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ТУЛЕПОВ ҚУАНЫШ ТӘҢІРБЕРГЕНҰЛЫ 
Шымкент қаласы № 31 ЖОББМ КММ

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Мектеп: № 31 ЖОББМ
Күні: Мұғалімнің аты-жөні: Тулепов.Қ.Т

Сынып: 9 Қатысқандар саны:
Қатыспағандар саны: 

Сабақ 
тақырыбы

Интерьердің сәндік заттарын дайындау мен безендіру 

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

9.2.1.1  мазмұнды,  ерекше  туындыны  орындау  үшін  өз 
бетінше және сенімділікпен өнердің көркем құралдарын 
қолдану

Сабақ 
мақсаттары

Бастапқы жоспарлаған нобайларына сүйене отырып, 
интерьерлік сәнді бұйымдарын жасауда қауіпсіздік 
ережелерін сақтап, шығармашылық жұмыстарын 
бастайды.

Бағалау 
критерийлері

 Шығармашылық жұмыстарын  орындауда  іс-
әрекеттерін жоспарлайды
 Жұмыстарын орындауда топ ішінде рөлдерге бөледі
 Бастапқы эскиздері бойынша жұмыстарын 
бастайды
 Қауіпсіздікережесінсақтайды

Тілдік 
мақсаттар

Интерьер, стиль, бунгало, гранж,  кантри, китч, 
контемпорари, лофт, минимализм, поп-арт, 
постмодернизм, техно, фьюжн, хай-тек, шебби-шик, эко 
стилі, шале және т.б.

Құндылықтард
ы дарыту

Оқушылардыңинтерьерлік сәнді бұйымдардың 
ойластырып, бейнелеуарқылыобраздыелестету, 
түстердіүйлестірепайдалану, 
зерттеушілікқұндылықтарындарыту

Пәнаралық
байланыстар

Тарих,  информатикажәнет.б. 

АКТ қолдану 
дағдылары

Интерьер 
бұйымдарыныңдизайныңфотосуреттерінәлеуметтікжеліде
нқарастыраотырып, олардызерттеуүшін.

1



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

Бастапқы білім 
Сабақ барысы
Сабақтың 

жоспарланғ
ан кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет Ресурстар

Сабақтың 
басы 

Сабақтың басында оқушыларға интерьерлік 
бұйым жасау жолдары туралы бейнебаян 
көрсетілетін болады.
Бейнебаяннан не байқадыңыздар?
Қандай материалдарды қолданған?
Қандай техникада орындалды? Деген 
сұрақтарды қоя отырып, сабақтың тақырыбын 
ашып аламын
Сабақтың тақырыбы:Интерьердегі сәндік 
заттарын дайындау мен безендіру
Сабақтың мақсаты: 
Бастапқы жоспарлаған нобайларына сүйене 
отырып, интерьерлік сәнді бұйымдарын 
жасауда қауіпсіздік ережелерін сақтап, 
шығармашылық жұмыстарын бастайды.
Бағалау критерийлері:
 Шығармашылық жұмыстарын  
орындауда  іс-әрекеттерін жоспарлайды
 Жұмыстарын орындауда топ ішінде 
рөлдерге бөледі
 Бастапқы эскиздері бойынша 
жұмыстарын бастайды
 Қауіпсіздікережесінсақтайды

Интерактивті 
тақта

Сабақтың 
ортасы  Оқушыларға  қолдау  көрсету  ретінде 

оқушыларға  интерьер бұйымдарын дайындау 
технологиясы  көрсетілген  бейнематериал 
немесе фотосуреттер ұсынылады.  

https://www.yo
utube.com/watc
h?
v=g3MLAKa0
3fQ

Қатты 
каропкалардан 
шырағдан 
жасау
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Шығармашылық жұмыстарын бастар алдында 
оқушылар іс – әрекеттерін жоспарлайды.
Жоспарға мыналар жатады:
• команда мүшелері арасында жауапкершілікті 
бөлу;
Уақытты бөлу;
• Бұйымды жасау үшін материалдар тізімі;
• құралдар тізімі;
• Жұмыс реттілігі
• жобаның кезеңдері.
Қауіпсіздік ережелері:
1. Ұшты, істік, өткір заттармен абайлап 
жұмыс жасау керек
2. Өзара заттармен алмасқанда абайлап, 
лақтырмай беру керек.
3. Жұмыс орнын таза ұстау керек
4. Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс 
орнын тазалап кету керек
Тапсырма:
Сәндік  интерьер  заттарын  дайындауға 
арналған материалдарды, қажетті құралдарды 
және  жұмыс  орнын  дайындайды.  Өз 
топтарында  оқушылар  интерьер  бұйымын 
орындаудағы іс әрекеттерін бөліседі.

