соң, екі топ бір-
бірлерінің   жұмыстары  бойынша  өз  ойларын  ортаға
салады. 
Қол шапалақ, бас бармақ әдістері арқылы қолдау көрсетеді.
 Бұдан соң  құстарға қандай қамқорлық жасауға болатынын
айтады.  Жауабы: Жем шашамыз, ұя жасап, су береміз т.б.
Екі топ қатысушылары қандай тыйым сөздер білетіндерін
айтып,  пікірлеседі.  "Жауабы:  "Құстың  ұясын  бұзба",
"Жұмыртқаны жарма"т.б.
Рефлексия. Кері байланыс
Не ұнады?     Не қиын болды?  Ұсыныс, тілегің?
Соңы: Балалар  жұмыстарының  сапасы,  ерекшелігі
айтылып, жақсы еңбектер мадақталады. 

* * * * * *
АР НАМЫСЫМ, МАҚТАНЫШЫМ – ЖЕЛТОҚСАН!

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 
«№2 арнайы жалпы білім беру мектебі» КММ

Қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі 
Архабаева Сарсанбиби Байшибаевна

Сабақтың мақсаты: 
• Оқушыларды  қазақ  халқының  тәуелсіздік

жолындағы  ерлік  күресімен,  қол  жеткен
жетістіктерімен қысқаша таныстыру.

• Қаншама  құрбандықпен  қол  жеткен
тәуелсіздігімізді  құрметтей,  қатерлей  білуге
тәрбиелеу,  қазақстанның  келешегі  үшін  аянбай
күресуге және еңбек етуге баулу. 

• Патриоттық тәрбиеге баулу. 
Цель:  Воспитание  патриотизма  и  гражданственности,
чувства  гордости  за  родную  Республику,  национального
самосознания.
Сабақтың  көрнекілігі: «Тәуелсіздік  -  тұғырым»  атты
қабырға  газеті,  Қазақстан  Республикасының  рәміздері,
буклеттер, плакаттар, суреттер т.б. 
Сабақтың түрі: Әдеби – көркем монтаж. 
Сабақтың әдісі: Топпен жұмыс: 
Сабақтың барысы: Ұйымдастыру кезеңі
Әнұран орындалады. 
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Мұғалімнің  сөзі:  Қайырлы  күн  қымбатты  ата-аналар,
ұлағатты  ұстаздар  және  оқушылар!  Елбасымыздың  Н.Ә.
Назарбаевтың  «Еліміздің  болашағы  –  жас  ұрпақтардың
қолында, жас ұрпақтың болашағы –ұстаздардың қолында».
Егеменді  еліміздің  іргетасын  қалаушы  да  нығайтушы  да
осы шәкірттер. «Отан үшін – отқа түс күймейсің» деп ұлы
батыр атамыз Б. Момышұлы айтқандай біздің туған еліміз
Қазақстан  Республикасы.  Отан  деген  қасиетті  ұғым.
Отанымызға  туған  халқымызға  адал  қызмет  ету  –  біздің
азаматтық  борышымыз.  «Ар  намысым  мақтанышым  -
Желтоқсан» атты ашық тәрбие сағатымызға қош келдіңіз!  
Ведущий: Дорогие  родители,  уважаемые  учителя  и
учащиеся!  Наш  сегодняшний  классный  час  посвящен  к
дню Независимости РК. Наше Отечество, наша Родина –
Республика  Казахстан.  Отечеством  мы  зовем  Казахстан,
потому что в нем испокон веков наши деды и отцы, матери
и бабушки. Родиной зовем потому, что здесь мы родились,
говорим  на  родном  языке,  и  все  здесь  для  нас  родное;
матерью –  потому что  она вскормила  нас  своим хлебом,
вспоила своими водами. На свете много разных государств
и стран, кроме Казахстана, но одна у человека родная мать
– одна у него и Родина.
Сөз кезегі 8 «Б» сынып оқушылары
«Желтоқсан ызғары» атты шағын көрініс.
Сценка учеников 8 «Б» класса «Декабрьская стужа»
Талғат: Апа, апа Қайрат көкемнен хат келді. – 
Анасы: Рас  па?  Құлынымның  хаты  ма?  Әкелші,  өзін
көрмесемде, хатын оқып, мауқымды басайын. 
Қайраттың хаты оқылады: 
Тергеуші: Сен 18-і күні сағат 10:00 де қайда болдың? 
Қайрат: Жолдастарыммен бірге
Тергеуші: Жоқ,  сен  Сәтпаев  пен  Мир  көшесінің
қиылысында  Савицкийді  соққыға  жықтың,  соның
нәтижесінде ол қайтыс болды. Сен кінәлісің оған. 
Қайрат: 
Сөйлесем даусым жетпейтін, 
Кез болдың мынау заманға 
Шовинизм еді ғой, 
Басты себеп жалғанға. 
Елбең, елбең жүгірген, 
Ебелек отқа семірген. 
Арғымақ мінген жаратып, 
Ақсауыт киген темірден. 
Алатаудай бабалар, 
Аруағыңмен жебей көр 
Тергеуші: Сен өзің Савицкийді өлтіргеніңді мойындайсың
ба? Жоқ па? 
Қайрат: Жоқ, мен Савицкийді көргенім жоқ
Тергеуші: Ақымақ! Әкетіңдер, атыңдар, көзін құртыңдар! 
Хатшы: Орындарыңыздан тұрыңыздар Сот келе жатыр! 
Үкім: Қазақ  КСР  Жоғарғы  сотының  сот  мәжілісі
залындағы  ашық  сот  отырысында  1987  жылдың  25
мамырынан  16  маусымына  дейін  Қайрат  Ноғайбайұлы
Рысқұлбеков  кінәлі  деп  танылып  мынадай  қылмыстық
жазаға тартылсын. 
Қазақ  КСР Қылмыстық  Кодексінің   60  бабы  бойынша  3
жылға бас бостандығынан, 65 бабы бойынша 15 жылға бас
бостандығынан  айыруға,  Қазақ  КСР  Қылмыстық
Кодексінің 173-1 бабы бойынша ең жоғары өлім жазасына,
атуға кесілсін.
Қайрат: Күнәдан таза басым бар, 
21-де жасым бар. 
Қасқалдақтай қаным бар, 

Бозторғайдай жаным бар. 
Алам десең алыңдар!
Қайрат деген атым бар, 
Қазақ деген затым бар. 
«Еркек тоқты құрбандық»
Атам десең атыңдар! 
Ведущий: Я люблю тебя за поля 
Те, что нам подарила земля, 
И закаты, и звёзды в ночи, 
Солнца дар - золотые лучи! 
Пенье птиц тебя будет ласкать, 
Лучше края тебе не сыскать. 
В этом крае краше земля! 
Казахстан, как люблю я тебя!

Ученик 8 «Б» класса исполнит песню « »
Жүргізуші: 
8 сынып оқушыларының өлең шумақтарын тыңдайық.
Ведущий: А сейчас послушаем стихотворения учеников 
8 «Б» класса  
1 оқушы:  О, халайық құтты болсын, 
Қуанышың шат күнің. 
Баянды боп бейбітшілік бақ күнің, 
Құт береке, бақ-дәулет ырысың!
Ортаймасын, айналайын халқым менің!
2-оқушы: Атыңнан айналайын егемен ел, 
Тәуелсіз күнің туды кенеле бер. 
Мерейің құтты болсын егемен ел,
Ғасырдың тойы болсын келе берер. 
3-оқушы: Ел басқарған Нұрсұлтандай атам бар, 
Көп алқапты жасыл жайлау далам бар. 
Ел бірлігін, ел тірегін тілеген,
Ақ ниетті халық деген данам бар 
Жүргізуші: Кең байтақ, көз жетпейтін жерім менің, 
Таулы арман, жасыл жайлау көлім менің. 
Бүгінде бар әлемге даңқың жетті,
Тәуелсіз Қазақстан елім менің 
Ведущий: О, Казахстан! О, Родина моя! 
Смотрю на степи и не вижу им конца, 
Любуюсь я красотами природы 
И нет на Родине моей плохой погоды.
Ученики 7 «А» класса прочитают стихи о Родине
На карте есть республика такая,
Великая, могучая, родная,
Казахстан – это имя страны,
Она велика от Алтая до Каспия,
Она широка, как народа душа.
Она же Европа, она же и Азия
И волны Урала, и всплеск Иртыша.
Родная земля,- молодая и древняя, -
Пою о тебе и тобою живу!
На север взгляну – вижу зелень деревьев я,
На юг посмотрю – ветры сушат траву,
Есть всё у тебя: и леса, и озёра,
И синие глуби натруженных рек,
Бескрайние степи, высокие горы.
И я – твой хозяин, и твой человек!
Жүргізуші: Сол күндер ғой жүректің аңсағаны, 
Соған шөлдеп, шөліркеп тамсанады. 
Өкініш пе, білмеймін қуаныш па
Өз-өзінен жүрегім ән салады деп 
7 «А», 8 «Б» сынып оқушыларының Биі
Ведущий:  Казахстан - мой любимый край! 
Всё, что хочешь здесь выбирай: 
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Есть народ здесь, в нём есть душа, 
Моя Родина так хороша! 
Всё что здесь - нигде не найти, 
По какому ни шёл бы пути, 
В этом крае краше земля Казахстан, как люблю я тебя!
Встречаем учеников 7 «А» и 8 «Б» класса с «Казахским 
танцем»
Жүргізуші:  Желтоқсан таңы дірілдеп ызғар, 
Жүректе жылы үміт пен ізгі ар. 
Ақ құстай бейбіт орманы самғап, 
Алаңға шықты жігіттер, қыздар. 
1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі – ХХ ғасырдағы айтулы
оқиға. Ол халық жүрегінде мәңгі сақталады. Сол желтоқсан
батырлары  Ләззат  Асанова,  Сабира  Мухаметжанова,
Қайрат Рысқұлбеков, Есбол Сыпатаевтарды т.б. қаза болған
ержүрек ұл-қыздарымызды еске аламыз. 
Ведущий: Свободен, величав и первоздан, 
Звезде подобный средь земель и стран, 
Кюй счастья ты наигрываешь звонко, 
Родной мой, лучезарный Казахстан!
Ученики 7 «А» класса исполнят песню
 «Мой Казахстан»
Жүргізуші: 
Қазақ дейтін менің бір елім, 
Жатыр алып, жарты дүние әлемін. 
Бұл даланы анам жаспен суарған, 
Бұл далаға жылап келіп қуанған.  

* * * * * *
«ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ӘДІСІН ӘДЕБИЕТ
САБАҒЫНДА ПАЙДАЛАНУ ТИІМДІЛІГІ»

Түркістан облысы, Шардара қаласы 
№16 КОЛЛЕДЖ МКҚК

Қазақ тілі мен әдебиет пән оқытушысы
 Аманова Фарида

 ХХ  ғасырдың  аяқ  кезіндегі  педагогикалық  ой  –
тұжырымдардағы  гуманизм идеялары , еркін білім беру ,
студенттің жеке тұлғалық күшін дамыту үшін колледждің
алдында  оқытудың  және  тәрбиелеудің  жаңа
технологияларын  қолдана  отырып  ,  жеке  тұлғаның
дамуына  кәсіптік  колледж  ортасында  қолайлы  жағдай
жасау  қажеттілігі  туындайды.  Кәсіптік  колледждің
педагогикалық құрылымында негізгі құндылық  - студент
және оның жеке тұлғасы.
   Педагогика ғылымының докторы Ж. Қараевтың деңгейлік
оқыту  жүйесі  туралы  іліміне  сүйеніп,  әр  пән  бойынша
деңгейлік тапсырмалар дайындауға болады. Өйткені қазіргі
экономикалық  жағдай  студенттің  жаңа  үрдістерін  талап
етуде.  Сондықтан  ғылыми  ізденіс  барысында  педагогика
саласында оқытудың деңгейлік жүйесі студенттерге ғылым
негізін  меңгертудің  негізгі  тиімді  жолы болып табылады.
Деңгейлік  оқытудың  ерекшелігі  –  студенттердің  сабақ
барысында  бірнеше  деңгейде  жұмыс  жасай
алатындығында.  Сонымен  бірге  қазіргі  жаңа
технологиямен  оқыту  барысында   компьютерлер  мен
оларды  басқарушы  алгоритмдер  біздің  қоғамыздың
маңызды  бөлігіне  айналды.  Олай  дейтініміз  ,  бүгінгі
таңдағы  жаңадан  шығып  жатқан  электронды  оқулықтар
студентті  жаңаша  оқытудың  ,  жаңа  оқу  әдістерін  ,  жаңа
мазмұнды қажет етеді.   
   Оқытудың  жаңа  технологиясының бірі  –  жалпы білім
беретін  колледждерде  әр  пәнді  деңгейлік  тапсырмалар

арқылы  оқыту  болып  табылады.  Студенттердің  деңгейге
бөліп  оқытуға бола ма, оның қандай тиімді жолдары бар ,
деңгейге бөліп оқытудың өзіндік ерекшелігі қандай  және
жеке тұлға тәрбиелеуде қандай көмегі бар деген сауалдарға
тоқталсақ , деңгейге бөліп оқытудың кезінде  студенттердің
тәжірибелік-теориялық  дайындығын, оқуға деген ынтасын,
дара  қасиетін  әлеуметтік-психологиялық   танымал,
сұранымын  ескеру  талап  етеді.  Сондықтан  да   тиімді
дәрежеге  жету  үшін  студенттің  білім  мен  деңгейіне
байланысты жұмысты ғылыми түрде ұйымдастыру қажет. 

