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Қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері

СҮЛЕЙМЕНОВА ТҰРҒАНАЙ  ЖАҢАБАЙҚЫЗЫ
Түркістан облысы,Созақ ауданы,"Созақ" жалпы 

орта  мектеп-гимназиясының ағылшын тілі пәні мұғалімі
 

 Қашықтықтан  оқыту  –  білім  алушы  мен  педагог  қызметкерінің  жанама
(алыстан)  немесе  толық  емес  жанама  өзара  іс-қимылы  кезінде  ақпараттық-
коммуникациялық  технологияларды  және  телекоммуникациялық  құралдарды
қолдана отырып жүзеге асырылатын оқыту;
Қашықтықтан білім беру технологиялары қашықтықтан оқу сабақтарын 
«оnline», «offline» режимінде өткізуге негізделген. «Оnline» режимінде оқу 
сабақтары нақты уақыт режимінде оқудың өзара іс-әрекет ету үдерісін 
қарастырады (бейнеконференция, Интернет желісімен хабар алмасу, телефон 
аппараты арқылы келіссөздер). «Оnline» режиміндегі оқу сабақтары оқытушы 
мен білім алушы арасындағы асинхронды тілдесудің (электрондық пошта, 
кейіннен  қорытынды бақылау тапсырумен оқытушының тапсырмасы бойынша
білім алушының оқулықпен жұмысы) оқу іс-әрекеті процесін қарастырады.
Қашықтықтан оқыту-қолайлы уақытта кез келген жерде ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар көмегімен қашықтықтағы оқытушыдан  білім
алу үрдісі. Қашықтықтан оқыту, үйден шықпастан 24/7 режимінде білім алу 
мүмкіндігі.
Қашықтықтан оқыту фомасы- оқытудың электронды технологиясын қолданып, 
жұмыстан қол үзбей, қолайлы уақытта кез келген жерде, жеке режимде білім 
алуды қамтамасыз етеді.
Барлық білім алушылардың виртуалды «жеке кабинеті» болады, онда  таңдаған 
пәнді өз бетінше игеруге арналған оқу-әдістемелік, ұйымдастыру материалдары
мен тапсырмалар салынады.
Қашықтан оқытудың ерекшеліктерін зерттеу (қашықтағы сабақтарды 
ұйымдастыру, жоспарлау). Оқушыларды қашықтан оқытуға ынталандыру мен 
қатыстырудың ерекшеліктерін зерттеу (оқушылардың өзіндік жұмысын қалай 
ұйымдастыруға болады немесе үй тапсырмасын қалай тексеруге болады және 
тағы да басқалар). АКТ құралдары мен қызметтерін зерттеу. Қашықтан оқыту 
форматындағы ата-аналармен жұмыстың ерекшеліктері. Ерекшеліктері 
модулінің өзі бірнеше өзекті тақырыптармен, ұстаздар қауымына қажет 
ақпараттармен қамтамасыз етілген екен. Алғашқыда синхронды оқытудың 
асинхронды оқытудан айырмашылықтары, қашықтан оқыту барысында 
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мұғалімнің қызметі мен қашықтан оқыту барысында оқушының іс-әрекеті 
сияқты мәселелерге қарастырылды.
Сонымен қатар, қашықтан оқытуда қалай «оқу үдерісін жоспарлауға болады?» 
деген сұраққа жауап ала аласыз. Бұнда берілген кеңестер: барлық жұмысты 
бірден жүзеге асыруға тырыспаңыз. Қашықтан оқыту кезеңінде қандай 
мақсаттарыңызға қол жеткізуге болатынын мұқият ойластырыңыз; қашықтан 
оқытудың ең қарапайым бір-екі құралын таңдап алып, солармен жұмыс істеуді 
бастаңыз. Бірден көптеген құралдарды қолдануға тырыспаңыз; қашықтан оқыту
кезеңінде Сіздің оқу сценарийлеріңіз неғұрлым қарапайым, түсінікті және 
шынайы болса, оларды ойдағыдай жүзеге асыру және қажетті нәтижеге қол 
жеткізу мүмкіндігі соғұрлым көбірек болады; оқытудың жаңа форматына Сіз 
ғана емес, оқушылар мен олардың ата-аналары да жаңадан бейімделуде екенін, 
олар да Сіз сияқты мазасызданатынын есіңізде ұстаңыз; оқушыларыңыздың 
ерекшеліктерін ескеріңіз және онлайн сабақты жоспарлау барысында сабақ 
мақсаттары мен тапсырмаларды әзірлеп, бір немесе бірнеше саралау тәсілін 
таңдаңыз.
Бағалауды ұйымдастыруда оқушыларға ізгілікті қарым-қатынас және қолдау 
көрсетіп, түсінікті және дәйекті ережелер мен рәсімдерді қалыптастыратын; оқу
үдерісіне қызықты әдіс-тәсілдерді қолдануды; оқуда және тапсырмаларды 
орындауда цифрлық немесе цифрлық емес құралдарды таңдау және 
пайдалануды; барлық оқушылардың табысқа жетуіне жағдай жасалатын, 
оқушыларда өз пікірін айтуға және тапсырмаларды таңдауға мүмкіндігі 
болатын саралап оқытуға бағдарлануды басты назарда ұстау қажеттілігі атап 
көрсетілді. Қашықтан жұмыс істеу барысында өзара жағымды және оңтайлы 
қарым-қатынас аса маңызды. «Уақытында тапсырмадың! Не деген масқара?!» 
деудің орнына тағы да бір мүмкіндік беру жолдарын қарастырған абзал. Басты 
назарды ынталандыру, қолдау, эмоцияларды білдіру, адами қарым-қатынасты 
сақтау мүмкіндіктеріне аудару керек.
Оқуға қатыстыру модулінде тақырып аясында “Оқушыларды оқу үдерісіне 
қалай ынталандыруға/тартуға болады?” деген мәселе қарастырылды. Бұл 
сұрақты шешуде оқушыларды оқыту үдерісіне ынталандыру факторларын, әдіс-
тәсілдерін анықтау аса маңызды. Шәкірттерді оқуға қызықтыру, ынталандыру 
жайлы ойлаған кезде, біз олардың ішкі ынтасын арттыру жолдарын түсінуге 
тырысамыз. Оқуға қатыстыру дегеніміз оларды қызықтыру, жаңа бір нәрсе 
жасап көруге, таңдауға, қателесуге, қайтадан бастауға, табысқа жетуге 
ұмтылуға мүмкіндік беру. Осылайша, білімгерді оқуға белсенді қатыстырудың 
тәсілдерін қашықтан және дәстүрлі оқытуда кеңінен қолданып, балалардың 
дербес оқушыға айналуына көмектесеміз. «Онлайн сабақты жүргізу: сыртқы 
келбет және онлайн этикет» тақырыбы «сабақты трансляциялауға дейін және 
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оны жүргізу барысында қандай мәселелерді назарда ұстау керек?» деген сұрақ 
аясында толық мәлімет берді.
Қашықтан оқытуды ұйымдастырудағы ең негізгісі әрине, АКТ құралдары: 
қазақстандық платформалар. Қашықтан оқытуды ұйымдастыруға арналған АКТ
құралдары бойынша гидті және Telegram мессенджеріндегі ICT robot чат-ботын
қолданып, оқу мақсатына сәйкес келетін цифрлық құралдарды таңдау арқылы 
қашықтан оқыту мен оқудың, сондай-ақ дәстүрлі сыныптағы сабағыңыздың 
тиімділігін арттыра аласыз. Осы телекоммуникациялық және ақпараттық 
құралдар негізінде әр түрлі педагогикалық қызмет түрлерін қолдануға болады. 
Мысалы, қашықтан іскерлік ойындар, зертханалық жұмыстар мен семинарлар, 
қол жетімді емес нысандарға виртуалды бару, виртуалды экскурсиялар, мектеп 
оқушыларының, сондай-ақ мұғалімдердің бір-бірімен компьютерлік хат 
алмасуы, электронды бюллетеньдер шығару және тағы басқалар. Бұл қаражат 
жеке-жеке де, кешенде де жұмыс істей алады. Мысалы, оқушыларға білім беру 
мәселесі қойылған дәріс материалы ұсынылады. Әр оқушы оны шешеді және 
нәтижелерін барлық курстастарына жібереді.
Қорыта айтқанда ашық онлайн-курсы отандық ұстаздар үшін оқытудың 
тиімділігін қарастыруымен тиімді әрі пайдалы болды. Қашықтан оқытудың 
ерекшеліктері мен түрлерін зерттеп, онлайн-сабақтардың оқу үдерісін 
жоспарлауды, оқу жетістіктерін бағалауды ұйымдастыруды үйрендік. 
Қашықтан оқыту қазіргі заман талабы болса, оны ұйымдастыруда педогог-
ұстаздардың біліктілігі жоғары, зияткерлік және кәсіби деңгейі жоғары 
деңгейде дамыған болуы өте маңызды!
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Роль педагога в свете обновлённого содержания образования 

