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МЕКТЕПТІ ДАМЫТУДЫ ЖОСПАРЛАУ 
 - ӘР КӨШБАСШЫНЫҢ МІНДЕТІ

Исагалиева Айнур Шайжановна
Атырау қаласы, Үш тілде оқытатын дарынды балаларға  
арналған № 30 мектеп-гимназиясының бастауыш сынып 
мұғалімі, Республикалық «Үздік авторлық бағдарлама» 
конкурсының I дәрежелі жеңімпазы, «Математиканы 

оқытуда қазіргі жаңа технологияларды қолдану», 
«Бастауыш сыныпта жаңартылған білім мазмұны

 бойынша оқытудың тиімді жолдары» 
тақырыбындағы әдістемелік құралдың авторы

   Қай  кезде  де  білім  бастауын  мектептен  алады,  сондықтан 
мектеп неғұрлым таза,  серпінді,  шығармашыл болса,  ол келіп 

құятын білім айдыны да сондай дәрежеде болады. Мектепті дамыту бағдарламасы – білім 
беру ісіндегі мектептің өзіне тән мазмұнын және оқу – тәрбие үдерісінің ұйымдастырылу 
ерекшеліктерін  сипаттайтын нормативтік  басқару құжаты. Даму бағдарламасын өзгерістер 
бағдарламасы деуге болады, яғни ол білім беру мекемесінің қиындықтан сәтті шығуын және 
мемлекеттің қоғам мен тұлғаның өзгеріп жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажет. 
Мектептің даму жоспары төрт кезең бойынша жоспарланады. 1 – кезең: Жаңа цикл туралы 
ақпарат жинау. 2 – кезең: Басымдықтарды белгілеу, іс – шараларды жоспарлау және үдерісті  
басқару. 3 – кезең: Іске асыру және мониторинг. 4 – кезең: Бағалау.Мектеп нақты деректер 
негізінде өзінің мықты және әлсіз жақтарын анықтап алу керек. Өзін өзі бағалау мектепті  
басқарудың  қалыпты  циклдеріне  кіріктіріліп,  мектепте  жұмыс  істейтін  адамдарды  қамту 
керек.  Деректерді  талдау  өзін  өзі  бағалау  үдерісінің  негізгі  бөлшегі  болып  табылады, 
деректерді мектепті жақсарту жөніндегі әріптестермен талқылау осы жұмыстағы стандарттар 
мен басымдықтарды анықтауға көмектеседі.
         Іс-шараларды  жоспарлау  -  мектеп  директоры  мен  аға  қызметкерлердің  кәсіби 
міндеттері. Жоспардағы шығындар – шынайы, ал атқарылатын іс- әрекеттер – оңтайлы болуы 
керек.  Жоспарланған  іс-шараларды  жүзеге  асыру  мектеп  қызметкерлерінің  күнделікті 
жұмысы  болып  табылады.  Бұл  ретте  негізгі  күш-жігерді  мектеп  тәжірибесін  жақсартуға 
ықпал ететін іс-шараларға шоғырландырған маңызды. Мектепті  дамыту бағдарламасының 
негізгі  міндеті  –  мектеп  ұжымын  оны  дамытудың  мақсатына  жаппай  жұмылдыру  және 
үйлестіру. Мектепті дамыту бағдарламасын жасаудың маңызды бір міндеті осы білім беру 
мекемесі  үшін  3  –  5  жыл бойы мәнді  болып табылатын тақырып таңдау.  Жалпы мектеп 
жоспарының басқа да түрлері сияқты, даму жоспары міндетті түрде талдау негіздемесінен, 
мақсаттар мен міндеттер қоюдан, мақсатқа жету үшін сәйкес құралдарды таңдаудан, маңызды 
әрекеттер  мен  шараларды  жоспарлаудан,  олардың  орындалу  мерзімдерін  белгілеу  мен 
мәселелерді  шешудің  кезең  -  кезеңдерін  анықтаудан,  жауаптыларды  белгілеуден  және 
бағдарламаны іске асырудан күтілетін нәтижелерден тұрады.  
       Мен дайындаған мектептің даму жоспары жүргізілетін іс-шаралар,мақсаты,шараның 
түрі,ресурстары,жауапты  адамдар,күтілетін  нәтиже,мониторинг,  уақыт  шегі  бөлімдерімен 
жоспарланған.Мектептің даму бағдарламасына қойылатын талаптар және оны қамтамасыз 
етудің жолдарын атап өтсек:  бағдарламаның көкейкестілігі,  мектептің түйінді  мәселелерін 
шешуге бағыттылығы, бағдарламаның болжамдылығы, келешектегі әлеуметтік тапсырысты 
қанағаттандыруға  бағытталуы,  бағдарламаның  тығыздығы,қолдағы  мүмкіндіктерді 
пайдаланған жағдайда мейлінше мүмкін нәтижелерге жетуге бағыттылығы, бағдарламаның 
шынайылығы  және  жүзеге  асуы,  талаптарға  және  бар  мүмкіндіктерге  сәйкес  болуы, 
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бағдарламаның  толықтығы  және  жүйелілігі,  онда  мектептің  жүйелілік  сипатын,  қосалқы 
жүйелері  мен  олардың  өзара  және  сыртқы  ортамен  барлық  байланыстарын  қамту, 
бағдарламаның  стратегиялылығы,  нақтылығы,  бағдарламаның  бақылануы,  бағдарламаның 
икемділігі,  бағдарламаның  тартымдылығы,  бағдарламаның  үйлестірушілік,  біріктірушілік 
бағыттылығы,  бағдарламаның  дербестігі,  бағдарламаның  ақпараттылығы,  құрылымының 
ақылға қонымдылығы, оқырманға түсініктілігі, бағдарламаның көркемделуі, рәсімделуі. Егер 
мектептің даму бағдарламасы жоғарыда аталған талаптарға сай болатын болса онда біздің 
білімді тереңдету және дараландыру санатына жататын мектептеріміз көбейген болар еді.Өз 