* * * * * *
БІЛІМ БЕРУДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ

ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

Түркістан облысы, Шардара қаласы 
№16 КОЛЛЕДЖ МКҚК

 География пәнінің мұғалімі Беримова Жанна 

ХХІ  ғасыр  –  ғылым  мен  техниканың  дамыған  кезеңі.
Заман талабына сай қазіргі білім жүйесіндегі игі өзгерістер
мен  жаңалықтар  соның  нәтижесі.  Бүгінгі  білім  беру
үрдісінде жаңа ақпараттық технологияны пайдалану және
оны  мақсатты  түрде  жүзеге  асыру  –  ақпараттық  қоғам
дәуірінің негізгі көзі.

Қазіргі  таңда  жаңа  технологияның  жетістіктері
интерактивті  тақта  мен  электрондық  оқулыққа  тоқталар
болсақ... 

«Активті  экран»  кешені  білім  үрдісінде  қолданылатын
ақпаратты  көрсетуге  және  оны  компьютермен  басқаруға
тағайындалған  әмбебап  интерактивтік  жүйе  болып
табылады.  Бағдарламалық-техникалық  кешенді
дидактикалық  мақсатта  пайдалану  барысында  олардың
негізгі  қызметі  –  жалпы  ақпаратпен  кәсіби  біліктілікті
жетілдіру  бағытында  қолданып,  сонымен  қатар  бұл
құралдың  оқушылардың,  ойлау  және  ойын  қысқа  және
түсінікті түрде жеткізе білу қабілетін арттырып, өз ойларын
жаңа  технология  құралдары  көмегімен  жүзеге  асыруын
қалыптастыруды қамтамасыз ете алатыны белгілі болды. 

Бағдарламалық-теникалық  кешеннің  құрамына  кіретін
интерактивті  тақтаны оқытушыға  сабақты қызықты және
динамикалық  түрде  мультимедиалық  құралдар  көмегімен
оқушылардың  қызығушылықтарын  тудыратындай  оқуға
мүмкіндік беретін визуалды қор деп те атауға болады.

Сабақты  түсіндіру  барысында  мұғалім  тақта  алдында
тұрып, бір мезетте мәтіндік, аудио, бейне құжаттарды DVD,
CD-ROM және Интернет ресурстарын қолдана алады. Бұл
кезде мұғалім қосымшаны іске қосу, Web-түйін мазмұнын
қарастыру,  ақпарат  сақтау,  белгі  жасау  тышқанды
ауыстыратын арнайы қалам арқылы жазулар жазу және т.б.
әрекеттерді жеңіл орындай алады.

Интерактивті  құралдарды  сабаққа  пайдаланғанда
дидактикалық бірнеше мәселелерді шешуге көмектеседі:
- Пән бойынша базалық білімді меңгерту;
- Алған білімді жүйелеу;
- Өзін – өзі бақылау дағдыларын қалыптастыру;
- Жалпы оқуға деген ынтасын арттыру;

Оқушыларға  оқу  материалдарымен  өздігінен  жұмыс
істегенде  әдістемелік  көмек  беру.  Бұл  технологияны  оқу
материалын  хабарлау  және  оқушылардың  ақпаратты
меңгеруін ұйымдастыру арқылы, көзбен көру жадын іске
қосқанда  арта  түсетін  қабылдау  мүмкіндіктерімен
қамтамасыз ететін әдіс деп қарауға болады.
Оқушылардың  көпшілігі  естігенінің  5%  және  көргенінің
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20% есте сақтайтыны белгілі. Аудио және видео ақпаратты
бір  мезгілде  қолдану  есте  сақтауды  40-50%  дейін
арттырады.

Қазіргі  заман  мұғалімнен  тек  өз  пәнінің  терең  білгірі
болуы  емес,  тарихи  танымдық,  педагогикалық  –
психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік
және  ақпараттық  сауаттылық  талап  етілуде.  Ол  заман
ағымына  сәйкес  білім  беруде  жаңалыққа  жаны  құмар,
шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп,
оқытудың  жаңа  технологиясын  шебер  меңгерген  жан
болғанда  ғана  білігі  мен  білімі  жоғары  жетекші  тұлға
ретінде ұлағатты саналады.

Жаңа  технологияның  бізге  ұсынып  отырған  тағы  бір
жетістігі  бұл  әрине  мультимедиялық  оқулығымыз  -
электрондық оқулық.  Білім берудің  кез  келген  саласында
танымдық  белсенділікті  арттырып,  ойлау  жүйесін
қалыптастыруға шығармашылықпен жұмыс істеуге жағдай
жасайтын – электрондық оқулық. Электрондық оқулықты
пайдалану  мұғалімнің  ғылыми-әдістемелік  потенциалын
дамытып,  оның  сабақ  үстіндегі  еңбегін  жеңілдетеді.
Оқытудың  әр  сатысында  компьютерлік  тесттер  арқылы
оқушыны  жекелей  бақылауды,  графикалық  бейнелеу,
мәтіндері  түрінде,  мультимедиалық  ,  бейне  және  дыбыс
бөлімдерінің  бағдарламасы  бойынша  алатын
жаңалықтарды  іске  асыруға  көп  көмегін  тигізеді.
Электрондық  оқулықтарды  қарапайым  оқулықтарға
қарағанда пайдалану ыңғайлы және оларда өзін-өзі тексеру
жүйесі  бар.Осы  электрондық  оқулықтың  артықшылығы
болып табылады. Мұғалім үшін электрондық оқулық бұл
күнбе-күн  дамытылып тұратын  ашық түрдегі  әдістемелік
жүйе,  оны  әрбір  оқытушы  өз  педагогикалық
тәжірибесіндегі  материалдармен  толықтыра  отырып,  ары
қарай  жетілдіре  алады.  Мазмұны  қиындау  бір  үлкен
тақырыптың бөліктерін өткенде қосымша бейнехабар және
клиптер  қажетті  элемент  болып  табылады.  Бейнеклиптер
уақыт масштабын өзгертуге және көріністерді тез және жай
түрде  көрсетуге  пайдалы.  Электрондық  оқулық  таңдап
алынған  хабарды  көшіруге  мүмкіншілік  туғызады.
Электрондық  оқулық  арқылы  түрлі  суреттер,
видеокөріністер,  дыбыс және музыка тыңдатып көрсетуге
болады.  Бұл  әрине,  мұғалімнің  тақтаға  жазып
түсіндіргенінен  әлдеқайда  тиімді,  әрі  әсерлі.  Меңгерілуі
қиын  сабақтарды  компьютердің  көмегімен  оқушыларға
ұғындырса,  жаңа  тақырыпқа  деген  баланың  құштарлығы
оянады. 

Мектептердің  білім  деңгейін  көтеру  және  онда
интерактивті құралдарды пайдалану арқылы оқу – тәрбие
процесін  тиісті  деңгейге  көтеру,  мектеп  ұстаздарының,
басшыларының,  педагогикалық  ұжымның  жүйелі
басшылыққа алған бағыты деп есептейміз.

 Ақпараттық  технологияның  келешек  ұрпақтың  жан-
жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы
мол,  еркін  дамуына  жол  ашатын  педагогикалық,
психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса
мол. 
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.  Бөрібаев  Б.,  Балапанов  Е.  «Жаңа  ақпараттық
технологиялар», Алматы, 2003.
2.  Назарбаев  Н.Ә.  «Қазақстан  экономикалық,  әлеуметтік
және саяси жаңару жолында», « Егемен Қазақстан» газеті,
3/ ІІІ-2005. № 13
3. Істеміров Н «Қазіргі педагогикалық технологиялар мен
оқыту құралдары», Алматы,2007.

Түркістан облысы, Шардара қаласы 
№16 КОЛЛЕДЖ МКҚК

Стандарттау, метрология негіздері пәнінің
 мұғалімі  Дәулетиярова Гүлшат  

Пәні:    Стандарттау, метрология негіздері
Сабақ тақырыбы:   Нормативтік  техникалық құжаттарға
метрологиялық сараптама жүргізу
Сабақтың мақсаттары: 

1  Білімділік  мақсаты:  Нормативтік  техникалық
құжаттарға  метрологиялық  сараптама  жүргізуді
студенттерге  қандай  мақсатта  жүргізілетінін   жеткізе
білу,білімдерін  тереңдету

2   Тәрбиелік  мақсаты.  Әрбір  істі  саналы  түрде
орындауға,студенттердің  өз  ойларын  жеткізу  білуге,
стандарттау мәдениетілігін қалыптастыру

3  Дамытушылық   мақсаты:  Есте  сақтау  қабілетін  ,
сауатты сөйлеу, танымдық әрекеттерін дамыту

Сабақтың түрі, әдісі; Аралас сабақ, Сұрақ-жауап, ізденіс
жасау

Сабақтың  көрнекілігі; слайд
Пәнаралық байланыс: физика, электротехника
Сабақтың оту барысы        
 1 Ұйымдастыру  кезеңі ( 10 минут)
1 Сәлемдесу   2 Түгелдеу 
3 Оқуға қажетті құрал жабдықтарын тексеру.
2 Үй тапсырмасын  тексеру  ( 30 минут)
 Білім алушылар үш топқа бөлініп жұмыс жасайды, қім

коп ұпай жинаса  соларға  өте  жақсы деген баға  қойылып
«Сарапшы» деген ат беріледі.

Метрология - өлшеу бірлігін қамтамасыз ететін әдістер
мен қүралдар және керекті дәлдікке жету тәсілдері туралы
ғылым. Метрология үш тарауға бөлінеді: теориялы, заңды
және қолданбалы.

Теориялық метрология - метрологияның іргелі негіздерін
зерттеп дайындаумен айналысады.

Заңды метрология -  қолдануға  жіберілген  мемлекеттік
талаптарды бекітеді.

Қолданбалы  метрология -  теориялық  метрологиясы
зерттеп  дайындағандарды  тәжірибе  қолданумен
айналысады.

Метрология  объектілеріне  келесілер  жатады:  шама
бірлігі;  өлшеу  кұралдары;  эталондар;  өлшеуді  орындау
әдістері.

Метрологияның  дәстүрлі  объектілеріне физикалық
шама жатады.

Өлшеу -  арнайы  техникалық  құралдар  көмегімен
тәжірибе  жолымен шама  мәнін  табу.  Мысалға  объектінің
ұзындығын,  биіктігін  және  басқа  параметрлерін  өлшеу
құралымен анықтау.