ОСПАНОВА ӘЙГЕРІМ БОЛАТҚЫЗЫ
Г.Қарағанды   с/о.Октябрь ТОО «Ақниет-2015» 

детский сад «АҚЖАРҚЫН». Воспитатель

    Современные преобразования в стране, быстрая информатизация общества и 
динамичность кардинально меняют требования к образованию. Президент 
страны Нурсултан Абишевич Назарбаев подчеркивает, что «…одним из 
ключевых факторов успеха всего модернизационного процесса является 
успешность обновления национальной системы образования». Сегодня она 
осуществляется по всем приоритетным направлениям.
     Обновление содержания образования – это, прежде всего, пересмотр самой 
модели среднего образования, его структуры, содержания, подходов и методов 
обучения и воспитания, внедрение принципиально новой системы оценивания 
достижения учащихся. Весь комплекс мероприятий в рамках обновления 
содержания образования направлен на создание образовательного 
пространства, благоприятного для гармоничного становления и развития 
личности.
   Качественные изменения в любой области нашей жизни, а тем более в 
образовании невозможны без формирования нового взгляда учителя на свое 
место и роль в учебном процессе. Без осмысления, нами учителями, новых 
целей и задач в обновлённом содержании и технологии обучения, новых форм 
оценивания с учетом компетентностно-ориентированного подхода в обучении 
это сделать практически невозможно. Именно поэтому педагогу необходима 
готовность к восприятию методологии и содержания обновленного ГОСО 
среднего общего образования, к изменению программного и методического 
обеспечения образовательного процесса, к изменению целей и способов 
педагогической деятельности.
На сегодняшний момент каждого педагога интересуют вопросы:
 Чем различается обновленное содержание образования от ныне 
действующего?
 Изменятся ли подходы к организации образовательного процесса в школе?
 Что означает понятие «образование, ориентированное на результат»?
 Как должен готовиться учитель к обновленному содержанию образования?
     Переход на обновление содержания образования предъявляет новые 
требования к работе в рамках компетентностного подхода к образованию, 
формированию готовности работать в условиях возросшей индивидуализации 
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образовательного процесса. Обновление структуры образования заключается в 
преодолении традиционного репродуктивного стиля обучения и переход к 
новой развивающей, конструктивной модели образования, обеспечивающей 
познавательную активность и самостоятельность мышления школьников.
     Программа обновления содержания образования предполагает, что обучение
должно быть активным, проводиться в условиях созданной коллаборативной 
среды, должна осуществляться дифференциация обучения, в процессе обучения
должны реализовываться межпредметные связи. Кроме перечисленного 
обязательным является использование ИКТ, диалоговое обучение, 
осуществляться методы исследования и своевременное реагирование на 
потребности учащихся.
     Педагог в свете обновлённого содержания обязан обладать высоким уровнем
ряда компетентностей: специальной компетентностью(способность заниматься 
собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне и 
проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие); социальнаой 
компетентностью - совместной (коллективной, групповой) профессиональной 
деятельностью; образовательной компетентностью (интерес к освоению 
профессиональных знаний, умений и навыков), а также информационной, 
коммуникативной, компетентностью решения проблем.
Учитель должен уметь:
-формулировать учебные цели для достижения результатов;
-строить учебный процесс по организации усвоения учебного материала;
-готовить учебные материалы в соответствии с учебными целями;
- использовать потенциал информационной среды для учебного процесса;
- создавать условия для опережающего развития учащихся;
- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и самореализации;
- оценивать текущие результаты, направленные на достижение поставленных 
целей.
     В освоении материала помогли позитив, благоприятная эмоциональная 
атмосфера, интересные диалоги, вовлечение в практическую деятельность. 
Значимым было моделирование урока в группах, анализ урока по этапам.
     Важным принципом, лежащим в основе разработки учебных программ 
начального образования, является модель спиральной образовательной 
программы. В её основе лежит повторение изученных разделов по мере 
перехода учащихся в следующие классы. Сложность темы увеличивается с 
каждым повторным рассмотрением.
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру    
            

БЕКЗАТ СЕМБАЕВА ПЕРНЕБЕКҚЫЗЫ
Жамбыл облысы,Тараз қаласы , Төле би атындағы № 8 гимназияның 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты мұғалімі 
1-деңгейлі , зерттеуші-педагог

Бүгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. Қазақстан
Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру 
үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде. 
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап 
етеді.  Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 
үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 
оларды жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды 
қолдану болып табылады.
Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі өмір 
талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін 
сынып базасында құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет
үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу тақырыбын түйсініп, 
терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.
Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 
оқыту үдерісінде оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды 
эмоциялар алып, белсенділігі артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның 
қажеттіліктері қанағаттандырылады.
Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 
отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 
білмеген күйде қалып отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 
қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
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Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп тапсырмаларды 
орындау, ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–бірімен ой бөліседі, 
өзінің білмегенін талқылау барысында тыңдау арқылы біледі, естігеніне 
қорытынды жасап, жүйелі талқылауға қатысады, бағалап, талдап, өз пікірлерін 
білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген мәселені бірлесе отырып 
шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.
Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 
ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда 
топтық жұмыста тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын 
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін 
ұсынады, яғни тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру қажет. 
Ол үшін:
 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.
 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз.                             
Мысалы: 1 нөмірлі сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
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 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық
жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.
 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту 
қажет.
 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне 
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.
 4. Топтық сананы құру амалдары:
 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның 
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
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оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс 
оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге, 
бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 
  
 Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың 
психикалық және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан,
іс-әрекетті ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта 
дамушы болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, 
баланың мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, 
басқалармен тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік 
таңдауға үйрету қажет.
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L00069   28.11.2020

Спирттер  (қорытындыла

КАБЕНОВА АЛМАГУЛЬ СОЦИАЛОВНА
Павлодар  облысы.Май ауданы « Көктөбе жалпы орта білім
 беретін мектеп » ММ.Химия –биология  пәндерінің мұғалімі

№ Сыныбы 11 
Сабақтың 
тақырыбы :

Спирттер  (қорытындылау)

Сабақтың мақсаты: Қаныққан бір атомды және көпатомды спирттердің 
құрылысы мен табиғатта таралуы, физикалық және 
химиялық қасиеттерін меңгере отырып, алынуы мен 
қолданылуына толық түсінік беру. 