мектебімнің қай санатқа жататынын анықтау үшін сауалнама жауаптарына сүйене отырып 
және  өзімнің  көп  жылдық  тәжірибеме  байланысты  мектебімді  егжей-тегжейлі  толық 
білетіндіктен білімді тереңдету,қорыту және тарату санатына жатқызамын. Өзімнің алдыма 
қойған мақсатым мен міндеттерімді SMART технологиясы бойынша саралап шықтым.
        Біріншіден, мектептің даму жоспарындағы іс- шаралардың әрқайсысы арнайы, нақты 
жасалғанын және болашақта өткізілетініне сенімдімін. Екіншіден, менің жоспарым өлшеуге 
болатын дәрежеге  қол жеткізеді алты аптаға жоспарланған мектептің даму жоспарын жүзеге 
асырғанда, оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдерді енгізу арқылы аз да болса өзгеріс жасап, оқу 
сапасын  60%-ға  көтеруім  керек.  Үшіншіден,  жасаған  жоспарым  қолжетімді,  өйткені 
мектептің  даму  жоспарында  көрсетілген  күтілетін  нәтижелерге  қол  жеткізуім  керек. 
Төртіншіден,  мектептің  даму  жоспарының  басымдығы  оқыту  мен  оқуда  өте  маңызды 
екендігіне сенімдімін және шындыққа сай, өйткені бұл әдістер мектеп оқушылары үшін де, 
ұстаздар үшін де тиімді болмақ.  Бесіншіден,  белгілі бір уақыт шегінде,  яғни бір жылдың 
ішінде осы жоспарлаған іс - шаралаым жүзеге асып, алға қойған мақсатыма жетуім керек. 
өйткені әр айға жоспарланған шаралардың дәл уақытында орындалуына мүмкіндік жасадым. 
Қорыта айтқанда, жоспарлаған мектептің даму жоспары арнайы, нақты жасалған, өлшеуге 
болатын жетістікке  жеткізетін,  нәтижелерге  қол  жеткізетіндей  қолжетімді,  шындыққа  сай 
маңызды тақырыпты қамтыған, белгілі бір уақыт, яғни , бір жылды қамтитын бағдарлама деп 
айта  аламын  және  мектептің  тәжірбиесіне  өзгеріс  енгендігінің  қорытындысын  алу  үшін 
мониторинг жүргізіп отырдым. 
         Мониторинг кезінде мынадай шаралар жүргізіледі: жұмыс жоспары мен кестесіне  
сәйкес тапсырмалардың  орындалуын тексеру; бағдар ретінде табыс критерийлерін есепке 
ала отырып, бастаманың ықпалы туралы мәліметтерді жинау; талдауды есепке ала отырып, 
іс-шаралар жоспары мен үдерістерді пысықтау.Сонымен, мектептің даму жоспары дегеніміз 
әр  түрлі  міндеттерге  бейімдеуге  болатын  бірлескен  жұмыс  құралы  болып  табылады. 
Мектептің  дамыту  жоспары  әрқашан  «білімқұмарлық  мәдениеті»  жағдайында  және  және 
жұмыстың орынды, оңтайлы тәсілдері болған жағдайда іске асады.
        Мен мектептің  даму  жоспары бойынша  жұмыс жасап,  жасалған  іс  -  шараларды 
орындалуын мониторинг бойынша тексеріп,  бағдар ретінде табыс критерийлерін есепке ала 
отырып, бастаманың ықпалы туралы мәліметтерді жинап, талдауды есепке ала отырып, іс-
шаралар жоспары мен үдерістерді пысықтап отырдым.
       Мектепте  өзгеріс  енгізу  мақсатында  жүргізілген  шебер-класс,   коучинг,  шеберлік 
сабақтары,  тәлімгерлік,  Lesson  study  зерттеу  әдістерінің  нәтижесінде  мектептің  даму 
жоспарының мақсатына  жете  алдым және  күтілетін  нәтижелерге  қол  жеткіздім  деп  айта 
аламын.  Қорыта айтсам,мектеп мұғалімдері  оқушыларға жеке тұлға ретінде ерекше назар 
аударды.Мұғалімдер  тілдің  оқу  мен  оқытудағы  басты  рөлін  түсіне  отырып,  оқушыларда 
қарым қатынас  жасаудың диалог,әңгіме,бірлескен  сұхбат,талқылау,  сұрақ  қою дағдыларын 
барынша  жетілдірді.Оқушылардың  өздігінен  реттелетін  оқуын  дамытуға  ықпал 
жасады.Топтық  жұмыс  арқылы  әлеуметтік  өзара  әрекет  етудің  дағдылары  дамыды.Блум 
таксономиясы  кезең-кезеңмен  жүргізіліп,оқушылардың  сыни  ойлау  қабілеттілігі 
жетілді.Оқушылардың жеке басының тәжірибесіндегі дәлелдерге мән беріліп,пән бойынша 
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алған  білімі  өмірмен  байланыстырылды.  Ынтымақтастық  оқу  жүзеге  асырылып,  соның 
нәтижесінде  білім  сапасының  артқандығы  байқалды.  Бағалау  үдерісінің  мәнін  және  оны 
сынып тәжірибесінде  қолдану  әдістемесін  жетілдірілді.  Қалыптастырушы  және  жиынтық 
бағалау   арқылы  білім  алушылар  өздерінің  оқудың  қандай  сатысында  тұрғанын,  қандай 
бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігіне көздерін жеткізді. 
Өзін  -  өзі  және  өзара  бағалау,  критериалды  бағалау  әдістемесін  енгізу  арқылы  бағалау 
мақсатын зерделеу және оны оқу үдерісін жетілдіру үшін қолдана отырып, бағалау үдерісі 
жөнінде  қала  мектептерімен  өзара  тәжірибе  алмасу  жұмыстары  жүргізілді.Айтылған 
ойларым дәлелді болу үшін биылғы оқу жылындағы  дайындаған  мектептің даму жоспарын 
ұсынып отырмын. 