Өлшеу  принципі -  өлшеу  негізіне  физикалық  құбылыс
немесе  физикалық  кұбылыстар  жиынтығы  алынған.
Мысалы,  массасына  пропорционалды  ауырлық  күшін
таразыға  тарту  арқылы  дененің  массасын  өлшеу,
термоэлектрлік әсерді пайдаланып, температураны өлшеу.

Өлшеу әдісі - өлшеу құралдары мен өлшеу принциптерін
қолдану  амалдарының  жиынтығы.  Мөлшерленген
метрологиялық  қасиеттері  бар  қолданбалы  техникалық
қүралдарды өлшеу қүралдары дейміз.

Өлшеу қателіктері - өлшеу кезінде алынған X мәні мен
өлшенген шаманың Q -  нақты мәнінің айырмасы. Өлшеу
қателігі  Δ =  Х  –  Q  формуласымен  анықталады.  Өлшеу
қателіктері,  өлшеу  әдістері  мен  қүралдарының
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жетілмегендігінен,  бақылау  шартының  түрақсыздығынан,
бақылаушы  тәжірибесінің  жетіспеуінен  және  оның  сезім
органдарының ерекшеліктерінен кұралады.

Өлшеу дәлдігі – нәтижелері  өлшенетін шаманың нақты
мәнге  жуықтығын  көрсететін  өлшеу  көрсеткіштері.
Дәлдікті  сан ретінде ықтималды қателіктің  модуліне  кері
шамамен көрсетуге болады.

Өлшеу  дұрыстығы –  нәтижелердің  жүйелік
қателіктерінің  нөлге  жуықтығын  көрсететін  (шаманы
қайталап  өлшегенде  бірқалыпты  қалатын,  немесе  бір
заңдылыққа сүйеніп өзгеріп отыратын қателіктер) өлшеудің
сапасы ретінде анықталады. Өлшеудің дұрыстығы, өлшеу
жүргізілген бірліктің нақты өлшемі оның шын өлшемінен
(анықтама  бойынша)  айрықшылығына  байланысты,  атап
айтқанда, осы өлшеу түріне алынған өлшеу құралдарының
таңдалу  дәрежесіне  байланысты.  Өлшеу  сапасының
маңызды  бір  көрсеткіші  -  оның  ақиқаттығы;  ол  өлшем
нәтижесіне  сенімділікті  сипаттайды  және  оларды  екі
категорияға  бөледі:  сәйкес  шамалардың  шын  мәнінен
ауытқуының ықтималды сипаттамаларының белгілі немесе
белгісіздігіне  байланысты  ақиқатты  және  ақиқат  емес.
Ақиқаттығы  расталмаған  өлшеу  нәтижелері  еш
бағаланбайды.

Өлшеу  құралы -  нормаланған  метрологиялық
сипаттамалы, өлшеуге арналған техникалық құралы.

Шама бірлігінің эталоны шама бірлігін қайта жаңғырту
және сақтауға арналған өлшеу құралдары.

Өлшеу  бірлігі –  нәтижелері  көрсетілген  шама
бірліктерінде берілген, өлшеу жағдайы, ал өлшеу қателігі
берілген ықтималдықпен қойылған шектен шықпауы керек.

Метрологиялық  қызмет -  өлшеу  бірлігін  қамтамасыз
етуге бағытталған субъектілер жиынтығының іс әрекеттері
мен жұмыс түрлері.

Өлшеу қүралдарын тексеру - қойылған талаптарға өлшеу
құралдарының  сәйкестілігін  анықтау  мен  мақұлдау
мақсатымен мемлекеттік метрологиялық қызмет органдары
орындайтын операциялар жиынтығы.

Өлшеу құралдарын калибрлеу - мемлекеттік бақылау мен
қадағалауға  жатпайтын,  өлшеу  құралдарының
метрологиялык  сипаттамалары  мен  нағыз  мәндерін  және
қолдануға  жарамдылығын  анықтау  мен  мақұлдау
мақсатымен  орындалатын  операциялар  жиынтығы.
Калибрлеу  -  заңды  метрология  саласында  және  одан  да
басқасында керекті техникалық процедура.

Физикалық  шама кез  келген  ғылым  саласындағы
зерттелетін  материалдық  жүйе  және  объектілерді
бейнелеуде қолданылады. МемСТ 8.417 келесі жеті негізгі
физикалық  шамаларды  бекітеді:  ұзындық,  масса,  уақыт,
термодинамикалық  температура,  зат  саны,  жарық  күші,
электр тоғы күші.

Өлшем (мера) - берілген мөлшердің физикалық шамасын
қайта қалпына келтіруге арналған өлшеу құралы. Мысалға
тұрақты сыйымдылықты конденсатор бір мән өлшем рөлін
атқарады, ал айнымалы сыйымдылықты конденсатор - көп
мәнді.

Метрологияның негізгі мақсаты - физикалық шамалар
бірліктерін  (МемСТ  1626380),  мемлекеттік  эталондарды
және  үлгілі  өлшеу  құралдарын,  әдістер  мен  өлшеу
құралдарын  және  бақылауды  зерттеп  дайындау,  өлшеудің
бірлігін және бір тектес өлшеу құралдарын қамтамасыз ету,
қате  жіберушілікті  бағалау  әдістерін  зерттеп  дайындау,
онымен  қатар  мөлшерлер  бірліктерін  эталоннан  немесе
үлгілі өлшеу құралдарынан жұмысшы өлшеу құралдарына

беру. Физикалық шамаларды өлшеу іс жүзінде техникалық
қүралдармен  тәжірибе  жолымен  орындалады.  Өлшеу  деп
кез келген мәндерді шартты түрде бірлік ретінде бекітілген
мәнмен салыстырып қарауды айтады. Өлшеу нәтижесінен
физикалық шаманың мәнін алады: Q= q* [Q].

Жаңа тақырыпты түсіндіру ( 20 минут)
Мемлекеттік органдар мен ведомствалық метрологиялық

қызметтердің  іс-әрекеттерінің  негізгі  бір  бағыты  өнімнің
сапасын қалыптастыруда өндірушілермен, жасаушылармен
тығыз  қарым-қатынаста  жұмыс  істеу.  Бұл  жұмыс
өнеркәсіптік  кәсіпорындардың  іс-әрекеттерінің  негізгі
бағыттарына  жататын,  метрологиялық  қызмет  атқаратын
өндірісті  метрологиялық  тұрғыдан  дайындау,
конструкторлық  және  технологиялық  құжаттарға
метрологиялық сараптама жүргізу.

Зерттеу,  жобалау  кезеңдері  — бұл  ғылыми-зерттеу
жұмыстары, техникалық  тапсырманы  жасау  және
тәжірибелік  конструкторлық  жұмыстар.  Осы  кезеңде
өнімнің  тағайындалуына,  техникалық  деңгейіне  және
сапасына қойылатын талаптар қалыптастырылады,  өнімді
жасау  принциптері  зерттеледі,  өнімнің  шығарылуы  мен
пайдаланудағы  конструкциясы,  бұйымның  дәлдік
сипаттамаларын  бағалаудың  әдістері  мен  құралдары
жасалады.  Бұйымды жасау кезеңі  өнімді  өндіріске  қою,
жасау, пайдалану  орнында  орнықтыру  және өндірістен
алып  тастауды  қамтиды.  Таратылу  кезеңі —  бұл  тиеу,
тасымалдау,  сақтау.  Бұйымды  пайдалану  кезеңі —  бұл
пайдалану,  техникалық  қызмет  көрсету,  салыстырып
тексеру, жөндеу және қолданыстан алып тастау.

Өнімді  жобалау,  жасау  және  сынау  өндіріс  типіне
(сериялық, толассыз, даналап қайталану немесе жеке-дара
жасалу) байланысты. Бұл жерде сериялық өндіріс дегенді
мерзімді қайталанып отыратын партиялық өнімді түсінеміз.

Толассыз  өндіріс  өнімдері  дегеніміз,  тоқтаусыз,  үлкен
көлемде ұзақ уақыт ішінде шығарылатын өнімді айтамыз.
Бір  жолы  ғана  немесе  мерзімді  жеке-дара  жасалынатын
өнім  жеке-дара  өндірісіне  жатады.  Даналап  қайталану
өндірісі  –  мерзімді  даналап  шығарылатын  жеке-дара
өндіріс  өнімі,  алдыңғы  және  содан  кейінгі  шығарылған
өнімнің  арасындағы  уақыт  интервалы  өнімнің  өндірістік
циклынан  көп  болатын  шарт  орындалатын  өндіріс.  Бір
реттік шығарылатын өнім — бұл жеке-дара өндіріс өнімі
немесе  бір  рет  шығарылған  және  қайталап  шығаруға
арналмаған өнім.

Метрологиялық  сараптаманың  мақсаты,  мазмұны
және  қарастыратын  мәселелері.  Конструкторлық  және
технологиялық  құжаттарға метрологиялық  сараптама
жүргізу  —  өлшеуге  жататын,  дәлдік  нормасын
тағайындайтын  және  бұйымды  жобалау,  жасау,  сынау,
пайдалану  және  жөндеу  үшін  өлшеу  құралдары  мен
әдістері  параметрлерін  таңдау  бойынша  техникалық
шешімдерді  талдау  және  бағалау.  Бұл  өндірісті
метрологиялық  тұрғыдан  қамтамасыз  ету  бойынша
жұмыстар кешенінің бөлігі болып келеді.

Техникалық  құжаттарға  метрологиялық  сараптама
жүргізу  мақсаты  —  әрбір  кәсіпорын,  сала  және  халық
шаруашылығы  шегінде  жалпы  талап  етілген  дәлдік  пен
бірыңғайлылыққа  қол  жеткізу,  ғылыми  зерттеулерді  қоса
алғанда, шығарылатын өнімнің берілген сапа көрсеткіштері
мен өндіріс тиімділігін қамтамасыз етудің маңызды негізін
құру.

«Талдау  және  бағалау»  деген  ұғым  құжаттарға
метрологиялық  сараптама  жүргізудің  қосымшасы  ретінде
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кең  мағына  береді.  Әрбір  нақты  жағдайда  негіздеме
деңгейімен  немесе  конструкторлар  мен  технологтардың
жобалау  құжаттарында  өнімді  жасаудың  барлық
кезеңдерінде метрологиялық қамтамасыз етуді толығымен
көрсетілуімен  анықталады.  Егер  метрологиялық
сараптаманы пішімі бойынша бақылау процесі деп білсек,
мазмұны  бойынша  бұл  барлық  деңгейдегі  мамандармен
орындалатын  өзара  байланыстағы  ұйымдастыру,
әдістемелік  және  ғылыми-техникалық  іс-шаралардың
жиынтығы.

Кәсіпорындар тәжірибесінде метрологиялық бақылаудың
түрлі пішімдерін қолданады. Солардың бірі конструкторлар
немесе  технологтармен  жүзеге  асырылатын,  техникалық
құжаттардың  метрологиялық  норма бақылауы. Норма
бақылау  тек  сызбалар  мен  сұлбаларға  жүргізіледі.
Метрологиялық  норма  бақылау  стандарттау,  унификаттау,
технологиялық  және  т.б.  деңгейлерін  бақылаумен  бірге
жүргізіледі.

Көптеген  кәсіпорындар  үшін  техникалық  құжаттардың
метрологиялық  қызметпен  келісу  кезінде  метрологиялық
бақылануының  маңызы  зор.  Келісуге  көбіне  өлшеу
жүргізуге  тікелей  немесе  жанама  қойылатын  негізгі
талаптар берілген құжаттар жатады. Бұлар бұйым жасауға
және  өлшеу  құралдарын  алуға  өтінім,  техникалық
тапсырма мен техникалық жоба, сынау бағдарламары мен
әдістемелері,  параметрлерге  өлшеу  (бақылау)  жүргізу
әдістемелері,  стандартталмаған өлшеу құралдарын құруға
арналған техникалық құжаттамалар жинақтары.