Сабақтың 
міндеттері :

 өткен тарау бойынша алған білімдерін, 
жинақтау қорытындылау, өзіне-өзі баға беруге, өз 
жетістіктерін сезініп әлсіз жақтарын сын көзбен 
қарауға үйрету, мамандық таңдауға кәсіптік бағдар 
беру.
 Жеке-тұлғаның, ақыл-ойын, танымдылық және 
шығармашылық қабілетін дамыту, химиктердің қоғам 
өміріндегі ролін ашу, пән тілінде сөйлей білу 
дағдыларын, ісмерліктердің, өз бетімен еңбектену 
сезімі ойлау қабілеті және пәнаралыққа байланысты 
дамыту.
 Ұйымшылдыққа, белсенділікке, шапшандыққа 
тәрбиелеу. Болашақ қоғамның салауаттылығы әр 
адамның денсаулығына байланысты екенін, 
денсаулықты спиртті алуға болмайтынын, сондықтан 
спиртті ішімдіктерден өздерін аулақ ұстауға 
тәрбиелеу.

Күтілетін нәтиже: А: Спирттердің формулаларын жаза алады; 
В: Физикалық және химиялық қасиеттерін ажырата 
алады, қолданылу аясын түсінеді; 
С: Теориялық және практикалық білімді 
байланыстыра отырып, спирттер тақырыбы бойынша 
толық түсінік қалыптастырады.
D: Біратомды спирттер мен көпатомды спирттердің 
айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алады.
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Е: Өмірмен байланыстыра отырып, спирттердің 
пайдасы мен зиянын біледі.

Керекті жабдықтар: Теориялық бөлімге:  Интерактивті тақта, компьютер,
слайдтар, бейнероликтер ,постер, маркер, стикер т,б 
Практикалық бөлімге:  реактивтер: мыс сульфаты, 
натрий гидроксиді.глицерин,этил спирті т.б
зертханалық штативтер, сынауықтар, спирт 
шамы,сынауық ұстағыш, шпательдер. Таразы т.б

Тақырыпқа 
сілтеме:

11 сынып оқулық «Органикалық химия», 
Н.Нұрахметов т.б, Мансұров 11 сынып оқулық
 ғаламтор: Google, яндекс, т.б

Сабақ түрі: Аралас сабақ және қортынды сабақ
Сабақта 
қолданысқа енетін 
әдіс-тәсілдер:

СКТ.СТО, кубизм, сәйкестендіру тесті, деігейлік 
тапсырмалар,сұрақ-жауап,зерттханалық 
әдіс,әңгімелесу,баяндау,постер қорғау т.б 

Сабақтың 
формасы:

жұппен жұмыс, жекелей жұмыс, топпен жұмыс

Сабақтың пән 
аралық байланысы:

Биология ,физика, валеология,экология (Мамандықтар
ретінде) медецина,фармация т.б

Сабақтың барысы:
3 мин

І. Ұйымдастыру кезеңі:
Оқушыларды түгелдеу, құралдарын түгелдеу. 
Кезекшілікті анықтау. Топқа бөлу әдісін түсіндіру.

Топқа бөлу әдісі 4 топқа бөлінеді.

Анықтау Зерттеу Саралау 
,талдау

Дәлелдеу

Үй тапсырмасы: Біратомды спирттер мен көпатомды спирттерге 
сәйкестендіру тесті
1. Біратомды спирт a) Біратомды 

спирттер
2. «Спирт» сөзі 
латынның

b) Сутектік 

3. Спирттер гамологтық
қатардың қай мүшесінде 
изомер болмайды

c) Метил спирті
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4. Қалыпты 
температурадағы 
спирттердің сұйық заттары 
неше көміртек санына 
дейын барады.

d) Көпатомды 
спирттер

5. Өздеріне тән иісі 
болатын спирттер

e) Глицерин 

6. Спирттерде қандай 
байланыс түзіледі.

f) Алғашқы екі 
мүшесі

7. Өте улы спирт g) Шараптың рухы
8. Спирттерде қандай 
функционалдық топ болады

h) С10 –ға дейін 

9. Глицерин қандай 
спирттерге жатады

i) Гидроксотоп 
(ОН) саны

10. «Диол», «триол» 
жұрнағы қандай спирттерге
жалғанады

j) С11-ден

11.  «Ол» жұрнағы 
қандай спирттерге 
жалғанады

k) Сұйық спирттер

12. Көпатомды спиртпен 
біратомды спирттің 
айырмашылығы

l) С2Н5ОН

13. Қопарылғыш зат 
ретінде қолданылатын 
спирт түрі

m) Гидроксотоп

 

Қорытынды сабақ 
мазмұны 

Оқушыларға  топ бойынша тапсырма беріледі.
Зерттеу тобының тапсырмасы:
Оқушылар спирттің химиялық қасиетіне және спиртке
сапалық реакция жасап қорытынды шығарады.
Тәжірибе № 1. Мыс глицератын алу
Жұмыстың барысы. Сынауыққа 2 мл күйдіргіш 
натр ерітіндісін құйып,
үстіне бірнеше тамшы мыс купоросының 
ерітіндісін көгілдір тұнба
түзілгенше қосыңыз. Түзілген тұнбаға 2-3 тамшы 
глицерин тамызыңыз.
Қоспаны араластырғанда тұнба еріп, қою-көк түсті 
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мыс глицератының
ерітіндісі түзіледі.
Реакция теңдеулерін жазыңыз.
Тәжірибе № 2. Спирттің құрамындағы суды 
анықтау
Жұмыстың барысы. Фарфор тостағаншаға 1,5-2 г 
мыс сульфатын салып,
түсін жойғанға дейін қыздырыңыз және 
салқындағаннан кейін құрғақ
сынауыққа салып, үстіне 3-4 мл спирт құяды. 
Сынауықты тығындап, 20
мин. штативке қойыңыз. Спирттің құрамында су 
болса, мыс сульфатының
түсі СuSO4*5H2O-ге тән түске өзгереді.
№3тәжірибе  Глицериннің физикалық қасиетін 
анықтау.
Глицеринді  2мл пробиркаға құйып алып, пробирканы 
әртүрлі жаққа қарай шайқап, глицириннің 
тұтқырлығына, түсіне, иісіне назар аударыңдар. 
Глицериннің түсі, тұтқырлығы, иісі  жайлы не айтуға 
болады? 