                                   Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Мұғалімге арналған нұсқаулық Бірінші (ілгері)  деңгей. ( 2- басылым)
1- Глоссарий  Оқу - әдістемелік құрал. Қазақстан – Астана. 2016 ж

* * * * * * * * * * * * * * * *
ТӘЛІМГЕРЛІК ЕТУ ЖОСПАРЫ

  
                                       Исагалиева Айнур Шайжановна

    Атырау қаласы, Үш тілде оқытатын дарынды 
балаларға арналған  № 30 мектеп-гимназиясының 

бастауыш сынып мұғалімі, Бірінші деңгей көшбасшысы,  
Республикалық «Үздік сындарлы сабақ» конкурсының жүлдегері,  

«Ізденіс» педагогикалық қоғамдастығының модераторы

Тәлімгерліктің тақырыбы: Сабақты тиімді жоспарлау және  өткізу арқылы сапалы 
оқытуға  жетелеу

Тәлімгерліктің  мақсаты:  Тәлім  алушыға  сабақты  тиімді  жоспарлауды  үйрете 
отырып,жаңа әдіс-тәсілдерді енгізу арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын 
арттыруға бағыт алу.Тәлім алушыға оқыту мен тәжірибе жинақтауда, кәсіби дағдыларды 
дамытуда қолдау көрсету,бағыт-бағдар беру. Оқу мен оқытудағы проблемаларды шешуде 
тәлім  алушыларға  өз  мүмкіндіктерін  пайдалануға  көмектесу  арқылы  білім  беру 
тәжірибесін жақсарту.
Күтілетін нәтиже: Тәлім алушы сабақты тиімді жоспарлауды үйрене отырып,жаңа әдіс-
тәсілдерді енгізу арқылы оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады.Тәлім 
алушыға оқыту мен тәжірибе жинақтауда, кәсіби дағдыларды дамытуда қолдау көрсетіледі. 
Оқу мен оқытудағы проблемаларды шешуде тәлім алушылар өз мүмкіндіктерін пайдалана 
отырып  білім беру тәжірибесін жақсартады.
1. Тәлім алушы  сабақты қалай жоспарлау керек екенін біледі;
2. Смарт мақсат,  күтілетін нәтиже, табыс  критерилерін  түсінеді;
3. Күтілетін  нәтиже, табыс критериін ажыратып, табысқа жетелейтін сұрақтар  қоя  
алады;
4. Тәлім алушы  сындарлы оқытудың әдіс-тәсілдерімен танысады;
5. Тәлім алушы  оқыту мен оқу үдерісін дамытуды, жақсартуды үйренеді, қолданады; 
6. Тәлім алушының өзіне деген сенімі  арта түседі;
Тәлімгер: Исагалиева Айнур Шайжановна
Тәлім алушы: Бауыржанова Альбина
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Бөлім Өткізілетін 
шара

Мақсаты Нәтиже Өтілу 
түрі

Әдісі Өту 
мерзімі

Ұйым
дасты
ру 
кезеңі

 Мектеп 
әкімшілігіме
н,  топ 
мүшелеріме
н пікірлесу

Тәлімгерліктің 
мақсатымен  және 
өткізілетін  іс-
тәжірибемен 
таныстыру.  Тәлім 
алушыны  бекітуге 
ұсыныс жасау

Мектеп 
әкімшілігі  тәлім 
алушыны 
бөледі.  Тәлім 
алушы хабардар 
болады. 

Дирек
тор 
жанын
дағы 
кеңес

Сұрақ-
жауап

Қыр
күйек

Тәлім 
алушымен 
сұхбат 

Тәлімгерлік 
жоспарымен 
таныстыру. 
Тәлімгерлік 
үдерісін  енгізу, 
жүргізілетін 
жұмыс 
барысымен, 
мақсат  – 
міндеттерімен 
таныстыру.  Тәлім 
алушының  кәсіби 
дамуына  қалай 
көмектесе 
алатынын анықтау. 
Тәлім  алушымен 
сенім  қарым  – 
қатынасорнату. 

Тәлім  алушы 
тәлімгерлік 
жоспарымен 
танысады. 
Жүргізілетін 
жұмыс  мақсаты 
туралы түсінеді. 
Тәлімгерлік 
арқылы 
әріптестерінің 
жұмыс әдістерін 
жетілдіруге 
қалай 
көмектесуге 
болатынын 
біледі.  Тәлім 
алушының жаңа 
тәсілдерді 
сабаққа  енгізе 
алатынына 
сенімі артады.

Кеңес Сауал
нама
Сұхбат
Кәсіби 
әңгіме 
Талдау

Қыр
күйек

Жаңартылға
н 
бағдарламан
ың 
ерекшелікте
рімен және 
жеті 
модульдің 
бағыттарым
ен 
таныстыру 

Жаңартылған 
бағдарламаның 
ерекшелігімен 
және  жеті 
модульді 
ықпалдастыра 
қолданудың 
тиімділігін 
көрсету.

Жаңартылған 
бағдарламаның 
ерекшелігімен, 
бағыттарымен 
танысады.

Кәсіби 
әңгіме

Қазан

Тәлім 
алушымен 
сұхбат, 
сабағына 
қатысу, 
қажеттілігін 

Өткізген  сабағы 
бойынша бастапқы 
кері  байланыс 
беру. 

Тәлім  алушы 
алғашқы  кері 
байланыс 
алады.

Сабақ
қа 
қатысу.
Презен
тация-
таныс

Сұрақ-
жауап, 
пікір 
алысу

Қараша
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анықтау Тыры
лым

Тәлімгердің 
екі сабағына 
қатысуға 
шақыру

Өзіс-
тәжірибеммен 
бөлісу,  әдістемелік 
көмек көрсету.