Метрологиялық сараптама жүргізу кезінде:
11Бұйымның  дәлдік  сипаттамаларына  қойылатын
техникалық талаптардың толық және анық болуын;
11Жеткіліктілік  және экономикалық  тиімділік  тұрғысынан
өлшенетін  параметрлердің  таңдап  алынған  түрлері
мақсатқа сәйкес болуын;
11Сапаны бақылау сенімділігі, еңбек қауіпсіздігі, қоршаған
ортаны  қорғауды  қамтамасыз  ету  тұрғысынан  өлшенетін
параметрлердің түрлерінің жеткілікті болуын;
11Құжаттарда  өлшеу  құралдарының  типінің  көрсетілуі
немесе  өлшеу  құралдарының  метрологиялық
сипаттамаларына қойылатын талаптардың болуын;
11Ұсынылған  өлшеу  құралдарын  басқа  (жаңа:  отандық,
шетелдік,  стандартталмаған)  өлшеу  құралдарына
ауыстыруға мүмкүндік болуын;
11Стандартталған  немесе  аттестатталған  өлшеу  жүргізу
әдістемелерінің болуы мен қолданылуын;
11Өлшеу  жүргізу  шарттарына  қойылатын  талаптардың
толықтығы мен дұрыстығын;
11Өлшеу  жүргізу  реті  мен  эксперименттік  мәліметтерді
өңдеу алгоритміне қойылатын талаптардың негізделуін;
11Қолданылатын  өлшеу  құралдарымен  шартталған,
технологиялық процестің бірізділігі  мен конструкциясына
қойылатын талаптардың өзгеру қажеттілігін;
111 Физикалық шамалардың белгіленуі, атаулары мен
терминдерін  дұрыс  пайдалануын  белгілеу  қажет.
Сараптамаға  немесе  бақылауға  жататын  конструкторлық
және  технологиялық  құжаттардың  нақты  түрлері  бұйым
түрлері мен өндіріс сипатына байланысты. Бірақ сараптама
қажеттілігі  құжаттамаларды  жасаушымен  анықталады.
Егер  құжаттама  жасаушы  сраптаманы  қажет  емес  деп
тапса, онда сараптама жүргізілмейді.

Конструкторлық  және  технологиялық  құжаттамалар
метрологиялық сараптамаға жинақталып келуге тиіс.

Метрологиялық  сараптамадан  өткен  құжаттарға

сараптама жүргізген бөлімше қол қояды.
Басқа  ұйым  немесе  кәсіпорыннан  келіп  түскен

конструкторлық  және  технологиялық  құжаттамалар
метрологиялық  сараптама  нәтижелері,  сонымен  қатар
метрологиялық  сараптама  нәтижелері  бойынша
конструкторлық  және  технологиялық  құжаттамаларға
өзгерістер  енгізу,  немесе  метрологиялық  тұрғыдан
қамтамасыз ету тиімділігін көтеру бойынша іс-шараларды
жасау талап етілетін метрологиялық сараптама нәтижелері
сараптамалық қорытындыда беріледі. 

Жаңа тақырыпты бекіту (20 минут)
Осы  сұрақтарға  жауап  берген  соң,  білім  алушыларға

сабақты  жақсы  түсіну  мақсатында   бізге  қол  жетімді
сараптаудың түрі  «Нан сапасына» органолептикалық баға
берді.  Үш  топ  өзінің  сараптама  жұмыстарын  төмендегі
тәртіппен жүргізеді.

Бұл жерде Органолептикалық бағалау лайықты бұйым 
түріне стандарт бойынша жүргізіледі. Сыналатын нан 
үлгісін дұрыстап қарап, өнімнің пішініне, қыртысының 
бояуына және оның жуандығына, бетінде сызат жоқтығына
назар аудару керек. Поралардың, олардың суретінің 
біркелкі таралуын тексеру, нан жұмсағының шынығын бар 
немесе жоқтығын, оның жабысқақтығын белгілеу, нанның 
балғындығын бағалау. Жақсы піскен балғын нанның 
жұмсағы ақырын басқан кезде өз пішінін бұрынғы қалпына
келтіреді, кесу кезінде ұсақталмайды.

Нан жұмсағының анализ жасау барысында, оның 
жасалған ұнның түсі мен сортына сәйкес келуін белгілейді. 
Иісін бағалау кезінде көгерген немесе қалыпты балғын 
нанға тән емес басқа иістердің болуын көрсету, ал дәмін 
бағалау кезінде артық қышқыл, тұзды, тұщы, ащы және 
басқа бөтен дәмнің болуына, шайнау кезінде шықырлауы 
жоқ болуына назар аударады.

Нан жұмсағының кеуектілігін анықтау. Кеуектілік 
дегенде, поралар көлемінің жалпы нан жұмсағының 
көлеміне қатынасы деп түсінеді. Нанның кеуектілігі оның 
сапасын бағалауда белгілі бір орын алады. Жұқа қабырғалы
кеуектері бар үлпілдек нанең жақсы деп есептеледі, ол 
организмде тез қорытылады. Кеуектілік стандарттармен 
номерленеді, ол нанның түрлі сорттарына түрліше 
бекітілген. Нанның кеуектілігі дегеніміз жұмсақтағы 
кеуектердің көлемінің жалпы нандағы жұмсағының 
көлеміне қатынасын айтады. Нанның кеуектілігін Журавлев
әдісімен анықтайды.

Сараптама  барысында: Өнімнің орталығанан ені 7-8 
см бөлшек кесіп алады. Сыртқы қабатынан 1см 
қашықтықтан алынған жұмсақ бөлшегінен цилиндр жасап 
шетіне өсімдік майын жағады. Цилиндірді айналдыра 
отырып нан жұмсағына енгізеді. Толған цилиндірді лотокқа
орналастырады, сосын нан жұмсағын цилиндрден ағаш 
втулкамен 1смге итеріп шығарып өткір пышақпен кесіп 
алады. 3,8 см цилиндрдің ішкі диаметрінде жұмсақ 
ойығының көлемі 27 см³ тең. Бидай нанынан 3 ойық, ал 
қара бидай нанынан 4 ойық алады.

Бағалау (5 минут)
Сараптау аяқталғаннан соң жақсы жауап берген топ «5»

деген бағаға ие болады. Сонымен қатар қарсылас топтағы
жақсы жауап берген студенттер бағаланады.

Үйге  тапсырма  (5 минут) 
Нормативтік  техникалық  құжаттарға  метрологиялық

сараптама жүргізу
* * * * * *

---8 --
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АШЫҚ ТӘРБИЕ САҒАТЫ
МЕН ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН ҰЛАНЫМЫН

Түркістан облысы, Шардара қаласы 
№16 КОЛЛЕДЖ МКҚК

Жатақхана тәрбиешісі  Венера Жаулибаева

МАҚСАТЫ: Білім алушыларға сан ғасырлардан бері біздің
ата  –  бабаларымыздың  аңсаған  арманы  –  «Тәуелсіздік»
екені сол үшін отқа түсіп күрескендері жайлы, 1986 жылғы
көтерілісті,  жастардың  көтеріліске  шығу  себептерін,
олардың алға қойған мақсаты жайлы түсінік беру, туған елі
мен жеріне сүйіспеншілікпен қарауға, туған халқын сүюге
және  елімізде  бейбітшілікті  сақтауды  қолдай  отырып,
тарихымызға құрметпен қарауға тәрбиелеу

КӨРНЕКІЛІГІ  Бейне таспа, лозунг, қазақ костюмдері.
САБАҚТЫҢ ТҮРІ  Аралас сабақ.
САБАҚТЫҢ ӨТЕТІН ОРНЫ:  Колледждің  акт. залы
САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ

Ән. «Желтоқсан желі»
1-жүргізуші  Армандарды жақындатып тым алыс,
Біздің жаққа жеткен екен жылы ағыс.
Егеменді – ел бақытты,ертеңі,
О,,халайық ,құтты болсын қуаныш !
2-жүргізуші  Құтты болсын Тәуелсіздік мерекесі,
Мықты болсын елімнің керегесі,
Тату - тәтті боп халқымыз әрқашан
Кетпесін туған жердің берекесі.
1-жүргізуші  Құрметті ұстаздар, студенттер және бүгінгі 
кештің қонақтары !
2-жүргізуші   Бүгін   жатақхана  білім  алушыларының
өткізгелі  отырған  «Мен  тәуелсіз  Қазақстанымның
ұланымын!»  атты  ашық  тәрбие  сағатымызға  қош
келіпсіздер!
1-жүргізуші  Бүгінгі тәрбие сағатымыз ата-бабаларымыз 
ғасырлар бойы армандаған, сол жолда ғасырлар бойы 
күрескен ,ерлігіміздің ерен ісімен бүгінгі таңда қол 
жеткізген, еліміздің тарихында алтын әріптермен жазылып 
қалған Тәуелсіздік күні мерекесіне арналады.
2-жүргізуші 1986 жылдың ызғарлы желтоқсаны қазақ 
халқының қасіреті де қасиеті де жетерлік тарихына 
айналды.70 жыл бойы құлдырауға маталған қазақ халқы 
1986 жылдың желтоқсанында тар жол тайғақ кешуден өтті.
2-жүргізуші  Осы желтоқсан көтерілісіне қатысып опат 
болған патриот апа – ағаларымызды бір сәт еске 
алайық. ( 1 минут үнсіздік)
2-жүргізуші   Білімалушылардың  орындауында
«Тәуелсіздік  тұғырым  »тақырыбындағы  жыр  -
шумақтарын қабыл  алыңыздар.

1-жүргізуші  1922 жылы құрылған КСРО 1991 жылы өз 
өмір сүруін тоқтатты. 1991жылы Қазақсатн өзінің 
тәуелсіздігін жариялады. Бұл қазақ тарихындағы ғасырлар 
бойы аңсаған арманы орындалған күн болды. Екі ғасыр 
Ресей империясының отары болған 70жыл бойы Кеңес 
одағының қысымын көрген Қазақстан үшін бұл күн Ұлы 
мереке еді.Қазақстан тәуелсіздігін алып, ғасырлар бойы 
ұмыт бола бастаған тілін, салт –дәстүрін қайта жаңғыртып, 
тәуелсіздік туын биік көтерді.

1 – жүргізуші  Ал, ендеше бишілеріміздің дайындаған 
«Махамбеттің жыры» биін тамашалаңыздар.

2-жүргізуші  Тәуелсіздік халқымыздың сан ғасырлар бойы 
аңсаған асыл арманы еді. Тарихқа жүгінсек, ежелден қазақ 
халқы өздігінен ешқандай соғыс ашпаған, қашан да 
бейбітшілікті ту етіп ұстаған, бейбіт халық болған. Дүние 
жүзіндегі халықтардың ортақ ойы, арманы-
бостандық,тәуелсіздік. Бұл арман қазақ халқына сонау он 
сегізінші ғасырда қазақ хандығының қысылтаң уақытында 
Ресей мемлекетіне бодан болғанынан бері пайда болды.

2 – жүргізуші:  Ендігі кезекте назарларыңызды «Қанды 
желтоқсан» бейне ролигіне аударыңыздар.
1 – жүргізуші  Қазақпын,еңселі елмін егеменді,
Кеңейттім кең әлемге керегімді.
Мұхиттың ар жағында жатқан жұрттар
Таныды тепе-тең деп тереземді.
2 – жүргізуші  Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі.
Мықты болсын елімнің керегесі.
Тату-тәтті боп халқымыз әрқашан
Кетпесін туған жердің берекесі.
1-жүргізуші   Ендігі кезекте халқымыздың әнші 
композиторы Роза Әлқожаның «Атамекен» әнін 
1 – курс білім алушысы Әкімбай Әйкерімнің 
орындауында қабыл алыңыздар.
2 -жүргізуші  Кең байтақ, көз жетпейтін –жерім менің,
Таулы орман ,жасыл жайлау,көлім менің.
Бүгінде бар әлемге даңқың жетті.
Тәуелсіз Қазақстан –елім менің.
6. ҚОРЫТЫНДЫ 
1 – жүргізуші.  
Жиырма жеті жыл ,жиырма жеті жыл азаттық,
өзімізді бұғаудан солай босаттық.
Ақтадық біз ата-баба үмітін,
Қолда қазір көк ту менен бостандық.
2 - жүргізуші
Қазақ елім, туды жастық дәуірің,
Алғандайсың жұлдызыңның жарығын.
Тәуелсіздік құтты болсын, өр халқым,
Туған күнің құтты болсын, Отаным !