Пробиркаға 1мл су құйып алып, үстіне 4-5 
тамшы глицерин тамызыңдар. Алынған ерітіндіні 
шайқаңдар. Үстіне тағы да, бір, екі тамшы глицерин 
тамызып шайқаңдар. Глицериннің суда ерігіштігі 
жайлы не айтуға болады? 
№4 тәжірибе  Глицериннің мыстың (ІІ) 
гидроксидімен әрекеттесуі. 
Бірінші тәжірибеде алынған пробиркадағы глицерин 
ерітіндісіне 2 тамшы мыс тұздарының ерітіндісін 
тамызып, үстіне ашық көк түсті мыстың (ІІ) глицераты
пайда болғанша  натрий гидроксидінің ерітіндісін 
тамызыңдар. Бұл глицериннің сапалық қасиеті болып 
табылады.
Саралау, талдау тобының тапсырмалары 
Оқушылар біратомды және көпатомды  спирттердің 
физикалық қасиетіне толық түсінік бере отырып, 
химиялық қасиетіне шолу жасайды.
Анықтау тобының тапсырмалары
Оқушылар біратомды және көпатомды спирттердің 
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ережесіне,формуласына олардың бір-бірінен 
ерекшелігене тоқтала отырып, изомериясы мен 
халықаралық жүйе бойынша аталуына, құрылысына 
тоқталады.
Дәлелдеу тобының тапсырмалары
Оқушылар біратомды және көпатомды спирттердің 
қолданылуына және олардың пайдасы мен зияны 
оның ішінде адам ағзасына зияны туралы айтып өтеді.

Сабақты бекіту  Сабақ қорытындылау болғандықтан оқушылар топтық
қорғауда сабақты бекіту негізімен байланыстырады.

Бағалау                      
Үй тапсырмасы  
2мин

Шығармашылық тапсырма: Спирттердің өндірістегі 
жетістіктері мен кемшіліктері
Теориялық тапсырма: Фенолдарды оқып келу
Логикалық тапсырма: Фенолардың біратомды және 
көпатомды спирттерден ерекшеліктері мен 
ұқсастықтары

Рефлекция                Стикерге ұсыныстар жазады.
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L00070  28.11.2020 ж

Жаңартылған  білім  беруде қашықтықтан  оқуды  ұйымдастыру

ДАУТОВА ЭЛЬМИРА ЕРКІНБЕКҚЫЗЫ
Алматы қаласы,  Наурызбай ауданы,"Рахым Сарсенбин атындағы

№ 192  ЖББМ  КММ.  Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

Мақсаты: Критериалды бағалау жүйесін қолданудағы іс-тәжірибемен бөлісу,
аталған бағалау жүйесінің артықшылығы мен маңыздылығына тоқталу.
Елбасымыз Н.Ә Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламасында «табысты болудың ең іргелі басты факторы білім екенін
әрқайсысымыз терең түсінуіміз керек… Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді
бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді»,-деген. Ел ертеңі – жас ұрпақтың
қолында.  Ендеше,  бүгінгі  ұстаздар  қауымына  қойылатын  талап  та  жоғары
болмақ.  Олар  жан-жақты,  әлемдегі  жаңалықтардан  мағлұматы  бар,  үнемі
шығармашылық ізденістегі, кәсіби біліктілігін шыңдайтын жеке көзқарасы бар,
соны қорғай білетін жігерлі тұлға, зерттеушілік қабілеті бар, білімді де білікті,
көп оқитын, көп тоқитын,
білімін өз тәжірибесінде шебер қолдана білетін, өзінің оқушысын өз бетінше
білім  алуға баулитын кәсіби маман иесі болуы керек. Бұл өмір талабы.
Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы  тұлғасына  үйлесімді,
қолайлы білім беру ортасын құра отырып, оны сын тұрғысынан ойлап, зерттеу
жұмыстарын жүргізіп, тәжірибе жасап, АКТ-ны қолданып, жеке, жұппен, топта
жұмыс жасай білетіндей,  функционалды сауатты,  шығармашылықпен жұмыс
жасай алатындай дәрежеге жеткізу. Жаңартылған білім беру бағдарламасының
ерекшелігі  спиральді  қағидатпен  берілуі.  Спиральділік  қағидаты  бойынша
құрылған оқу бағдарламасы
Джером Брунердің «Білім беру үдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған
танымдық теорияға негізделеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың
үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді.
Оқушылардың  пән  бойынша  үлгерімі  екі  тәсілмен  бағаланады:
қалыптастырушы
бағалау және жиынтық бағалау. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың
ойлау  қабілетін  дамытып,  ғылыммен  айналасуға  ынтасын  оятады.
Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үрдісінің ажырамас бөлігі
болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы
бағалау  үздіксіз  жүргізіле  отырып,  оқушылар  мен  мұғалім  арасындағы  кері
байланысты қамтамасыз етеді және  балл немесе баға қоймастан оқу үрдісін
түзетіп  отыруға  мүмкіндк  береді.  Жиынтық  бағалау  оқу  бағдарламасының
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бөлімдерін  (ортақ  тақырыптарын  және  белгілі  бір)  оқу  кезеңін  (тоқсан,  оқу
жылы,  орта  білім  деңгейі)  аяқтаған  оқушының  үлгерім  туралы  ақпарат  алу
мақсатында балл және баға қою арқылы өткізіледі.
Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша
қолданылады. Критериалды бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония,
Франция,  Финляндия  сынды  дамыған  елдерде  пайдаланылады.  Осы  мәселе
аясында «Балалар ХХІ ғасырда табысты болу үшін нені оқыту керек?» және
«Оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды.
Бұл сауалдар оқу бағдарламасымен және оқу бағдарламасын жүзеге асыруда
пайдаланылатын педагогикалық әдістемелермен тығыз байланысты. Қарқынды
жаһандану,  сондай-ақ,   ұлттық  экономикаға  да  ықпал  етуде  және  қазіргі
уақытта  экономикалық  дамуды  қамтамасыз  етуге  бағытталған  халықаралық
бәсекелестік артты. Білім беру жүйесін жаңартуға арналған бұл экономикалық
дәлелдерге  қоса,  қазіргі  жиырма  бірінші  ғасырда  басқа  да  негіздер  бар:
байланысқа  бейімділікті  арттыру,  әлеуметтік  өзгерістер,  ауа  райының
өзгеруімен байланысты мәселелер, бүкіл әлемдегі
халықтың қарқынды өсуі,  заманауи әлеммен өзара  табысты байланысу үшін
қажетті  және  келешек  күннің  әлемімен  өзара  байланысу  үшін  қажетті
дағдыларды  қазіргі  таңдағы  мектеп  жасөспірімдері  талап  ететін  шектеулі
ресурстарға деген сұраныстың өсуі. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар
мен  оқыту  әдістемелерін,  білікті  мамандар  ұсыну  маңызды.  Орта  білім
жүйесінде  жалпы  білім  беретін  мектептерді  Назарбаев  зияткерлік
мектептеріндегі  оқыту  деңгейіне  жеткізу  керек.  Мектеп  бітіруші  түлектері
қазақ,  орыс  және  ағылшын  тілдерін  білуге  тиіс.  Оларды  оқыту  нәтижесі
оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдау
машығын игеру болуға тиіс» деп атап көрсеткеніндей,  қазіргі  таңда елімізде
жаппай білім беру мазмұны жаңартылуда. Жаңартылған бағдарлама бойынша
әлемдік білім беру жүйесі бәсекеге қабілеттілікке қарай білім алушыны баулу,
қоғамнан өз орнын таба білетіндей сапалы маман болуына бағытталынған.
Критериалды бағалау технологиясын енгізудің мақсаты:
 Мектепте оқыту сапасын жоғарылату
 Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру.