Тәлімгердің 
сабағына 
қатысады, 
әдістемелік 
көмек алады, өз 
сабағында  әдіс-
тәсілдерді 
қолдануды 
болжайды.

Сабақ
қа 
қатыс
тыру

Талдау Жел
тоқсан

Тәлім 
алушыны 
«Сабақты 
тиімді 
жоспарлау 
және  өткізу 
арқылы 
сапалы 
оқытуға 
жетелеу»тақ
ырыбындағ
ы  коучингке 
қатыстыру. 
Орта  мерзім 
жоспары 
және  қысқа 
мерзімді 
сабақ 
жоспарлары
н  құруға 
бағыт беру

Орта  мерзімді, 
қысқа  мерзімді 
жоспар  құруға 
үйрету

Орта  мерзім 
жоспары  мен 
қысқа  мерзім 
жоспарын 
құруға  бағыт-
бағдар  алады. 
Сабақты 
жоспарлауда 
нақты  мақсат 
қоя 
білуді,нәтижелі 
жұмыс  жасауды 
үйренеді.
Сабақты қалай 
жоспарлау керек 
екенін біледі
Смарт мақсат,  
күтілетін 
нәтиже, табыс  
критериін  
түсінеді
Күтілетін  
нәтиже, табыс 
критериін 
ажыратып, 
табысқа 
жетелейтін 
сұрақтар  қоя 
алады.

Коу
чинг

Ықшам 
сабақ
тар

Кәсіби 
әңгіме 
Сұрақ-
жауап 
Ықшам 
сабақ
тардың 
әдіс
тері

Жел
тоқсан

1-
қадам
Бас
тап
қы 
бақы

Тәлім 
алушының 
өткізетін 
сабақ 
жоспарына 
талдау 

Смарт мақсат,  
күтілетін нәтиже, 
табыс  критериін  
түсініп, 
жоспарлауға 
енгізеді.

Қысқа  мерзімді 
жоспар  жасау 
барысында 
коучингте 
үйренген 
сабақты 

ҚМЖ 
құрас
тыру

Бірлес
кен 
жұмыс

Қаңтар
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лау жасау, 
бірлесе 
сабақ 
жоспарын 
дамыта 
жоспарлау

жоспарлаудың 
барлық 
негіздерін 
есепке алады.

Тәлім 
алушыны 
басқа  да 
коучинг
терге 
қатыстыру. 
Тақырыбы: 
«Оқытуды 
жоспарлау
да 
критериал
ды  бағалау 
әдістемесін 
қолдану»

Өз  тәжірибесі 
туралы 
рефлексиялық 
ойландыру.  Өз 
тәжірибесіне 
өзгеріс  жасауды 
жоспарлау, 
нәтижелі  сабақ 
өткізуге  бағыт 
беру

Коучингқа 
қатысу 
барысында 
сабағының 
нәтижелі 
болуына  ықпал 
ететін  тұстарын 
белгілеп 
отырады, 
өзгеріске  бет 
бұрады

Коу
чинг
ке 
қатысу

Коучин
гке 
қатысу
шылар
мен 
сұхбат

Ақпан

Тәлім 
алушыны 
Lesson  Study 
сабақтары
на 
қатыстыру. 
«Оқыту  мен 
оқу  үдерісін 
жақсарту 
мақсатында 
Lesson 
Study-ді  
қолдану.»

Lesson  Study-дің 
мәні 
оқушылардың 
назарын  оқуға 
шоғырландыру 
арқылы  оқытуды 
дамыту  және 
жетілдіруге 
арналған   құрал 
екендігін 
түсіндіру.

Lesson Studу 
үдерісінің 
маңыздылығын 
түсінеді.
Оқуды, 
оқытуды  және 
мұғалімдердің 
тәжірибесін 
дамыту  мен 
жетілдіруге 
арналған  құрал 
ретінде 
әріптестерімен 
өзара 
ықпалдасу 
әдісін  үйренеді;

Lesson 
Study 
тәсілі 
бойын
ша  
зерттеу 
сабақта
ры 

Lesson 
Studyүд
ерісін
де 
әріптес
терді  
қолдау 
тәсілде
рін  
түсіну

Жыл 
ішінде-
ақпан

2-
қадам 
Са
бақ 
үстінд
е 

Тәлім 
алушының  
жаңартыл
ған 
бағдарлама 
бойынша 
бірлесіп 
құрған, 
жоспарлаған 
сабағына 
қатысу

Сабақта  АКТ 
қолдану,  талқылау, 
тәжірибеде  жасау, 
қабілетті 
оқушылардың 
өздеріне  сабақ 
түсіндіруге 
мүмкіндік  беру 
сияқты  әдістерді 
қолдану  деңгейін 
бақылау. 

Сабақ 
барысында 
жеткен 
жетістіктері мен 
кемшіліктерін 
таниды. 
Кемшіліктерді 
жою  жолдарын 
анықтайды.

Сабақ
қа 
қатысу

Сұрақ-
жауап, 
талдау

Ақпан
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Тәлім 
алушының 
сабағына 
өзіндік 
талдау 
жүргізуге 
бағыт  беру, 
оқушыдан 
кері 
байланыс 
алу

Оқу  материалын 
өздеріне  меңгерту 
үшін  сабақта 
қолданылған  әдіс-
тәсілдердің 
тиімділігіне, 
оқушы  іс-
әрекетіне  бақылау 
жасау.

Сабақ 
талданады, 
ұтымды, 
ұтымсыз 
жақтары 
анықталып, 
алдыңғы 
жұмыстарға 
бағыттар 
жасалады. 
Оқушы  пікірі 
тыңдалады. 
Мұғаліммен 
сұхбат.