Ән «Жаса Қазақстан» 
Әскери би Нұрдәулет

1 – жүргізуші  Тәуелсіздігіміздің тұғыры 
биік,халқымыздың еңсесі жоғары,,егемендігіміз баянды 
болсын деген тілекпен «Мен тәуелсіз Қазақстан 
ұланымын!»деп аталатын ашық тәрбие сағатымызды 
аяқтаймыз.
2 - жүргізуші   Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. 
Сау болыңыздар! 
1 – жүргізуші Бақытымызды қастерлейік! 
Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын!

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1.Мектептегі сыныптан тыс тәрбие жұмыстар.
2.Тәрбие құралы.
3. Әлеуметтік желі материалдары.

* * * * * *
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ ДЕВИАНТТЫ 
МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНЫҢ АЛДЫН-АЛУ

Түркістан облысы, Шардара қаласы 
№ 16 КОЛЛЕДЖ МКҚК

Психолог маман  Касимова Дариха Сапархановна

Еліміз  егемендігін  алып,  дүниежүзілік  өркениетке
ұмтылу барысында өскелең ұрпаққа дұрыс тәлім - тәрбие
беру халықтың жарқын болашағын меңзейді. Ұрпақты дана
да,  тәрбиелі  етіп  тәрбиелеу  үшін  –  оның  тұлғалық
ерекшеліктерін қалыптастыру қажет. 

Адамды  сипаттағанда  алдымен  мінезін  ескереді.
А.С.Макаренконың  айтуынша  адамның  жаман  мінезі
басқаларға  тікенектей  қадалып,  жараласа,  оның  өзі  де
шөңге кіріп кеткендей сыздатып, қинайды деген болатын.
Жалпы  ата-аналар  балаға  тәлім-тәрбие  берумен  бірге
олардың бойында ақыл-қайрат,  білім-тағылым алу,  мінез-
құлқының дұрыс қалыптасуына үнемі көңіл аударып, жете
мән беріп отырғаны дұрыс. 

Мінез-адамның  генетикалық  ерекшеліктеріне
байланысты  болып,  өмір  жағдайларына  сәйкес  және
солардың  ықпалымен  байқалып  отыратын  тұрақты
психологиялық  ерекшеліктердің  жиынтығы.  Адамның
өзінің  мінез-құлқына  бақылау  жасау  арқылы  мінездегі
мінін түзетуге,  жағымсыз әрекет,  дөрекі  мінездерден өзін
тиып  ұстауға  болады.  Мінез-құлық  адамның  өзіне,
маңайындағы  басқа  адамдарға,  тапсырылған  іске  қалай
қарайтынынан  байқалады.  Мінез,  тәрбие  –  жан  иесіне
тиісті  азық  беріп,  сол  жан  иесінің  дұрыс  өсуіне  көмек
көрсету деген сөз.(М.Жұмабаев)

Жасөспірімдік  шақтың  адамның  қалыптасуындағы
ерекше  жас  ерекшелік  сатысы  ретінде  айқындалуы  ХІХ
ғасырдың екінші жартысында басталды. Жасөспірімдік бұл
балалық  шақтан  ересектер  әлеміне  өту  сатысы,  ол
эмоционалды  жағынан  мазмұнды  болғандықтан,
жасөспірімдік  дағдарыстың  негативті  белгілері  көріне
бастайды. 

Жасөспірім өзін,  өзінің мүмкіндіктерін және жеке дара
ерекшеліктерін  түсінуге  ұмтылады,  өзінің  басқа
адамдармен  ұқсастығын  және  олардан  айырмашылығын
тапқысы келеді.  Құрбыларымен қарым-қатынас  жасау  өзі
туралы  адекватты  түсінік  қалыптастыруға  мүмкіндік
береді.  Э.Эриксон бойынша құрбыларының арасында болу
жасөспірімдерге  саяси,  әлеуметтік,  экономикалық  және
діни  идеологиялық жүйелердің  әсерін  сезінуге  мүмкіндік
береді.  Құрбы-құрдастарымен  көп  уақытын  өткізген
жасөспірімдер  мінез-құлқының  бағыттылығын
қалыптастырады, кейде ол девиантты, бұзылған болады. 

Қазіргі  таңда  зерттеушілер  арасында  девиантты  мінез-
құлық  мәселесіне  деген  қызығушылықтар  көптеп
байқалуда.  Девиантты  мінез-құлықты  ғылыми  зерттеу
психология,  криминология,  психопатология,  әлеуметтану
ғылымдарында жүзеге асуда. 

Балалармен, жасөспірімдермен, жеткіншектермен жұмыс
жасайтын  психологтардың,  әлеуметтік  педагогтардың,
әлеуметтік жұмыскерлердің негізгі міндеті олардың мінез-
құлқында  кездесетін  жағымсыз  ауытқулардың  алдын  алу
болып табылады. 

Девиантты мінез-құлықтың алдын-алу – бұл индивидке
әлеуметтік  ортаның  жағымсыз  факторларының  әсерін
жоюға  және  олардың  қалыпты  өмір  деңгейін  қорғауға,
денсаулығын сақтауға және қолдау көрсетуге бағытталған

әлеуметтік,  әлеуми-психологиялық,  педагогикалық  және
медициналық  ғылыми  негізделген  және  дер  кезінде
қолданылған  кешенді  шаралардың жиынтығы. Девиантты
мінез-құлықтың  алдын-алу  шаралары  жалпы және
арнайы болып бөлінеді.

Жалпы алдын алу шаралары жеке тұлғаның әлеуметтену
процесінің  қалыпты  өтуі  үшін  психолого-педагогикалық,
әлеуметтік-психологиялық  жағдайларды  жасауға
бағытталған  бірқатар  ескерту  шараларын  жүзеге  асыру
болып табылады. 

Арнайы  алдын-алу  шаралары  нақты  тапсырмаларды
шешуге бағытталған шара қолдану жүйелерін жүзеге асыру
болып  табылады:  наркомания,  делинквентті  мінез-құлық,
қараусыз қалу, балалық-жеткіншектік жезөкшеліктің алдын
– алу шаралары және т.б. 

Девиантты  мінез-құлық  саласындағы  алдын-алу
жұмыстарын  мынадай  басты  бағыттарға  бөлуге
болады: 

- Адамдардың материалды және рухани қажеттіліктерін
толығымен қанағаттандыруда  әлеуметтік-экономикалық,
мәдени-тәрбиелік  және  басқа  да  тапсырмалардың  жалпы
мемлекеттік және аймақтық деңгейде шешілуі; 
11 Адамның  тіршілік  ететін  микроортасын
сауықтыруға  бағытталған  
әлеуметтік –педагогикалық шараларды жүзеге асыру; 
 Нақты  адамның  мінез-құлқындағы  девиацияны
ескерту  мен  түзетуге  
бағытталған  индивидуалды  тәрбиелік  -  алдын-алу
шараларын өткізу. 

Девиантты  мінез-құлықтың  алдын-алу  түрлері
болып:
Алғашқы  алдын-алу  шаралары,  бұл  ауытқыған  мінез  —
құлықтың   қалыптасуына  негативті  әсер  ететін
факторларды тоқтатуға арналған шаралар; 
 Екінші  алдын-алу  шаралары,  бұл  өмірдің  қиын
жағдайында  қалған  девиантты  мінез-құлықтағы
жасөспірімдерге  бұдан  да  жаман  іс-әрекеттерге,  заң
бұзушылыққа,  қылмыстарға  жол  бермеуге,  дер  кезінде
көмек  көрсетуге  бағытталған  әлеуметтік-психологиялық,
әлеуметтік-педагогикалық, құқықтық шаралар жиынтығы. 

Девиантты  мінез-құлықты  алдын-алудың  ерекше  түрі,
кейде  үшінші  алдын-алу  деп  те  атайды,  жазаларын  өтеп
қамау  орындарынан  шыққан  жасөспірімдерге  қайтадан
қылмыстық  іс-әрекеттер  жасамауына  бағытталған
әлеуметтік,  әлеуметтік-психологиялық  және  құқықтық
шаралар. 

Жасөспірімдердің  девиантты  мінез-құлқын  алдын-алу
процесі  әртүрлі  әлеуметтік  институттар  кешені  арқылы
жүзеге асады. Алдын –алу шараларымен отбасы, мектептен
тыс  демалыс  мекемелері  (спорттық  секциялар,  клубтар
және т.б.) сияқты әлеуметтік институттар да айналысады.
Олардың  алдын-алу  шаралары  жасөспірімдерге  қоғамда
қабылданған  тәсілдермен  өздерінің  қажеттіліктерін
қанағаттандыруға  мүмкіндік  беруге  және жағдай  жасауға
бағытталған,  сонымен  қатар,  индивидке  өмірлік
субъективті қиын жағдайларда дер кезінде кәсіби көмектер
көрсету. 

Билікті  орындау  органдарына  қарасты  кәмелетке
толмағандар  ісі  жөніндегі  комиссиялар,  уақытша  қамау
орталықтары,  кәмелетке  толмағандардың  бейімделу  және
оңалту  орталықтары,  әлеуметтік  орталықтар  және  т.б.
сияқты  әлеуметтік  институттар  отбасында  қауіп-қатерлі
қиын жағдайлар болған жасөспірімдерге қолдау көрсетуге,
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сонымен  қатар,  қараусыз  қалған  және  басқа  да  қиын
жағдайда қалған балаларға көмек көрсетуге арналған. 

Соңғы  кездері  балаларға  ата-аналар  тарапынан
көрсетілген  қысым,  отбасындағы  зорлық-зомбылық,
аяусыз,  қатал  қарым-қатынастары,  түрлі  конфликтер
балалардың мінез-құлқының бұзылуына әкеліп соқтыруда.
Соның  салдарынан  балалардың  үйден  қашуы  мәселесі
соңғы жылдары отбасының өзекті мәселесіне айналды. 

Конфликт  салдарынан  балалардың  үйден  қашу
мәселесіне  орай  психологтардың  ата-аналарға  кеңес
беруіндегі негізгі принциптерді көрсетуге болады
1. Ата-аналар  күш  қолдану,  қорқыту  сияқты  іс-
әрекеттерді тоқтатуы  қажет, бұл тек қарым-қатынасты одан
сайын нашарлатып, конфликтіні тереңдете түседі; 
11 Ата-аналар  баласы  кез-келген  уақытта  өз  үйіне
қорықпай  келетіндей  атмосфера  жасауы  керек.  Олай
болмаған жағдайда амалсыз уйде қонбаудың салдары тек
қана қаңғыбастықтың мүмкіндігін күшейтуі мүмкін. 

Ата-аналарға  балалары  олардан  қорықпайтындай  және
олардан  көмек  сұрай  алатындай,  өздерінің  шынымен
көмектесе алатынына күмән келтірмейтіндей жағдай жасау
керек.  Бала  мәселенің  шешімін  үйден  қашып  даладан
іздемейтіндей жағдай жасау; 
111 Ата-аналар өздерінің балаларына ақыл айтуды тек 
қана эмоционалды жылы қарым-қатынастарын қалпына 
келтіргенде ғана айта алады, әйтпесе бұндай жаста балаға 
әсер ету мүмкіндігінен айырылуы мүмкін; 
Ата-ана өзінің қадірін түсіндіру үшін, баласының 
сыйлауына ие болуы үшін өзінің физикалық және рухани 
денсаулығын қалпына келтіру керек; 
Ата –аналарға олардың баласының мінез-құлқындағы 
өзгерістер сол сәттен болмайтындығын түсіндіру керек, бұл
жерде өздерінің баласының мінез-құлқын өзгертуде ата-
аналарға негізгі рөлді өздері ойнауға тура келетіндігін 
түсіндіру; 
Өзінің баласына көмектесуі үшін ата-аналар қазір болмаса 
да,  болашақта көмектесе алатындығына көзі жетіп нық 
сенімді болуы керек.  Осы жерде келтірілген себептер 
психологтардың көзқарасы бойынша универсалды деп 
есептеледі, осылардың негізінде ата-ана мен жасөспірімдер
арасындағы әртүрлі конфликтілер шешімін табылуы 
мүмкін. 