Критериалды бағалаудың басты артықшылығы:
 алдын-ала ұсынылған бағалау шкаласы;
 анық, айқындылығы;
 бағаның әділдігі;
 өзін бағалауға мүмкіндіктің берілуі

Критериалды бағалау технологиясы арқылы бағаның қойылуы:
 Критерий бойынша оқушының оқу жетістіктерінің деңгейі белгіленеді
 Нақты балдар немесе бағалар қойылады
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Анықтамасы :
Критериалды бағалау технологиясы-бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына
негізделген оқушының оқу- танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала
белгіленген жетістіктермен салыстыру үрдісі .
Бағалауды қолданудың екі тәсілі:
 Қалыптастырушы бағалау- ( formative) баға жақсарту мақсатында

жасалатын қадамдарды анықтау үшін ағымдағы жағдай туралы
мәліметтер алуға қолданылады.
 Жиынтық бағалау- (summative) өтілген кезең бойынша зерделенген материал

мөлшерін анықтауға қолданылады.
Қалыптастырушы  бағалау  Қалыптастырушы  бағалау  –сабақта  күнделікті
жүзеге  асатын,  білім  мен  дағдыны   меңгеру  деңгейін  анықтайтын  бағалау.
Қалыптастырушы  бағалау  білім  беру  процесінде  оқушы  мен  мұғалімнің
арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады.  

 L00071  28.11.2020 ж

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау технологиясын тиімді қолдану

МЫРЗАХАНОВА  АЛИЯ ҚАЛБОЛАТҚЫЗЫ
Қызылорда облысы,Жаңақорған ауданы,Әбдіғаппар ауылы.
№ 213 жалпы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «  Білім беру жүйесінің
басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдарға
бағытталған  білім  алу  үшін  қажетті  жағдайлар  жасау;  оқытудың  жаңа
технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу»  деп, білім беру жүйесін одан әрі  дамыту
міндеттері  көзделген.  Бұл  міндеттерді  шешу үшін  мектеп  ұжымдарының,  әр
мұғалімнің  күнделікті  ізденісі  арқылы  барлық  жаңалықтар  мен  қайта  құру,
өзгерітерге  батыл  жол  ашарлық  жаңа  тәжірибеге,жаңа  қарым-қатынасқа  өту
қажеттілігі  туындайды.Білім  берудің  маңызды  шарты-оқу  үрдісін  жаңара
отырып,  оқушылардың  қызығушылығын  арттыру,  шығармашылық
қабылеттерін дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру,
қол  жеткен  табыстарды  сын  көзбен  бағалай  отырып  саралауда  мұғалім  іс-
әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыру.
Қай  заман  болмасын  адамзат  алдында  тұрған  міндет-  ұрпаққа  саналы  білім
беру.  Білімнің  жаңа  мазмұнын жүзеге  асыру  үшін  заман  ағымына  орай  оқу
үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда
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дұрыс  түсінбеу  үлкен  кедергіге  әкеледі.  Сондай  қолданыстағы  жаңа
технологиялардың бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.
Жалпы сыни ойлау деген не?
Сыни  ойлау  сұрақ  қою  мен  шешімін  талап  ететін  проблемалардан  тұрады.
Мазмұнды  сұрақ  қою  арқылы,мәселені  шешуде  өзі  жолын  іздеп
тауып,шешімді,саналы  дәлелдер  айтады.  -мұғалімге  тәуелділіктен  арылып,
өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға;
-білім мәдениеттілігі  мен маңыздылығын түсініп,  қажетті  іс-әрекетті  белсене
және өз бетінше орындауға;
-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып,
белсене орындауға;
-білім  мен  мәдени  құндылықтарды  игеру  ісін  топтасып  және  ұжымдасып
мұғалім көмегінсіз атқаруы;
-құр  мәлімет  алумен  шектелмей,  сабақ  барысында  өз  пікірін  ашық  айтып,
сұхбат жүргізуге;
-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып,
тәрбиелеуге.
Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. Қазіргі
кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, эссе,
ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне
сыртына , синквин, т.б.
Сын  тұрғысынан  ойлау  арқылы  оқу  мен  жазу  дамыту  технологиясын  сабақ
үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады.
1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау.
2.Сенімділікке тәрбиелеу.
3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау.
4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау.
5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау.
6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау.
7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру.

Сын  тұрғысынан  ойлау-  Қазақстандағы  білім  беруді  дамыту  үшін  маңызды
болап  табылатын  ең  басты  педагогикалық  түсінік.  Педагогика  ғылымы  еш
нәрсеге  бейімі  жоқ,  қабілетсіз  адам болмайды деп  дәлелдейді.  Тек  қабілетті
кеңінен өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады.
Сондықтан  оқушылардың  сыни  тұрғыда  ойлау  мақсатында  «қалай?  қашан?
қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни
оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем
деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының
құрылымы үш кезеңді қамтиды.
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Қызығушылықты ояту
Жаңа  ақпаратқа  қызығушылығын  ояту,  танымдық  процеске  жұмылдырады,
актуалдау. Бұл бөлім –білімнің іргетасы.
Екінші  кезең  -мағынаны  тану  оқу  процесін  мазмұнды  түсінудің  негізгі
кезеңі.Осы  кезеңде  мұғалім  шеберлігінің  шыңы  десек  қателеспеспіз  деймін
.Себебі  мұғалім  тиімді  стратегиялар  арқылы  оқушы  қабылдауын  дамытады.
Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады.
Ой  толғау  кезеңінде  оқушы  пікірлері  маңызды  болады.  Оқушының  сыни
ойлауын дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі.
Оқушы  шығармашылығын  арттыруда  әр  кезеңге  орай  әдіс-тәсілдер  таңдау,
қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді.
 Сын  тұрғысынан  ойлау  -ашық  қоғам  негізі.Ол  өз  алдына  сұрақтар
қойып және оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып,
оны дәлелдей алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды
және сол дәлелдемелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ойлау-адам
өмірінің бір саласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға көптеген жолдар
мен шешімдер ішінен өздері  үшін маңызды, әрі  пайдалы екенін,  тек қажетті
ақпараттарды  ғана  жинап,  жаңа  білімді  бұрынғыдан  ажырата  білуге
көмектеседі.
Сыни  ойлауды  дамыту  технологиясяның  дәстүрлі  оқытудан  басты
айырмашылығы-білімнің  дайын  күйінде  берілмеуі.  Бұл  жобаның  мақсаты-
демократиялық  қоғамда  өз  көзқарасы,  пайымдауы  бар,өзін-өзі  жетілдіріп
отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке
тұлғаны қалыптастыру.
СТО  жобасын  пән  ерекшелігіне  қарай  қолдана  білу-білім  беру  сапасын
арттырудың,  оқыту  мақсатына  жетудің  бірден-бір  жолы.  «Сын  тұрғысынан
ойлау»-  сынап  қарау  емес,  оқушының  шыңдалған  ойлау  әрекеті.Бұл
технологияның  негізінде  оқушылар  топпен  жұмыс  істеу  арқылы  өзара
пікірлесіп, ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын
айтуға,  дәлелдеуге  мүмкіндік  алады.  Топпен  бірігіп  жұмыс  жасау  тұлға
бойында  шыдамдылық,  мейірімділік,  ұжымдық  жауапкершілік,  бірігіп  бір
мәселені шешу секілді жағымды қасиеттерді дамытады.
«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып
жүрмін.  «Сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясын  сабақтарда  қолдану»
тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу
үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар:
1. Технологияны оқып меңгеру;
2. Тәжірибеде қолдану;
3. Нәтижесін анықтау.
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Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы бар,
солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды өлең,
Галереяға  саяхат,  INSERT  кестесі,  ББҮ  стратегияларын  сабақтарымда
қолданамын.
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары:
- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту;
- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту;
- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру;
- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу.
Сабақта  белгілі  қағидалар  сақталынуы  қажет.  Ол  үшін  тақырып  бойынша
оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі,
қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет.