Сабақ
қа 
қатысу,
талдау

Пікір
алмасу

Тәлім 
алушыны 
фокус-
топтардағы 
ашық 
сабақтарға 
қатыстыру.
«Талантты 
және 
дарынды 
оқушылар
ды 
жанданды
ру  үшін 
жекелеп 
оқыту»

Фокус-
топтағы 
басқа 
тәлімгерлер 
мен  тәлім 
алушылар
дың 
сабақтарына 
қатысу

Мұғалімдерді 
инклюзивтік 
қағидат  негізінде 
талантты  және 
дарынды 
оқушылар  үшін 
күрделі 
тапсырмаларды 
түзуге  арналған 
тәсілдермен 
таныстыру.

Фокус-топтағы 
басқа  тәлімгерлер 
мен  тәлім 
алушылардың 
сабақтарына 
қатысу  арқылы 
өзара  тәжірибе 
алмасу

Талантты және 
дарынды 
оқушылар үшін  
тиісті 
зияткерлік 
тапсырмаларды 
енгізуге 
арналған 
тапсырмаларды  
өзгерту 
әдістемесін 
игеру;Қабілеттіл
ігі әртүрлі 
талантты  және 
дарынды 
оқушылар үшін 
топтасып 
бірлескен 
тапсырмаларды 
жоспарлау;
Сабақты өткізу 
мен жоспарлау 
бойынша 
тәжірибе 
жинақтайды.

Коу
чинг
Ашық 
сабақ
тар

Тәжіри
бе 
алмасу 
сабақта
ры

Талант
ты 
және  
дарын
ды 
оқушы
лар 
үшін 
зияткер
лік 
тапсыр
малар 
дайын
дау
Қалыпт
асыруш
ы 
бағалау 
және 
кері 
байла
ныс

Жыл 
ішінде-
қаңтар
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3-
қадам 
Бақы
лау
дан 
кейін

Сабаққа кері 
байланыс 
беру.  Кәсіби 
әңгіме 
жүргізу, 
бейнетаспа
ға түсіру

Сабақтағы  іс  - 
әрекетіне,  әдіс-
тәсілдеріне 
мұғалімнің  өзінің 
рефлексия жасауы. 
Жетелеуші 
сұрақтар  қою 
арқылы  жетістігі 
мен әлсіз тұстарын 
тәлім  алушының 
өзіне  анықтатуға 
тырысу. 
Тәлімгердің 
сындарлы  кері 
байланыс беруі.

Тиімді  кері 
байланыс 
арқылы өз  күші 
мен  осал 
жерлерін 
анықтайды. 
Кәсіби  әңгіме 
жүргізудің 
тиімділігін 
түсінеді.

Бейне
таспаға 
түсіру

Кері 
байла
ныс. 
Кәсіби 
әңгіме

Ақпан

Тәлім 
алушының 
жұмысына, 
сабақты 
жүргізудегі 
іс-әрекеттері
не, 
анықтаған 
мәселелерге 
рефлексивті 
есеп жазу 

Тәлім  алушымен 
жүргізілген 
жұмыстарға  есеп 
жазу,   саралау, 
қорытынды жасау.

Рефлексивті 
есеп  жазылады, 
жүргізілген 
жұмыстарға 
қорытынды 
жасалынып, 
жетістіктер  мен 
кемшіліктер 
талқыланады. 

Есеп 
жазу

Есеп 
беру

Наурыз

Тәлім 
алушымен 
бейресми 
сұхбат 
жүргізу

Қиындық туғызған 
сұрақтармен 
жұмыс  жасау, 
әдістемелік  көмек 
беру.

Қиындық 
туғызған 
сұрақтар 
бойынша 
жұмыстар 
жүргізіледі. 
Толықтырулар 
жасалады.

Кезде
су

 Сұрақ-
жауап 

Сәуір

«Мектеп 
қоғамдастығ
ы  аясында 
үздіксіз 
кәсіби 
дамуға 
жетекшілік 
ету»  атты 
дөңгелек 
үстел

Тәлімгерлік 
тақырыбында 
жұмыс  істейтін 
топтың  өзара 
тәжірибе  алмасуы, 
қорытындылар, 
нәтижелер

Тәлімгерлік 
тақырыбында 
жұмыс  істейтін 
топтың  өзара 
тәжірибе 
алмасады., 
қорытындылар 
мен 
нәтижелерді 
хабарлайды.

Дөң
гелек 
үстел

Пікірта
лас

Мамыр
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Исагалиева Айнур Шайжановна
       Атырау қаласы, Үш тілде оқытатын дарынды
 балаларға арналған  №30 мектеп-гимназиясының 

бастауыш сынып мұғалімі, «Қазақстан Республикасы
білім беру ісінің үздігі», «Білім беру ісінің құрметті қызметкері»,  

«Білім беру саласындағы ерен еңбегі 
үшін» медалінің иегері, әдістемелік құралдың 

авторы, мектеп тренері. 

           
Қысқа мерзімді жоспар

Сабақ: 
Математика

Мектеп:Үш тілде оқытатын дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған  № 30 мектеп- гимназиясы

Күні: 16.10.2019ж Мұғалім: Исагалиева Айнур Шайжановна
Сынып: 4«а»  Қатысушылардың саны:26 Қатыспағандар:
Сілтеме: Математика  4-сынып  «Алматыкітап», 2019 ж.

Авторлары: Ә.Б Ақпаева Л.А Лебедева М.Ж. Мыңжасарова 
Т.ВЛихобабенко

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

4.3.1.1**  - текше, тікбұрышты параллелепипед және олардың
элементтерін (төбелері, қырлары, қабырғалары) тану және атау;
4.3.1.3 – тікбұрышты параллелепипед көлемінің формуласын (V = a · 
b · c) қорыту, шығару, қолдану;
4.5.2.3 - текшені, тікбұрышты параллелепипедті латын алфавитінің 
бас әріптерімен таңбалау, оларды таңбалануы бойынша оқу.