Баланың мінезін қалыптастыруда оның теріс істері мен
қылықтарын  кезінде  көре  біліп,  ретіне  қарай  оған  түрлі
жаза  қолданып  отырған  да  жөн.  Жазалауды  да  мадақтау
сияқты ептілікпен,  ерекшік байсалдықпен қолдану қажет.
Әділ  жазалау  баланы  қатты  ойландырып,  мінез-құлқын
өзгерте  бастауға  себепші  болады.  Орынсыз  жаза  баланы
ашулы, ызақор, кекшіл, қасарыспа, не қорқақ, селсоқ күйге
түсіруі мүмкін. 

Бұл педагогикалық іс-әрекеттер мазмұны, қоғам өмірінде
бекіген  адамгершілік  қадір-қасиеттер  мәнімен,
талаптарымен тікелей байланыстыра, адамдар арасындағы
қарым-қатынастар  (достық,  жолдастық,  туыстық,
сүйіспеншілік, махаббат т.б.) нормаларымен ұштастырыла
жүзеге  асырылғанда,  балалар  бойында  девиантты  мінез-
құлықтың  өріс  алмауына  және  оларды  мектеп
қабырғасынан  бастап  әлеуметтендіруге  мүмкіндік
жасалады.

Қолданылған әдебиеттер: 
• Мектептегі психология 2015 – 11,2008-4, 2014-08
• Нұрмахамбетова Т.Р Тәжірибелік психологич II том
• Интернет желісі.

Түркістан облысы, Шардара қаласы 
№16 КОЛЛЕДЖ МКҚК

Өндірістік оқыту шебері Бақтыгүл  Моминова

САБАҚ ЖОСПАРЫ
Өндірістік іс тәжірибе сабағы солянка  дайындау:

 үй солянкасы, ет солянкасы , жинақ ет солянкасы.
                                         
Өндірістік іс тәжірибе мақсаты     
1  Білімділік мақсаты –  Құс етінен котлет массасын 
дайындауды және олардан дүмбіл жасауда оларды қалай 
формалауды, қалай ұсынуды үйрету.
2  Тәрбиелік мақсаты –  Студенттерді өндірістік сабақта 
өзін-өзі басқаруға, тазалыққа үйрету және әрбір 
тапсырманы жауапкершілікпен қарап орындалуын 
қадағалау.
3 Дамытушылық мақсаты –  Студенттердің ой - өрісін 
дамыту мақсатында солянка  дайындау: үй солянкасы, 
ет солянкасы, жинақ ет солянкасы.
Сабаққа керекті құрал саймандар:  пышақ, тақтайша, табақ,
қазан т.б. асханалық ыдыстар нұсқаулар, карталар.  
Сабақтың  барысы  
1 Ұйымдастыру  кезеңі   (15 минут)
- Студенттерді түгелдеу, топ кезекшісінің есебі
- Студенттердің сыртқы(арнайы)киімдерін түгелдеу
- Жұмыс орнының жабдықтарын қарау және жұмыс орнын
ұйымдастырды нұсқаулар беру
- Қауіпсіздік техникасы ережелер бойынша нұсқау беру
2 Кіріспе бөлім  (30 минут)
Өткен сабаққа сұрақ
1 Көжелердің тамақтанудағы маңызы қандай?
2  Ет және балық сорпаларын қалай дайындайды?
3 Қышқыл сорпалар түрлері мен оларды дайындаудың 
ерекшеліктері қандай?
4 Үй қышқыл сорпасының дайындау солбасын жаса.
5 Сорпа не үшін майланады және онын майламбаудын 
амалы неде?
  Жаңа тақырыпты түсіндіру (45 минут)
 Ащы сорпалар. Ащы сорпалар -  орыс халқының байырғы 
ұлттық тағамы. Ащы сорпалар құрамына тұздалган қияр, 
шала қуырылған пияз, томат пюресі, каперс, зәйтүн ағашы 
жемісі (оливка) немесе маслина ніреді. Оларды ет пен 
балық қою сорпасында немесе  жас және кептірілген 
саңырау – қулақ піспе суында дайындайды.
Ет жиынтығы ащы сорпасы. Қайнап тұрған сүйек – ет 
сорпасына шала қуырылған пияз, бөктірілген қияр, томат 
пюресі, каперс, дәмдеуіш тұзды суымен бірге тұз салып, 5-
10 ми. Пісіреді. Ет өнімдерінің 3-4 түріне сорпа құйып 
қайнатады.
Ұсыну кезінде тәрелкеге ет өнімдері жиынтығын, не зәйтүн
жемісін салады да ащы сорпа құяды. Сосын тазартылған 
лимон дөңгелекшесін, қаймақ және ұсақталынған көк 
салады. Егер ащы сорп тапсырыс бойынша дайындалса, 
онда көже тостағанына шала қуырылған пияз, томат 
пюресі, бөктірілген қияр, тілімшелеп туралған ет 
өнімдерін, каперс салып, сорпа құяды да түйіршікті қара 
бұрыш, лавр жапырағын, тұз салып, 5-10 мин. Пісіреді. 
Дайын болғанда қаймақ қосады.
 Студенттерді   таныстыру (10 минут)
- Интерактивті тақтада материалдарыменен көрсетіліп 
тұрады.
- Жұмыс құралдар мен жабдықтар
5 Тиімді әдіс-тәсілдерді көрсету және түсіндіру  (15 
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минут)
-  Интерактивті тақтада жасалуына көрсетіліп тұрады. Әр 
білім алушы тағамнын дайындау жолдарынын схемасын 
көрсетеді.
Әр түрлі формада өңдеу және дайындау.
6  Жұмыс сапасын бақылау түрлерін талдау  (90 минут)
1  Өзін-өзі бақылау түрлерін көрсету
2  Жұмыс орының тиімді әдістерін көрсету және баяндау 
3  Студенттердің еңбек қауіпсіздігі ережелерін талдау, 
келісі мәселеге ерекше назар аудару керек.
а) Қолдарын пышақ кесіп кетпеуін
б) Плиткамен және асханалық құрал-саймандармен жұмыс 
істегенде абай болуын
Тапсырмалар беріп және білім алушылардың еркін 
жұмыстарын
Жұмыс барысы (90 минут)
1 Бақылау жұмыстың дұрыс басталуын бақылау.
2 Бақылау. Схеманы дұрыс толтыру, тағамның шығымын 
есептеу.   
3 Бақылау.Солянка дайындау :  үй солянкасы, ет солянкасы,
жинақ ет солянкасы.  
4 Бақылау. Дайын массаны жентіктеу.
5 Бақылау. Жұмыс сапасын бақылау және ТҚ сақтауын 
бақылау.
8 Қорытынды бөлім  (20 минут)
1 Өтілген іс-тәжірбелік сабақты қорытындылау(
2 Студенттердің жұмыстарын талдау
3 Студенттерге түсініксіз болған сұрақтарына жауап беру
4 Студенттердің алған бағаларын хабарлау марапаттау
5 Келесі сабаққа материалдық техникалық базаны 
дайындау
6 Үйге тапсырма беру
7 Жұмыс орнын тазалау
Студенттерге:  үй солянкасы, ет солянкасы, жинақ ет 
солянкасын үйрету.

№ Жартылай фабрикат және
азық өнімдерінің атауы

Шикізат пен
жартылай өнімнің

3 порцияға
шығымы, г

Брутт
о

нетто

1 Дәмдеуіштермен 
араластырылған жартылай 
фабрикаттағы сиыр еті

- 50

2 Салат үшін духовкада 
пісірілген тауықтың төс еті

- 40

3 Сиыр шұжықтары - 40
4 Тұздалған қияр 100 60
5 Пияз 119 100
6 Сәбіз 100 85
7 Тазартылған күнбағыс майы 24 24
8 Томат пастасы 50 50
9 Ішуге арналған таза су 33 33
10 Тауық еті сорпасы 750 750
11 Дәмдеуіштер: үнтақталған 

қара бұрыш
0,5 0,5

12 Ас тұзы 2 2
13 Лимон 16 10
14 Консервіленген сүйегінен 

ажыратылған зәйтүн 
50 50

Шығымы 1000
15 Майлылығы 25% қаймақ 60 60

АШЫҚ ТӘРБИЕ САҒАТЫ
ШАРДАРА - ТУҒАН ӨЛКЕМ

ТАБИҒАТЫ ҚАНДАЙ КӨРКЕМ

Түркістан облысы, Шардара қаласы 
№ 16 КОЛЛЕДЖ МКҚК

Жатақхана тәрбиешісі  Сармантаева Карима

МАҚСАТЫ: Қаламыздың,туған еліміздің гүлденуіне үлес 
қосар, табиғатымыздың тазалығын сақтап, біздің басты 
міндетіміз ұлттық тарихын,мәдениетін, тілін,дінін 
қастерлейтін  және оны жалпы азаматтық деңгейдегі 
рухани құндылықтарға ұштастыра білетін ұлтжанды тұлға 
тәрбиелеу.

КӨРНЕКІЛІГІ  Шардара туралы көрме, слайд, мерекелік 
залын безендіру.
ӘДІСІ    Әдеби сазды кеш
ӨТЕТІН ОРНЫ  Жатақхананың мерекелік залы

САБАҚТЫҢ БАРЫСЫ
1  –  жүргізуші    Армысыздар,  қонақтар,  оқырмандар!
Елбасымыздың  «Болашаққа  бағдар:  Рухани  жаңғыру»
мақаласын  негізге  ала  отырып,  жатақхана  білім
алушыларының  «Шардара  -  туған  өлкем   табиғаты
қандай  көркем»  атты  ашық  тәрбие  сағатын  көріп
тамашалаңыздар.
2 – жүргізуші   Адамзат жаратылғалы бері қаншама дүние
жаңарып,  қаншама  су  ақты  десеңші!  Ежелден  малға  да,
жанға  да,  аң -  құс  атауларының баршасына құтты қоныс
болып,  сарқылмас  несібе  сыйлап  келе  жатқан  сыршыл
Сейқундарияның  орта  ағысы,  Еңсесі  биік  таулардан
екпіңдеп  құлап  етекке  жетіп   жазық  даланы  бауырына
қысып,  балбырап ағып бұйрат  -  бұйрат  шағыл  төбелерге
сұғына бергенде су аяғы құрдымға кететін шексіз - шетсіз
шөлейтті,  құмды  өлкеден  секем  алғандай  дүр  сілкініп,
жарқырап  ағып,  теріскейге  қарай  жалт  бұрылатын  тұсы
ескі замандардан Шардарам деп аталады.
1 – жүргізуші  Шардарам төрт жолдың торабында жатыр.
Олай  дейтініміз:  Орта  Азия  өркениетінің  тарих  -
тамырлары  тым  тереңдерден  сыр  шертетін  түстігінде
Самарқанд  пен  теріскейінде  Түркістан,  шығысында
Ташкент,  батысында  Бұхара  шаһарлары   төрт  жақтан
түйіскен орта тұсында жатыр.
2 – жүргізуші  
Ән. «Сәлем саған туған жер».  орындайтындар 