L00072   28.11.2020

Нуклеин қышқылдары: аРНҚ, тРНҚ, 
рРНҚ, АТФ олардың құрылысы

НУРДЖАНОВ ТУРАРБЕК  СТАНИСЛАВУЛЫ
Жамбыл облысы, Қордай ауданы, №24 орта мектебі

Биология пәні мұғалімі

Сабақ :  Биология Сабақтың тақырыбы:Нуклеин 
қышқылдары: аРНҚ, тРНҚ, рРНҚ, АТФ 
олардың құрылысы

Күні: Мұғалімнің есімімі: 
Сынып:10 Қатысқандар 

саны:
Қатыспағандар 
саны:

Сабақ 
негізделген 
оқу мақсаты 
(мақсаттары):

Нуклеин қышқылдары туралы білу, РНҚ –ын ДНҚ мен 
салыстыру, айырмашылығы мен ұқсастығын ажырата алу, 
жасушадағы орнын білу, РНҚ түрлерінің негізгі 
қызметтерін түсіндіре алу

Сабақ 
мақсаттары:

Барлық оқушылар:Нуклеин қышқылдары туралы біледі, 
олардың түрлерін ажырата алады
Оқушылардың басым бөлігі: ДНҚ мен РНҚ - ның негізгі
ерекшеліктерін ажырата алады
Кейбір оқушылар: РНҚ негізгі түрлерін ажыратып, 
олардың атқаратын қызметтерін түсінеді, суреттен көрсете
алады

Тілдік мақсат: Оқушылар...  (істей) алады:Нуклеин қышқылдарын 

20



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ажыратып, оларға сипаттама бере алады, РНҚ ның 
түрлеріне сипаттама бере алады

Негізгі сөздер мен тіркестер:
Сыныптағы диалог (жазылым үшін пайдалы тілдік 
бірліктер):
Талқылауға арналған тармақтар:
 1.  Рибонуклеин қышқылдары
2.   тРНҚ, рРНҚ, аРНҚ
3.Аденозинтрифосфор қышқылы

Бағалау критерийі
1.РНҚ-ның құрылысын білу.
2. РНҚ-ның түрлерін, олардың қызметтерін түсіндіре алу 
3. ДНҚ мен РНҚ салыстырып, айырмашылықтарын аырата
алу

Жазылым бойынша ұсыныстар: Оқулық бойынша 
берілген тапсырмаларды орындау

Алдыңғы 
тақырып

Өтілген материалдарды бір-біріне сұрақтар қойғызу 
арқылы қайталап шығу

Жоспар
Жоспарл
ан-ған 
уақыт

Жоспарланған жаттығулар (төменде 
жоспарланған жаттығулармен қатар, 
ескертпелерді жазыңыз).

Ресурстар

Басталуы
.

Сыныпта ынтымақтастық атмосферасын 
қалыптастыру.
Топқа бөлу
Сабақ мақсатын тұжырымдау үшін сұрақтар 
қойылады. «бүгінгі сабақта қандай мақсатпен 
жұмыс жасайсыңдар?», «бүгін біз не үйренуіміз 
керек?», «нені орындай алуымыз керек?» 
мұғаліммен бірлесіп сабақ мақсатын тұжырымдау
«Нуклеин қышқылы ДНҚ » тақырыбына роунд-
робин жасату арқылы үй тапсырмасын бекіту.
Кестемен жұмыс жасау
Нуклеин қышқ ДНҚ зертт 

ғалыымдар
Ғалымдардың 
еңбектері

Бор , 
оқулық, 
тақта

НҚ 
тақырыбы 
туралы өз 
білетіндерін
ортаға 
салады
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Ортасы. 1 «Миға шабуыл» 
Мұғалім оқушыларға сұрақтар қояды түрлі 
суреттермен көрсету арқылы  және құпия хат 
шешуді ұсынады нәтижесінде жаңа  тақырып 
болып табылатын тРНҚ, рРНҚ, рРНҚ
1   Рибонуклеин қышқылының қызметі қандай?
2   Рибонуклеин қышқылы қайда орналасқан, қай 
жерлерде кездеседі?
1 топ:     ақпараттық   РНҚ
2 топ:     тасымалдаушы    РНҚ
3 топ:     рибосомалық        РНҚ
4 топ:     Сұрақтар дайындау
Кестемен жұмыс
Салыстыру 
белгілері

ДНҚ РНҚ АТФ

Жасушадағы
орны
Мономерлер
 химиялық 
қосылыстар
ы
 азоттық 
негіздері
Көмірсуы
Биологиялы
қ маңызы

Венн диаграммасы
ДНҚ 
айырмашылығ
ы

Ұқсастығы РНҚ 
айырмашылығ
ы

Кесте
Кестені 
өтілген 
материалдар
мен 
байланысты
ра отырып, 
толтырады

Аяқталуы Формативтік және суммативті бағалау
Нені үйрендің? 
Нені үйренгім келеді?
Не қызық болды? 
Не қызық болмады?

Формативті 
бағаны 
суммативті 
бағаға 
айналдырад
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Үй тапсырмасы 
 РНҚ тақырыбына қосымша материалдар іздестіру

ы

Рефлексия .
1.Сабақ/оқу мақсаттары 
шынайы ма? Бүгін оқушылар 
не білді? 
2. Мен  жоспарлаған 
 саралау шаралары тиімді 
болды ма? 
Мен берілген уақыт ішінде 
үлгердім 
бе? 
3.Мен өз жоспарыма қандай 
түзетулер енгіздім және 
неліктен?

 Нуклеин қышқылдары туралы мәліметтер 
алады. Олардың екі түрін біледі. Олардың 
негізгі айырмашылықтарын ажырата алады.

Тапсырмаларды берілген уақыт аралығында 
орындай алды

L00073   28.11.2020

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

КАСЫМОВА ДИНА АКИМКУЛОВНА
Қарағанды қаласы   № 58 ЖББОМ.