Күтілетін 
нәтижелер: 

Барлық оқушылар орындай алады:текшені, тікбұрышты 
параллелепипедті және олардың элементтерін (төбелері, қырлары, 
қабырғалары) тануды және атауды білетін болады;

Оқушылардың  көпшілігі  орындай  алады: тікбұрышты 
параллелепипед  көлемінің  формуласын  (V  =  a  ·  b  ·  c)  қорытып 
шығару және қолдануды білетін болады;

Кейбір оқушылар орындай алады: текшені, тікбұрышты 
параллелепипедті латын алфавитінің бас әріптерімен таңбалау және 
оларды таңбалануы бойынша оқуды білетін болады;

Тілдік мақсаттар: Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
Оқушылар түйінді сөздермен сөз тіркестерін пайдаланып өз ойларын 
жеткізе алады:
Текшені, тікбұрышты параллелепипедті және олардың элементтерін 
атауды (төбелері, қырлары, қабырғалары)біледі.
Тікбұрышты параллелепипед көлемінің формуласын (V = a · b · c) 
қорытып шығаруды,
текшені,   тікбұрышты  параллелепипедті  латын алфавитінің 
бас әріптерімен оқуды біледі.
Пәндік лексика және терминология.
Текшенің, тікбұрышты параллелепипедтің элементтері (төбелері, 
қырлары, қабырғалары);
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Диалогқа / жазбаша жұмысқа қажетті пайдалы сөздер 
топтамасы
Талқылау:
Шамалардың өлшем бірліктерін аударыңдар.
Шамалардың кеңістіктік фигурасын сипаттайтын, басқа шамалармен 
тәуелділікпен байланысқан шаманы есептеңдер.
Жазу:
Ұсынылған бірліктерге   шамаларды ауыстыруды жазу,

көлемді анықтауға арналған есептердің шешімін жазу.  
Текшенің, тікбұрышты параллелепипедтің белгіленуін жазу.

Алдыңғы білім Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табуға арналған формуланы
 (V = a · b · c) құрастырады және қолданады.

    
     Сабақ 
кезеңдері:

                        
                          Сабақтағы жоспарланған іс-
әрекеттер

Ресурстар

Қызығушылықты 
ояту

Уақыты 1.Ынталандыру

       Түркі  ойшылдарының  ең 
атақтысы,  «Әлемнің  екінші 
ұстазы»  атанған  ғұлама  Әбу-
Насыр  әл-Фараби  Аристотельдің 
«Даңқ  туралы»  деген  кітабының 
соңғы бетіне:   «Мен  бұл  кітапты 
жүз  мәрте  оқып  шықтым»  деп 
жазып қойған екен.
        Әрі Аристотельдің «Физика» 
кітабы туралы: «Мен бұл кітапты 
қырық  мәрте  оқып  шықтым. 
Сөйтсе  де  тағы  оқып  шығуым 
керек.  Өйткені  әлі  толық  ұғынып 
болған  жоқпын.»деген 
екен. Ендеше  Әбу-Насыр  әл-
Фараби  барлық  білімді  осы 
кітаптан  алған  екен.  Біз  ос 
математика  сабағында  үйренген 
құндылықтарды еске түсірейікші...
Сол  білім  көзі-  математика 
кітабынан  3  сыныпта  өткен 
фигураларды еске түсірейікші...

Сабақтың әр 
бөлімін 
жеңілдетіп 
түсіндіруге 
арналған 
презентациялар

Тапсырманы 
орындаған  
оқушыны 
мадақтау,толықты
ру жасау, тиімді  
кері байланыс 
орнату.

Сабақтың 
басталуы

2.Өзектендіру Интерактивті 
тақта
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Геометриялық фигуралар екі топқа 
бөлінеді. Олар: Жазық және 
кеңістік фигуралар.
-Бұл-қандай фигуралар?
-Атап көрейікші...
-Жазық фигурамен ұқсас па?
-Айырмашылығы...
-Ендеше,бүгін кеңістік 
фигуралардың ішіндегі текше мен 
тікбұрышты параллелепипед 
туралы айтатын боламыз.

\3.Топқа бөліну. 
Топты да сабақ тақырыбына сай 
таңдап көріңіздер!

«Көшбасшылар таңдауымен»
Мұғалімнің  ұсынысы  бойыншы 
топ көшбасшылары сайланып, топ 
көшбасшылары топтарына фигура 
атауын  өздері  таңдайды.  Топ 
көшбасшылар  таңдауымен 
«Текше»,  «Тікбұрышты 
параллелепипед», 
«Цилиндр»,«Конус»тобы  болып 
төрт топқа бөлінеді.

Топтардың аты 
жазылған 
парақшалар
Оқушылар 
арасында 
сыйластық, 
достық 
туындайды.

4.Жаңаны оқып- үйрену 
Суреттегі заттардың қай фигураға 
ұқсастығын айырта отырып,жаңа 
сабақтың тақырыбын шығарып 
алады.

Презентациялар

Топ 
көшбасшылары 
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5.Электронды оқулықпен 
жұмыс. 
Электронды оқулықпен жұмыс 
жасай отырып,текше мен 
параллелепипед туралы 3- 
сыныпта өткен материалдарды 
еске түсіреді.

сабақ барысында 
қатысып отырған 
оқушыларды 
ескеріп отырады.

Электронды 
оқулық

6. Жаңа сабақтың 
дескрипторымен таныстыру
Жаңа сабақтың дескрипторымен 
танысады, бағыт алады.

Презентациялар

Мағынаны тану Сабақтың 
ортасы

1. Жаңа сабақты өмірмен 
байланыстыра түсіну
Енді жаңа сабақ өмірмен 
байланыстырыла түсіндіріледі.

Презентациялар

2. Көлемді табу формуласын 
шығарып алу. Оқушылар 
тікбұрышты параллелепипедтің 
көлемін табу формуласын 
шығарып алады.