2 – жүргізуші  Ұзын-ата кесенесі ежелгі Ақтөбе, 
Жаушықұм төбе қалаларынан небәрі 40 - 50 шақырым 
жерде орналасқан, Кесене Самарқанд падишахы Әмір - 
Темірдің тікелей тапсырысымен XIV ғасырдың соңы XV 
ғасырдың бас кезеңінде салынған.
1 – жүргізуші  Ескі аңыз, әңгімеде Ұзын ата атаның шын 
аты   Асан ата деседі. Асан ата Ақсақ Темірдің бас 
кеңесшісі болса керек. Ақсақ ТемірТүркістан алқабын 
қылыштың жүзі,найзаның ұшымен бас идіртуге 
аттанбақшы болғанда Асан ата әміршіге «Күшпен қырып - 
жойған, қанмен қорқытып бағындырған мұның қайырымы 
болмас, ыза--кегі кеудесін кернеген елді уысында ұстап 
тұра алмассың»деп жорықтың сәтсіз болатынын ескерткен 
деседі. Асан атаның айтқаны келіпті. Кейін Асан ата 
қайтыс болғаннан соң әмірші Асан атаға кесене 
салдырыпты дейді.
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   Ендігі кезекте білімалушыларымыздың орындауында
жергілікті ақын ағаларымыздың жыр - шумақтарын 
қабыл алыңыздар.
1 - студент (Оразкүл)
Оңтүстіктің ажары
Қыдырдың түскен назары.
Шардарам менің шарықта 
Бақыттың мәңгі базары
Бал татыған бұлағы
Ән салып самал құрағы.
Шардарам менің шарықта
Ұлылардың тұрағы.
Шардарам менің Шардарам
шаттыққа толы кең далаң
Жағада мақпал құрағы,
ішінде сыңғыр жыр-әні.
2 - студент (Рысбай Ұлжан)
Жасанды теңіз жасалып,
Жал құмдар көзге жас алып
Шардарам менің Шардарам
Келеді шалқып жасарып.
Шомылып суға ,әй досым
Ынтығың жанның басалық
Беу туған жер таңсығым
Сұлу Сыр, белес, әр қырың
Қымбатсың маған Жаушықұм
Туған жер асыл маған
Шаттығын жасырмаған
Бабамның көзі болып,
Анамның сөзі болып
келесің ғасырлардан
3 - студент (Жәдігер Бекзат)
Шардарам деп парсыдан сөз тартпасаң
Төрт тарапқа қаратып өз қақпасын
Арыстанбаб бабама тәу етіп ап,
Кіші Мекке Түркістанға жол артасың
Шардара шартарапқа сәуле шашқан,
Көк теңіз көкжиекпен араласқан.
Айдында ақ шағала, аққу, қаздар,
Суретші табиғаттың көңіл ашқан.
О, Шардара шүлен мінез, Шардара
Шалқарыңа көп қарймын таңдана.
Қан шілдеде кенезесі кепкенде,
Саған қарай жүгіреді сары дала.
Адамда шалқитұғын кез болады,
Кеудемде керемет сыр қозғалады.
Күрішін Шардараның тиеп алып,
Асығып жолға шықты «Маз-дар»әні
4 – студент Шағалалы Шардара ( Болат Құттыбек)
Туған жерім, думанды елім,
Сағым қуған Шардара.
Кіндік қанын жуған жерім.
Қамшы алдырған Шардара
Шабыт беріп ақындарға,
Ән салдырған Шардара.
Қуат беріп батырларға,
Қамшы алдырған Шарлара.
Көрік беріп қыздарына,
Сыландырған Шардара
Бөрік беріп ұлдарына,
Қуандырған Шардара.
Жалпы елге жарық беріп,
Нұрландырған Шардара.

СЭС сияқты Алып келіп 
Суландырған Шарлара.
Алып елдің күре тамыр,
Тынысы бұл Шардара,
Жер жәннәты Көкшетаудың,
Інісі бұл – Шардара.
Қапшағайдай су СЭС--інің 
Ағасы бұл Шардара.
Қызыл құмдай жер төсінің ,
Сағасы бұл – Шардара
Неше түрлі балықтардың,
Көрмесі бұл – Шарлара
Сақ сияқты халықтарлың,
Өлкесі бұа –Шардара.
Ақ маржандай ақ күріштің,
Кені болған –Шардара.
Ақ мақтадай мол ырыстың,
Елі болған –Шардара.
Өрісі мен жайылымы,
Малға толған Шардара.
Тоғайы мен Қызылқұмы,
Аңға толы Шардара.
Тарихы бар сан ғасырлық,
Шежірелі Шардара.
Ұзын ата, Мұңлық –Зарлық,
Кесенелі Шардара.
Алтын,күміс жаға жайы,
Желік берген Шардара.
«Ауыл» сынды саябағы,
Көрік берген Шардара.
Неткен әсем, туған далам,
Табындырған жер едің,
Жыр арнаған мен баланың,
Қабылдарсың керегін.
Отаныма жарық беріп,
Түрлене бер Шардара.
Қызығыңды халық көріп,
Гүлдене бер Шардара.
5 - студент (Аякөз)
Шалқиды шардараның даусы бүгін,
Далам дән,ақтарады бау шырынын.
Төскейі түзу көше ,ақ шатырлы үй,
Жасарып кеткен мүлде Жаушықұм.
Бақыттан желбірейді байрағымыз,
Мұндағы жігіт жайсаң ,жайдары қыз.
Қонағым, Шардараға жатсынбай кел
Бұзылған жоқ қазақы қаймағымыз.

2 – жүргізуші Шардара ауданы 1969 жылы Қызылқұм 
алқабын суландыру кезінде құрылды.Шардара өңірін игеру 
1958 жылы басталды. 1967 жылы Шардара су қоймасы мен 
электр станциясының құрылысы толық аяқталды. 
Сөйтіп,сыйымдылығы 5 млрд.700 млн.текше метрлік 
жасанды теңіз дүниеге келді.

1 – жүргізуші  Біздің халқымыздың атамекенді ардақтау 
сезімі өте терең,сондықтан да туған жерді қасиет тұту-
қанға сінген мінез, ежелгі дәстүр. Бұл таным біздің 
жанымызға ана сүтімен тараған,ана тілімен дарыған.
1 – жүргізуші  Қазақ биі.  орындайтын. (Назерке)

Көрініс 
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Жүргізуші: Каден Гүлнұр.
Отан дейміз от жаққан жерімізді,
Отан дейміз өсірген елімізді.
Отан дейміз кең байтақ жерімізді,
Жасыл жайлау, жаңа жол төрімізді.
Көрініс.: «Бұл менің елім, менің жерім!»
Сахнаға атасы мен немересі шығады.
Немересі:   Ата, Отан дегеніміз не? Осы сөздің мағынасын 
түсіндіріп беріңізші.
Атасы:    Отан - әр адамның туып өскен жері, ата – анасы, 
туған – туысқандары мен жолдастары тұратын атамекені. 
Біздің Отанымыз – Қазақстан.
   Біз Қазақстан деген алып мемлекетте тұрамыз. Бүгінде 
Қазақстанды бүкіл әлем таниды. Ұқтың ба, ботам?
Немересі:    Иә, ұқтым, ата.
Атасы:   Ендеше балам, Теңізге құйған тамшыдай болса да 
өз туған мекеніңе адал қызмет етіп, тазалығын сақтай біл.
Туған жер – алтын босағаң,
Ұшырар сені қияға,
Туған жер – алтын Отаның,
Қондырар сені ұяға. – демекші, «Отанын сатқан – анасын 
сатқан» деген серт сөз  бар Отанына, туған халқына адал 
қызмет ету - -әрбір адамның перзенттік парызы, азаматтық 
борышы.
Немересі:
Алтын дәнді даласы бар,
Ақ күмістей қаласы бар.
Неткен сұлу, неткен көркем,
Осы менің туған өлкем! 
Атасы: «Ел ерімен мақтанар, жер кенімен мақтанар» деген,
елімізді қорғар ер – азаматтар, асыл ұрпақтар, тәрбиелі ұл –
қыздарымыз молая берсін!
2 – жүргізуші: Дұрыс, «туған жер тұғырың, туған тіл-
қыдырың!» - деп халық бекер айтпаған, туған жер, туған тіл
адамға қандай ыстық , қандай қымбат! Оның қасиетін, 
қадірін бір сөзбен, бір өлең шумағымен айтып жеткізу 
мүмкін емес.
7 – студент  Төрт қақпалы  Шардара (Жақауов Бекжан)
Туған жерім Шардара, төрт қақпалы мекенім,
Кім білмейді мақтаныш – Сырдария өзенін.
Шардара атың тарихтың төрінен орын алып тұр.
Киелі өлкем өзіңді жырлауменен өтемін.
Сағындырған Шардара, сағым қуған Шардара,
Елің саған қарайды қызыға да , таңдана.
Төрт қақпаңнан жан-жаққа  сансыз жолдар тараған.
Сырдария жүрегі қарт Аралым нәр алған.
Оңтүстіктей шырайлы асыл өлкем бүгінде
Жарық ап тұр жарқырап Сыр суынан жаралған.
Сырдария жүрегі, риза бұған сыр елі,
Шағалалы Шардара, оңтүстіктің тірегі.
Тоғай іші кекілік, қырғауыл мен бөдене,
Қызылқұмның жусанды бидайық пен бетеге.
Түстігінде су қоры, теріскейде жалпы елің,
Нәр бергендей боп тұрсың, орналасып төбеге.
Студент (Базарбаева Мадина)
Қымбат маған бір уыс топырағың, 
Құм, тоғай, орман, тоғай, атырабың.
Бір түп жусан иісін алмастырман,
Хан тағына патшалар отыратын.
Жатсам, тұрсам сені ойлаумен жүремін,
Сүйікті елім, туған жерім, Ұлы елім.
Сүйенерім, Асқар тауым өзіңсің,
Саған ғана мен басымды иемін.

Пірім сенсің тас төбемде тұрса күн,
Жан ашырсың жолдан тайсам ұрсатын.
Сенде ғана өзімді еркін сезінем,
Сенде ғана аштым ана құрсағын.
Сенде тудым, сенде өстім Жер Ана,
Құрметтеуде, қадірлеу де Ел Ана.
Ақ ниетті перзентің ем Туған жер.
Тілегімді, тілеуімді бер Ана!
Туған жер (Ситора)
Құмды мекен , шексіз қиыр, қыр далам,
Сағым жүзген жазиралы нұрлы алаң.
Сенің тарих- тағдырыңды тойламай,
Қандай ақын Шардараны тойлаған.
О, туған жер, каусәр оймен баптаған
Сені жырлап қолыма алдым ақ қалам
Даналықпен дамылдаған даламмен,
Сыр оқыдым, айттым өлең жаттап ән.
Шапағыңа оранғанда таң себер,
Туды қалай әуелеткен  ән шебер
О, туған жер, сағыныштың сазы бұл,
Саған деген махаббатпен өлшенер.
Ерлеріңмен  есімің бар өшпейтін,
Ұксамайды басқа жерге еш кейпің,
Сенің жұмақ жұпарыңнан жұтпасам,
Жан жайлауда сыр самалы  еспейтін.
 Сенсің менің ең алғашқы астанам,
Теңіз тулап, салған кезде әсем ән.
«Толқыныңды тоқылған ақ жібек»- деп,
Айбергенов арнау жырын бастаған.
Таңың қандай, құстар айтқан көлге мұң
О, Шардарам, шалқарыңнан шаттық бер,
Жырлайын бір туған елдің жер – көгін.     
Туған жер (Мырзакулов Нұрдаулет)
Жалын атқан, жалындаған кезімде
Ұшқын салдың жүректегі сезімге
О, Туған жер! Саған деген құштарлық,
Шыдатпады, жыр аргадым өзіңе.
Елестейді көз алдыма келбетің,
Қызыл-жасыл гүл қаптаған жер бетін.
Құшағыңда асыр салып ойна,ам,
Құшағыңда мен өмірге келгенмін.
Сырдария өзенінің төсінде,
СЭС орнады , бұлда менің есімде
Құлазыған шөл даланы игеріп,
Ие болдың, Шардара атты есімге.
Неткен сұлу , О туған жер келбетің, 
Бұдан көркем білем сенің келбетің.
Ақындарда өзің жайлы толғанып,
Әсем әнді, сырлы күйді шертеді.
М.Мақатаев: Шардара. (Сымбат Күмісбек)
Шалқадан жатыр
Адамдар жатыр шалқадан
Қанды ма шөлің,
Нар далам, Тынды ма үнің зарлаған.
Шардара 
Шалқадан жатыр жарықтық
Соқыр даланы жарық қып,.
Көсе шөлдердің көмейін әбден жарыттық,
Әкесін бәлем таныттық.
Шардара
Шаруа Сырдың тамшысы,
Ильичтің отты қамшысы,
Оятты – ау сені сары дала
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Студент Умида
Аңызақ жел Солтүстіктен суырған, 
Ыстық лебі жүзіңді оттай қуырған,
Қыста аязы, қақ айырылып қара жер,
Аш қасқырдай өршеленіп буынған.
Сахарамыз бейне жұмбақ күй кешіп,
Көтерілген желмен бірге құм кешіп,
Азан – қазан, күннің көзі тұтылған,
Долы дауыл аспанменен тілдесп.
Сусыз қаңсып, шөліркеген кең жазық, 
Дем алатын бұта да жоқ бел жазып,
Суландырса табыс түсіп телегей,
Болар еді – ау, дейтін және елге азық.
Қызылқұмды үкімет басы қолға алып,
СЭС салуды жоспарлады толғанып,
Бағы жанды Шардараның мәңгілік,
Хақ тағала ақ тілегін оңғарып.
Қайта – қайта ғалымдар да жиналып,
Жаңа жерді тегістеуді ұйғарып,
Он бес, жиырма кешен салу көзделді,
Канал қазып, су жеткізіп, үй салып.
әрқашанда болар істің басында,
жақсы жүрер» - деген сөз бар қасында.
Шардараның шын тілегі қабыл боп,
Ел тізгіні тиді Сіздей асылға.
Үлкенге ізет, ата – баба салтымыз,
Көптен бөлек, елден ерек, даңқыңыз.
Ұрпағыңыз жасай берсін мәігілік,
Деп тілейді шардаралық халқының!