Бастауыш сынып мұғалімі

Бүгінде  Елбасымыз  алға  қойған,  дамыған  отыз  елдің  қатарына  кіру
жөніндегі  «Ұлт жоспары-100 нақты қадам»-баршамызға ортақ жауапкершілік
жүктеп, Қазақстанның білім беру саласын жаңғыртуындағы негізгі бағыттарын
айқындауды көздейді.  Білім мазмұнын жаңарту–білім беру бағдарламасының
құрылымы  мен  мазмұнын,  оқыту  мен  тәрбиелеудің  әдістері  мен  тәсілдерін
қайта  қарастыру  болып  табылады.  Ұлттық  және  жалпы  адамзаттық
құндылықтарды бойына сіңірген, кез-келген өмірлік жағдайда функционалдық
сауаттылығы мен  бәсекеге  қабілеттілігін  көрсете  білетін  тұлғаның үйлесімді
қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру-
жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек. 
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Қазіргі  заман  талаптарына  сәйкес  қазіргі  мектеп  «білімді  тұлға»,  яғни
білім,  білік  пен  дағдылары  қалыптасқан  жеке  тұлғаны  дайындаумен  ғана
шектеле  қоймай,  өмірдің  өзгерістеріне  дайын  болатын,  белсенді  және
шығармашыл  ойлайтын,  интеллектуалды  және  жан-жақты  дамыған  жеке
тұлғаны  дайындау  тиіс.  Білім  мазмұнын  жаңарту  тікелей  шығармашылық
ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. 

«Мұғалім көп әдісті қолдана отырып, оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе
есебінде пайдаланған дұрыс»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман
талабына  сай білім  беру  мәселесі  сол қоғам мүддесіне  сай  болуы керек.  Өз
ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. [2] 

Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты
толық  қамту,  оны  оқушыға  жеткізу,  оқытудың  дәстүрлі  және  ғылыми
жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеру, оқушылардың пәнге
қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу
бағытындағы  тапсырмалар  жүйесін  ұсыну  өмір  талабы.  Ал  оның  негізі
бастауыш сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа
әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді  қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын
арттыру ең басты мәселе. Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ болғандықтан,
оларға терең де сапалы білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін құрастыру бүгінгі
күннің өзекті мәселесі болып отыр. 

Сабақ–мұғалімнің  шығармашылық  еңбегінің  нәтижесі.  Оның өз  мәнінде
өтуі ұстаздың біліміне, ұйымдастыру қабілеттілігіне, шеберлігіне байланысты.
Мемлекетімізде  болып  жатқан  өзгерістерден  білім  беру  саласы  шет  қала
алмайды.  Сондықтан  қазіргі  уақытта  оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдері
қарастырылып,  енгізілуде.  Қазіргі  заман  талабына  сай  сабаққа  қойылатын
мақсатміндеттерінің  ерекшілігі  өсіп  келе  жатқан  жеке  тұлғаны  жан-жақты
дамытуға  бағытталған.  Репродуктивті  білім  беру  кезінде  оқушы  тек  5
тыңдаушы, орындаушы ретінде көрінген. 

Қазіргі таңда оқушыны қалыптастыруға мынадай мақсаттар қойылып отыр:
 Оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға үйрету; 

  Оқушыларды өздігінен жұмыс істеуге дағдыландыру;
  Жұпта, топта жұмыс жасай білуге үйрету; 
  Бір-бірінің білімін бағалауға; 
  Жетістіктерін қолдана білуге тәрбиелеу; 
 Тез  әрі  нақты  ойлап,дұрыс  шешім  қабылдай  алу  және  тапқырлық,

тиянақтылық дағдыларын дамыту: 
  Талабын ұштап, қиялын дамыту. 
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Шындығында  мұғалімнің  алдында  оқушыларға  білім  мен  тәрбие  беруде
үлкен  жауапкершілік  тұр.  Әрбір  оқушыны  оқытып  тәрбиелеуге  байланысты
мәселелерді  өздігімен  және  шығармашылық  ынтамен  шешуге  қабілетті
жаңашыл мұғалім керек.  Жаңа,  тез өзгермелі  заманда білімді де білікті,  тың
серпіліске,  өзгеруге  дайын  және  жаңа  талап  межесінен  көріне  алатын
шығармашыл  да  кәсіби  шебер  мұғалімдерді  қажет  етіп  отырғанына  көзіміз
жетті.  Оқушылардың  мектепте  табысты  оқуы ғана  емес,  өмірде  де  табысты
болуы мұғалімнің қабілетіне,  оның құзыреттілігіне  байланысты екенін  терең
түсіндік.  Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір  пән бойынша білім беретін
адам  ғана  емес,  сондай-ақ  олардың  оқудағы  еңбегін  қызықты,  тиімді
ұйымдастыра  алатын,  оларға  үлгі  болатын  ерекше  тұлға  болуы  керек.
Оқушының  қажеттілігін  қанағаттандыру  үшін  қазіргі  заманның  мұғалімі
жаңашыл,  икемді,  өзгерісті  тез  қабылдай  алатын,  жан-жақты,  жаңа
педагогикалық инновациялық технологияларды меңгерген болуы керек. Білім
беру  үрдісінде  мұғалімнің  оқушыны  дұрыс  бағалауға  көңіл  бөлгені  дұрыс.
Баға–оқушының білімін көрсететін нәтиже. Мұғалім жаңа форматта құрылған
сабақ  тақырыбына байланысты критерийлер  бойынша немесе  бағалаудың әр
түрлі тәсілдерін қолдануға болады. Қазіргі заман ағымына сай болашақ ұрпаққа
саналы  тәрбие,  терең  білім  беру  еліміздің  басты  мәселесі  болып  табылады.
Яғни,  сабағының  жемісті  болуы  үшін  үнемі  ізденіс  үстінде  болып,  жаңа
бағдарламаны меңгере отырып қолдану әр ұстаздың парызы деп есептеймін.
Осы әдістемелік құралдың ішінен мұғалімдер рефлексия мен кері байланыстың
айырмашылығын,  кері  байланыс  жасау  кезінде  және  сабақ  барысында
қолданатын әдіс-тәсілдерді, қысқа мерзім жоспар үлгілерін, ата-анамен жұмыс
түрлерін өз тәжірибелеріне пайдалана алады және түрлендіріп,  өзгертулеріне
болады.
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 L00074   28.11.2020  
                                                                                             

Балабақшада бала тілін дамытудың маңызы

РАКИШЕВА ОРЫНГУЛ  ДЖАГЫСБАЕВНА
Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласы  
Рахат бөбекжай -бақша тәрбиешісі  

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілдік мәдениетінтәрбиелеу.
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізуге икемделеді. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – 
сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы 
адамдармен еркін қарым - қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
    Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 
жүреді.
     Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 
ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі
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ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
құлшынып өседі.
     Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл 
дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене 
береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа 
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
     Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
   Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.
    Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 
бекіту.
     Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 
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жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 
біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 
білуге көмектеседі.
    Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта 
алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - 
жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту 
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
    Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: 
«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. 
Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп, олардан
әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария» 
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
       Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік 
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - 
мәтелдер арқылы да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
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• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
    Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 
тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
    Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы
жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 
бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған
міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 
сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда 
айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі құрастырған 
қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік қорын 
дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. 
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M00007       28.11.2020

Қасым   хан  тұсындағы  Қазақ   хандығының  күшеюі

ҚАБДРАХМАНОВ  ШЫҢҒЫС ҚАБДРАХМАНҰЛЫ
Қостанай облысы. Амангелді ауданы.