Тақтамен жұмыс

3.Көлемін табуды ауданды 
табумен байланыстыра 
түсіндіру, өрнектеуді үйрену.
 (Оқулықтан тыс  тәжірибеммен 
жеткіздім)

Презентациялар
Мұғалім 
Бақылаушы
Оқушылар
Топтағы 
бақылаушы 
рөліндегі оқушы 
кері байланыс 
береді. Сабақ 
түсіндірген 
мұғалімнің 
оқулықтағы 
тақырыпты толық 
жеткізе алған-
алмағандығын. т.б 
өз ұсынысын 
жеткізеді, мұғалім 
жұмысына баға 
береді.
Презентациялар
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4. Оқулықпен жұмыс жасау
Оқулықта  берілген  жаңа 
тақырыпқа  берілген  2А,2Ә есепті 
төрт  топтан  төрт  оқушы  тақтаға 
шығып орындайды.
      Оқушылар  оқулықтағы 2А-
тапсырмадағы  сызбаларды 
қарастырады,  алдымен  бірлік 
текшелердің  бір  қабатынан 
құралған, соңынан сондай бірнеше 
қабаттан  құралған  фигуралардың 
көлемін  қалай  есептеуге 
болатындығын  түсіндіреді. 
Оқушылар  ол  фигураларды  атап, 
неліктен  солай  аталатындығына 
түсініктеме береді.

Тікбұрышты параллелепипед
пен

текшенің
көлемдерін 

есептейтін формулаларды 
шығарады,

V = a · b · c V
текше 

= a · a · a = а3

Оқулықта ұсынылған 
формулалармен салыстырады, есте 
сақтауға ұсынылған ережені 
тұжырымдайды.

 (Ж)  2Ә-тапсырманың  қалғанын 
оқушылар  жұптасып  орындайды, 
әр  жұп  өз  беттерінше  жұптық 
жұмысты  таңдайды.  Кестені, 
берілген  үш  өлшемі  бойынша 
(ұзындығы,  ені,  биіктігі) 
фигуралардың  көлемін  есептеп, 
толтырады.

5.Өткен материалмен жұмыс
Оқушылар топ бойынша 
тапсырмаларды өрнектейді, қалай 
өрнектегенін түсіндіреді.
 3-тапсырманы оқушылар жұппен 
орындайды,  шамалардың  мәнін, 
олардың  өлшем  бірліктерінің 
арақатынасына қатысты білімдерін 

Презентациялар

Презентациялар
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қолданып, өрнектейді.

12 м
3 

= 12 000 дм
3

12 дм
3 

= 12 000 см
3

3 м
3 

= 3 000 дм
3

1 000 000 мм
3 

= 1 000 см
3

1 дм
3 

= 1 000 см
3 

= 1 000 000 мм
3

1 м
3 

= 1 000 дм
3 

= 1 000 000 см
3

6.Математика күнделікті өмірде: 
«Менің үйім»
     Әр топтан бір оқушы өзінің 
үйінің макетін жасап әкеліп, оны 
жасаған кезде қандай кеңістік 
фигураларын пайдаланғанын 
өмірмен байланыстыра отырып 
түсіндіру.

 

Қолдан жасалған үйдің макеттері
«Менің үйім»
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7. Есептер құпиясы

№ 5.

V= 30 х 40 х 20 = 24 000 см
3

Бүйір жақтарының аудандары – 40 

х 30 = 1 200 см
2 

және

30 х 20 = 600 см
2

24 000 : 2 = 12 000 (см
3
) = 12 

( дм
3
) = 12 (л ) – аквариумның 

жартысының көлемі.

       Оқушылар №9 зерттеушілік 
сипаттағы  тапсырманы 
орындайды.Екі  қорапта  1  200  г 
кәмпит  болды.  Бір  қораптан 
екіншісіне50  г  кәмпитті 
ауыстырып  салғанда,  екеуінің 
массасы  теңесті.  Бастапқыда 
қораптардың  массасы  қандай 
болған?  Оқушылардың  былайша 
талқылауы мүмкін:
Екі  қораптың  массасы  белгілі 
болса,  онда,  есептің  шарты 
бойынша,  бір-біріне  алып-
салғаннан кейінгі қораптардың тең 
болған массаларын анықтаймыз.
1200 : 2 = 600 (г)
Олай болса, алып-салғанға дейінгі 
бір қораптың массасы 600 + 50 = 
650 (г)
Екінші қораптың массасы 600 – 50 
= 550 (г)

   7-тапсырмада оқушылар, текше 
мен  тікбұрышты 

Оқушылар төрт 
тапсырманы 
постерде орындап 
өз тобына 
түсіндіреді.Одан 
кейін топ 
қөшбасшылары 
басқа топтарға 
барып 
түсіндіреді. 
Сөйтіп төрт 
тапсырманы 
барлық топтың 
оқушылары 
түсініп 
шығады.Олардың 
қалай жеткізгенін 
бақылаушы 
хабарлайды. 

Есеп шығаруға 
бағыт беретін 
постерлер

Оқушылар төрт 
тапсырманы 
постерде орындап 
өз тобына 
түсіндіреді.Одан 
кейін топ 
қөшбасшылары 
басқа топтарға 
барып 
түсіндіреді. 
Сөйтіп төрт 
тапсырманы 
барлық топтың 
оқушылары 
түсініп 
шығады.Олардың 
қалай жеткізгенін 
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параллелепипедтің жазба үлгілерін 
салыстырады.  Үлгілердің 
ұқсастығы  мен 
айырмашылықтарын табады.
Ұқсастығы:  екі  жазбаның  да  6 
жағы бар.
Айырмашылығы:  шаршының 
барлық  жақтары тең,  тікбұрышты 
параллелепипедте  қарама-қарсы 
жақтары – жұп-жұбымен тең.

бақылаушы 
хабарлайды. 

Есеп шығаруға 
бағыт беретін 
постерлер

Оқушылар төрт 
тапсырманы 
постерде орындап 
өз тобына 
түсіндіреді.Одан 
кейін топ 
қөшбасшылары 
басқа топтарға 
барып 
түсіндіреді. 
Сөйтіп төрт 
тапсырманы 
барлық топтың 
оқушылары 
түсініп 
шығады.Олардың 
қалай жеткізгенін 
бақылаушы 
хабарлайды. 