2 – жүргізуші  Ежелгі Шардараның елге кеңінен танымал 
болған кезеңі әрине өткен ғасырдың   II-жартысында 
басталған. Қызылқұм алқабын игеру, суармалы егіс 
алқаптарын ұлғайту  сияқты кең қанатты құрылыс 
жұмыстарымен тікелей байланысты.

1 – жүргізуші  Шардараның ең үлкен байлығы –оның 
адамдары, еңбексүйгіш, ынтымағы жарасқан халқы. Кешегі
топырағына түрен түспеген Қызылқұм мен Жаушықұм 
арасындағы жазық даланы көз тартатын, көңіл демделетін 
Жауһар өлкеге айналдырған абзал жанды ардагерлер 
жанкешті еңбектерінің жарқын қолтаңбаларын қалдырды. 

2 - жүргізуші
Аңызақ пен аңызды атырады,
Терең ойға теңіздей батырады.
Шардараның толқыны шабыт беріп,
Шағалалар алысқа шақырады.
Табындырып қоясың,тартасың да
Құмстаннан айналдың Гүлстанға
Құрыш білек жандардың арасында.

1 – жүргізуші  Қазіргі кезде Шардара ауданының 
экономикасы өрлеу үстінде. Оған 2004 жылдың соңында 
қабылданған «Шардара ауданының әлуметтік 
экономикалық дамуының 2005-2007 жылдарға арналған 
бағдарламасының» қабылдануы және облыс 
басшыларының шалғай аудан ретінде біздің ауданға ерекше
көңіл бөлуі әсер етеді.

2 – жүргізуші  Аудан экономикасының негізін ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өндіру құрайды. Өндіріс 
саласында Шардара су электір стансасы мен екі мақта 

зауыты жұмыс істейді. Шағын және орта бизнес бірте - 
бірте дамып келеді. Ендігі мақсат ауданда туризмді дамыту 
болып отыр. Ол үшін бізде өте қолайлы жағдай 
қалыптасқан. Шардара қаласының атауының өзі 
ғалымдардың пайымдауынша парсы тілінен аударғанда  
«төрт қақпа» деген ұғымды  білдіреді екен. Яғни,ертеде бұл
жер тоғыз жолдың торабы, керуен жолдардың түйіскен жері
болған.

Монолог «Кел, қадірлі қонағым»
 - Апырай, мына кісі бөтен сияқты,  - Бұл ауылымызға 
келген қонақ сияқты ғой,   - Ендеше, жүр қарсы алайық!

Студент  Елдігіңді ерлігің әйгілі еткен.
Ойға алғанмын осынау жайды көптен.
Төрт қақпаға жыр алып кірдім бүгін,
Бермесем де әкеліп айды көктен.
Көріп тұрмын көгілдір бір түс бүгін,
Ұлысымның ұйытқысы Оңтүстігім.
Уа, армысың аяулым, күннің елі-
Ұлықтардың Отаны ,ең күштінің.
Студент  Хош келдің, бауырым түстікке,
Қонақ бол, аттан түс, күтпе,
Тіршілік кешіп жатырмыз,
Шардара деген үстіртте.
Студент  Аптапты желді аңызақ,
Жаз келсе жайнар бауы - бақ,
Болады қыс та дегенмен,
Жатпайды бізде қар ұзақ.
Студент  Жайлаған түрік, оғыздар,
Дей - тұғын ел де аңыз бар.
Қалыпты теңіз астында,
Қалалар, небір, қорымдар.
Студент  Толқиды теңіз кей шақтар,
Тербейді - ау сірә, әруақтар.
Бұл жерде талай жосыған,
Жаужүрек ұлы қыпшақтар.
Студент  Сыр бүгіп ішке қат - қабат,
Толқынмен ойнап жарқабақ.
Қызылдың құмы үздігіп,
Теңізге төніп анталап,
Төрт қақпа - төрткүл дүниеге,
Төрт тарау жатыр жол тарап.
Студент  Керуен-кеме көштердің ізі қалған,
Құм- дарияда қалқыған жүзіп арман.
Сар даланың тарихы алтын шынжыр,
әр жерінен абайсыз үзіп алған.
Студент  Төрт тарапқа ашылса асыл қақпа,
Айналар деп Қызылқұм жасыл баққа,
Шардара деп атапты бұл өлкені,
Ұлы баба мұрасы жас ұрпаққа.
Студент  Күн күлімдеп абат таң атқан жері,
Бабалардың тыныстап жатқан жері.
Жауға қарсы ту ұстап, шапқан жері.
Қара қылды қақ жарған Әйтеке би,
Ой-теңізге шымырлап батқан жері.
Студент   Көңілім байтақ, Көшім бай.
Шардарам менің осындай.
Сыр менен Құм бір елді
Асырап жатқан қос ұлдай...
Студент  Бас алып тұр, ырыс-бақ берекесі,
Уық мықты, кең екен керегесі,
Шаңырағы шалқысын, шаттық толып,
Құтты болсын, мерейлі мерекесі!

---15 --



 ------------------------------------------------- «Республикалық 45minut.kz» газеті   27 желтоқсан 2018 ж | № 21  (216)   

1 – жүргізуші  Шардара ауданының орталығы болып 
табылатын Шардара қаласы халық теңіз деп атап кеткен 
сиымдылығы 5,2 млрд. текше метр жасанды су 
қоймасының жағасында, Сырдария өзенінің бойында 
орналасқан.

2 – жүргізуші Осы жерлерде Кеңестік кезеңде салынып, 
қазір де жұмыс істеп жатқан «Алтын жағажай», «Күміс 
жағажай» аталатын демалыс орындарының  қаншалықты 
сұранысқа ие болып жатқандығы біздің сөзімізді растайды
Шардара өңірінде халқымыздың ұлттық салт-дәстүрі мен 
әдет-ғұрыптары жақсы сақталған. 

1 – жүргізуші: Монолог Бауыржан Момышұлы «Жас 
ұрпаққа айтар сөз»
   Ей, бүгінгі жас қауым, бейтаныс арғы ұрпақ! 
Әр әке балам бақытты болса екен, үрім – бұтағым үзілмесе 
екен деп тілейді. Ұлы Отан соғысында қабырғадан қан 
кешіп жүріп, біз сендерге бақыт әпердік, жас ұрпақ. Ол - 
қазіргі кең жазира. Отаның сенің. Өйткені – Отансыз өмір, 
онсыз қуаныш жоқ. Соны көздің қарашығындай сақтаңдар. 
Елді, жерді, қоғамды сақтап қалу – сенің борышың, алғы 
ұрпақ.
   Ұзын бой қысқарады, үлкен дене кішірейеді, адам ақыры 
өледі. Ол - табиғат заңы. Адам өлгенімен оның еңбегі 
өлмейді. Ұлы іс Отанға деген сүйіспеншіліктен, халыққа 
деген құрметпен, осы екеуі үшін аяусыз еткен еңбек пен 
ерліктен туады.

   Жастарымыз отаншыл болсын! Отаншылдық - әр адамға 
керекті ең ұлы қасиет. Ал отаншылдық өз үйіңнен 
басталады. Кімде – кім ата – анасын ардақтаса, сол ата – 
анадан бірге туған бауырларымен тату болса, өзінің өскен 
ауыл, қаласын, туған ұлтын сыйлап, қадірлес сол адам 
отаншыл болады. өйткені өз әке – шешесін ардақтамаған, 
өзгенің ата – анасын құрметтемейді. Үйде бауырмал 
болмаған, түзде интернационалист болмайды. өз ауылының
тасын сыйламаған, өзге ауылдың тауын қадірлемейді. өз 
ұлтын жақсы көрмеген, өз ге ұлттарды ұнатпайды. Мұны 
ұлтшылдықпен шатастырмау керек. Екеуі аспан мен 
жердей екенін жастар ажырата білуі шарт.
    Намыс – азаматтың алтын туы. Әке – шешесін сыйлаған 
балада ғана намыс болады. Оларды ұялтпайын, сүйегіне 
таңба түсірмейін, өлсем өлейін, бірақ ата – анамды, ағайын 
– жұртымды жерге қаратпайын дейді. Ер жігіттің елі – ата –
анасы. Отаны – ол үйі.
    Патриотизм – «Отаным, сені сүйемін. Сен үшін құрбан 
болуға әзірмін» - дейтін құрғақ сөз емес. Ол – формализм. 
Елді, жерді, Отанды сүйетіндігіңді сөзбен емес, іспен 
дәлелде. Ата – анасын сыйлаған шәкірт, студент сабағын да
жақсы оқиды, тәртібін де жақсы ұстайды, шаруакер, адал, 
әділ болып өседі.Іс деген осы, патриотизм осыдан 
басталады.
   Жастардың Отан қорғау қызметін атқарып қайтуы – 
адамгершіліктің ең асыл парызы. Ал, еңбекшілдік, 
тәлімділік, шыдамдылық – армия үшін ең қажет қасиет.
   Ей, жүз жылдан кейінгі, мың жылдың ар жағындағы үрім 
– бұтақ, жұрағат, жас ұрпақ! Естисің бе, менің үнімді, жете 
ме саған менің дауысым?! Жетсе, бүгінгі баламыздан 
бастап, көп ұлтты Отанымыздың болашақ ұрпақтарына 
айтар екі ауыз сөзім бар: Ол – Отанды сүйіңдер, оны 
қорғаңдар, оған қызмет етіңдер!- деген сөз. Ол – халықтар 
достығын қадірлеңдер, қасиеттеп ұстаңдар!- деген сөз. 

 ҚОРЫТЫНДЫ  

1 - жүргізуші  Қорыта келгенде,қаламызда соңғы жылдарда
Жеті қазына этнографиялық кешені орнатылды. Ақ босаға 
неке сарайы іске қосылды.Ана мен бала ескерткіші бой 
көтерді. Облыс бойынша ірі өндіріс орындарының бірі 
саналатын Шардара су электр станциясы АҚ қалада 
орналасқан. 

Би.

2 - жүргізуші  Шардара !
Шалқадан жатыр .
Адамдар салған арнада 
Қанды ма шөлің,нар далам.
Тынды ма үнің зарлаған
Бал татыған бұлағы.
Ән салып самал құрағы.
Шардарам менің,шарықта,
Ұлылардың тұрағы, - дей отырып, әдеби кешімізді 
аяқтаймыз. Сіздердің отбасыларыңызға амандық тілеп, 
дендеріңіз сау болып жүре беріңіздер демекпіз. Көңіл 
қойып тыңдағандарыңызға көп - көп рахмет.
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