«Эстетикалық бағыттағы жаңа ауыл жалпы б
ілім беретін орта мектебі»КММ. Тарих пәнінің мұғалімі

ҰМЖ: 7.4А Қазақ 
хандығының 
ХҮІ – ХҮІІ ғғ. дамуы 

Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні:                                           
Сынып: 7  Қатысқандар саны:                  

Қатыспағандар саны: 
Сабақтың тақырыбы: Қасым   хан  тұсындағы  Қазақ   хандығының  

күшеюі 
 Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 
(оқу 
бағдарламасына 
сілтеме) 

7.3.2.6 -  қазақ  хандарының  сыртқы  саясатын  талдау

Сабақ 
мақсаттары: 

Барлығы: Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  хандығының  
сыртқы саясатын  білу
Басым  бөлігі: Қасым  ханның  жүргізген  саясатының  
ерекшеліктерін  ажырату
Кейбіреулері:Қасым  хан  тұсындағы  мемлекеттің  
сыртқы саясаттарын  бөліп көрсету.                     

Бағалау  
критерийлері:

1 Қасым  хан  тұсындағы Қазақ хандығының сыртқы  
саясатын  анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсынның  жүргізген саясатының  
ерекшеліктерін ажыратып,  талдай  алады. 3.Қасым  хан 
тұсындағы мемлекеттің сыртқы саясаттарын  көрсете  
алады.     
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Тілдік  
мақсаттары:

Тірек   сөздер  мен  терминдер:  Дипломатия, Қасым,
Бұрындық, Мұхаммед Шайбани.
Талқылауға арналған  сұрақтар:
1.Қасым хан Ресей мен қандай  дипломатиялық 
қатынастарда болды? 
2.«Қасқа жол»кімнің тұсында жарыққа шықты?
3.Жұртшылық  заңы  қандай  заңда  көрсетілді? 

Құндылықтарға 
баулу

«Мәңгілік Ел» 6  Тарихтың, мәдениет пен тілдің 
біртұтастығы

Пәнаралық 
байланыс:

Құқық ,география, Қазақ  әдебиеті. 

АКТ қолдану 
дағдылары

Іздену,көру,білу,қолдану,түсіну.

Алдыңғы білім: Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  хандығының   күшеюі  
туралы  біледі.
Жоспар

Жоспарланған 
уақыт

Сабақтағы  жоспарланған  іс-әрекет                                 
Дерек көздері  ресурстар

І. Ұйымдастыру  кезеңі
Оқушылармен сәлемдесу, 
түгендеу
І топ. Керей  хан
ІІ топ. Жәнібек  хан
ІІІ топ. Қасым  хан
Үй тапсырмасын сұрау:
«Конверт - сұрақ»  арқылы  
үй тапсырмасын пысықтау 
1. Қасым ханның Қазақ  
тарихында  алатын  орны?
2. ХҮІ ғасырдың  алғашқы 
ширегінде Қазақ  хандығын  
билеген  хандар?
3. 1511 жылы Қазақ  
хандығында  билікті  қолына 
алған хан?
4. Қасым хан тұсындағы  
қазақ  хандығының 
территориясы?
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Сабақтың басы
10 минут

Сабақтың 
ортасы
20 минут

Жаңа  сабақтың  мақсатымен  
таныстырамын
І. Топтық жұмыс
Мәтінмен жұмыс
 «Визуальды» әдісі. Қасым  хан  
туралы  бейнебаян  көрсетемін.
 1.Қасым хан қай жылы дүниеге келді?
2.Қасым ханның заңдар жинағы қалай 
аталды?
3.Қасым хан қ ай жылдары ел биледі?
4.Қасым хан тұсындағы Қазақ  
хандығының аумағы?
Дескриптор:
1Қасым  ханның  мемлекет  
басқарудағы  рөлін анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсындағы Қазақ  
хандығының  ішкі саяси  жағдайын  
талдай  алады.             
3.Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  
хандығының  мемлекетін нығайтудағы
рөлін, маңызын  бағалайды. 

АКТ
Карта
Стикер
Қима қағаз
 

Бейне баян

Карта

Оқулық
168-170 беттер

171-175 беттер

Маркер
Стикер
Плакат

5 минут

Картамен  жұмыс 
1.ХҮ ғасырдың 60-70 ж.ж қазақ 
шекарасын көрсету. 
2.1511-1518 жылдардағы  Қасым  хан  
дәурінде  қазақ  шекарасын көрсетіп  
беру.
3.Қасым  хан  тұсында  қосып  
алынған  территорияларды  анықтау.
Дескриптор:
1Қасым  ханның  мемлекет  
басқарудағы  рөлін анықтай  алады.
2. Қасым хан  тұсындағы Қазақ  
хандығының  ішкі саяси  жағдайын  
талдай  алады.             
3.Қасым  хан  тұсындағы  Қазақ  
хандығының  мемлекетін нығайтудағы
рөлін, маңызын  бағалайды. 

Кескін карта
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Сабақты бекіту

     
     Жеке жұмыс    Кестені толтыру
Қасым хан  тұсындағы  Қазақ хандығы
Билік 
еткен 
жылдар

Мемлекет
тің 
аумағы 

Астана
сы

Ішкі 
саясаты

               
Сабақты  бекіту
І – топ.  Қасым ханның  мемлекет  
қайраткер  ретінде  суреттеп  айтады.
ІІ – топ. Қазақ  еліне  сіңірген  еңбегі
ІІІ – топ. Бес  жолды  өлең

АКТ
Карта
Стикер
Қима 
қағаз

Сабақтың соңы

5минут

Кері байланыс
«БББ» әдісі кері байланыс

Білемін Білгім 
келеді

Білдім

 

 Үйге тапсырма. Қасым хан тұсындағы 
қазақ хандығына хронологиялық кесте құру.
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МАЗМҰНЫ

• СҮЛЕЙМЕНОВА ТҰРҒАНАЙ  ЖАҢАБАЙҚЫЗЫ                                            
• ОСПАНОВА ӘЙГЕРІМ БОЛАТҚЫЗЫ
• БЕКЗАТ СЕМБАЕВА ПЕРНЕБЕКҚЫЗЫ
• КАБЕНОВА АЛМАГУЛЬ СОЦИАЛОВНА                                                        
• ДАУТОВА ЭЛЬМИРА ЕРКІНБЕКҚЫЗЫ
• МЫРЗАХАНОВА  АЛИЯ ҚАЛБОЛАТҚЫЗЫ                                                    
• НУРДЖАНОВ ТУРАРБЕК  СТАНИСЛАВУЛЫ                                               
• КАСЫМОВА ДИНА АКИМКУЛОВНА
• РАКИШЕВА ОРЫНГУЛ  ДЖАГЫСБАЕВНА

• ҚАБДРАХМАНОВ  ШЫҢҒЫС ҚАБДРАХМАНҰЛЫ
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