«Балық қаңқасы»
Тірек схемасы

8. Математикалық эстафета 
Оқушылар оқулықта берілген 8-
тапсырманы  көп таңбалы 
сандарды қосу және азайтуға 
берілген мысалдарды жарысып 
орындайды және түсіндіреді.Тез 
орындаған оқушы мадақталады.

Тақтамен жұмыс

18



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 10.07.2020 жыл | № K00050 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.Өзіндік жұмыс, практикалық 
жұмыс
Балалар  топ бойынша

бағалау критерийі
бар тапсырманы 

орындайды.1-2 топтар өздері 
жасап келген текшенің көлемін, 3-
4 топтар тікбұрышты 
параллелепипедтің көлемін 
көшірме тақталарында орындап , 
нәтижесін хабарлайды. Топтар бір- 
бірін тексеріп баға береді.
Тікбұрышты параллелепипедтің 
көлемін табу формуласын қолдана 
аламын (V = a · b · c).

 Тірек схемалары

10.Еркін микрофон
Оқушылар тапсырманы көрсеткен 
кезде тез ойланып шығарады, 
ережені пайымдайды, дәлелдейді.

Еркін микрофон 
тапсырмалары:

Презентациялар
«Еркін 
микрофон»
Өте жақсы. 
Жарайсыңдар!
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Мұғалім 
Бақылаушы
Оқушылар

Топтағы 
бақылаушы 
рөліндегі оқушы 
кері байланыс 
береді. Сабақ 
түсіндірген 
мұғалімнің 
оқулықтағы 
тақырыпты толық 
жеткізе алған-
алмағандығын. т.б 
өз ұсынысын 
жеткізеді, мұғалім 
жұмысына баға 
береді.

Ой-толғаныс Сабақтың 
аяқталуы

1.Қорытындылау

Ата
Текшенің үш өлшемін ата.
Көлемнің формуласын қалай 
шығаруға болады?
Түсіндір
Текшенің көлемін қалай 
табатынын түсіндір. Тікбұрышты 
параллелепипедтің ше?

2.Үй тапсырмасы

Презентациялар

3.Бағалау. 
Бағалау оқушыларды 
ынталандыру мақсатында алтын 
балықтарды сыйға тарту бойынша 
жүргізілді. Бірақ алтын балықтың 
жанындағы стикерлер баланың 
сабаққа қаншалықты қатысқанын 
сипаттайды.Балалар бірін-бірі 
бағалады.

Презентациялар
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4.Кері байланыс
Оқушылар сабақтан алған 
әсерлерін кері байланыс парағы 
арқылы береді.

Презентациялар

Қосымша мәліметтер

Дифференциациялау- оқушыларға 
мейлінше қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілетті оқушыға 
тапсырманы қалайша 
түрлендіресіз?

Бағалау-оқушы 
білімін тексеруді 
қалайша 
жоспарлайсыз?

Пәнаралық байланыс, 
денсаулық пен 
қауіпсіздік, АКТ-мен 
байланыс, 
құндылықтармен 
байланыс 

Топпен, жеке, жұппен жұмыстарда 
берілген тапсырмалар жеңілден 
ауырға қарай жүргізілді. Өз бетінше 
оқу, яғни жоба қорғау, жарнамалау, 
тәжірибе жасау кезінде көбінесе 
қабілетті оқушылар ға тақырып 
бойынша презентация бойынша  
қорғау тапсырылды. Сабақтың әр 

Сабақта 
қалыптастырушы 
бағалау өн бойында 
жүріп отырды. Ал  
бағалау 
көшбасшылардың 
көмектесуі негізінде 
және мұғалімнің 

Пәнаралақ байланыс:  
алгебра және геометрия 
сабақтары, физика, 
дүниетану.
Сабақ барысында жоба 
қорғау, тәжірибе жасау, 
зерттеу, дәлелдеу,  
проблемаларды шешу, сын 
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бөлімінде қабілетті балалар үшін 
проблемалық сұрақтар, ашық 
сұрақтар дайындалды. Мұндай 
оқушылар өз идеясын, ұсыныстарын 
беріп, ойын ашық, еркін жеткізді. 
Әрине сабақ сәтті,қызықты 
өтті.Тапсырмалар түрі өте көп. 
Оқушылар ата-аналарымен бірге 
жұмыстанғаны,ізденгені көрініп 
тұрды.

толықтыруымен 
жүзеге асты. 
Бағалау 
оқушыларды 
ынталандыру 
мақсатында алтын 
балықтарды сыйға 
тарту бойынша 
жүргізілді. Бірақ 
алтын балықтың 
жанындағы 
стикерлер баланың 
сабаққа 
қаншалықты 
қатысқанын 
сипаттайды.Бұл 
бағалаудан әр 
оқушы сабаққа 
қаншалықты 
қатысқанын өзін-өзі 
бағалап 
түсінеді.Өзін-өзі 
бағалау, өзара 
бағалау жүзеге 
асырырылды.

тұрғысынан ойлау, өз 
бетінше оқу, 
коммуникативтік дағдылар 
(айтылым, тыңдалым, 
оқылым, жазылым) өзара 
бірлікте жүзеге асты.
   Денсаулық пен 
қауіпсіздік:Бұл сабақта  
балалар құрылыс кезіндегі 
қауіпсіздіктерді еске 
түсірді.
АКТ-мен байланыс: АКТ 
жоғарыда аталған барлық 
жұмыс түрінде 
қолданылды: ноутбук, 
интерактивті тақта т.б.
Құндылықтармен 
байланыс: ең бастысы 
білім, еңбек, өнер, оқу 
туралы құндылықтар 
сабақтың өн бойында 
ескеріліп отырды. Өмірде 
дұрыс әрекет жасау, 
сүйіспеншілік 
( ұстаз бен оқушы 
арасындағы ) 
құндылықтарымен 
ұштастырылды.
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