Сабақтың 
соңы

Сабақ соңында оқушылар «Кері байланыс 
Сэндвичі» немесе «Мадақтау сэндвичі» 

Интерактивті 
тақта қолдану.
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1 қабат – түсінгені туралы оң пікір;
2 қабат – сыни көзқарас, нені өзгерту керек 
және қалай өзгерту керек;
3 қабат  – оң көзқарас бере отырып, болашаққа 
ұыныс беру: маған ұнады , дегенмен келесі 
жолы  …

Саралау – оқушыларға 
қалай көбірек қолдау 

көрсетуді жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай міндет 
қоюды жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – 
оқушылардың 

материалды 
меңгеру деңгейін 
қалай тексеруді 
жоспарлайсыз? 

Денсаулық және 
қауіпсіздік 

техникасының 
сақталуы

Сабақ бойынша 
рефлексия 

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру 
үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол 
жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз.  
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Шамалар  арасындағы  тәуелділік

НУРПЕЙСОВА АЛЬМИРА  АҒАТАЙҚЫЗЫ 
Қызылорда облысы, Арал  қаласы  «№ 260 орта  мектебі» КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі

Мұғалімнің аты-жөні Нурпейсова Альмира Ағатайқызы  

Пән/Сынып: Математика   /  3-сынып  3-топ
Қай аптаның нешінші 
сабағы

7  аптаның  4-ші  сабағы

Тарау немесе бөлім 
атауы:

Көбейту және бөлу

Сабақтың тақырыбы: Шамалар  арасындағы  тәуелділік
Оқу мақсаты: 3.2.3.4.      2 – 3 амалдан  тұратын  есептерді  

шығару
Бағалау критерийі: Білемін «+», білмеймін «-» белгісін қою.

Саралап оқыту тапсырмалары
Ұжымдық жұмыс
Жаңа тақырыптың 
түсіндірілуі

Бірлескен жұмыс (1,2 
тапсырма)
Тапсырманы ұсыну және 
дұрыс жауапты ұсыну арқылы 
үйрету

Жеке жұмыс
Тапсырманы 
ұсыну, оқушылар 
өз бетімен 
орындауы

Уақы
ты

Кезеңі Тапсырма Тапсырма-
ның 

мақсаты

Бағалау Ресур
с-тар

 2 минут Ұйымд
ас
тыру 

Тақырып, мақсаттармен 
таныстыру

Не 
меңгеретінін 
білу үшін

Презе
нтаци
я № 
1бет

13 
минут

 Жаңа 
сабақ 

Жаңа сабақты цифрлық 
ресурстар арқылы 
түсіндіру
Кестені ауызша 
толтыру.

Жаңа 
тақырыпты 
меңгеру

Тапсырм
а
ны 
орындаға
н  
оқушын
ы 
ауызша 

Презе
нтаци
я № 1-
2 бет

5



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

6



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

7



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

8



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

9



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

5 минут
Қосым
ша 
тапсыр
ма

   
1. Көбейтудің мәнін 
қосу амалы арқылы тап.
2 * 2                                  
3 * 2                              
2 + 2                                  
3 + 3                              
2 * 20                                
30 * 2                            
20 + 20                              
30 + 30     
              
                 2. Өрнектің 
мәнін тап.
(85 – 85 ) * 18                  
(100 – 99) * 32                 
(25 + 49 ) * 0                    
(80 – 79) * 100  
       
                      3. Есепті 
шығар.
Әрқайсысы 3 
килограмнан 6 банка 
қияр тұздалды. 
Барлығы неше 
килограмм қияр 
тұздалды?  
     
Дескриптор:
Берілген  қосымша  
тапсырмаларды өз 
бетінше орындайды 
      

Бүгінгі  
тақырыпты  
қаншалықты 
деңгейде  
меңгергенде
рін  тексеру

10  
баллдық 
жүйемен 
бағалау

Күнделік 
кз 
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3 минут Бекіту
Жеке тапсырма ұсыну
 ңгеге не сатып 
ала аласың?

1)Торт, йогурт және 
шоколад.
       Иә                          
Жоқ

2) Торт, «Чупа Чупс» 
және батон кәмпит.
Иә                           Жоқ

3) Торт, пирожное, 
«Чупа Чупс» және 
батон  кәмпит.
     Иә                           
Жоқ

4) Йогурт, батон 
кәмпит және шырын. 
  Иә                             
Жоқ

5) Йогурт, шоколад, 
шырын және торт. 
   Иә                             
Жоқ

6) Йогурт, батон 
кәмпит, шырын және 
«Чупа Чупс»
    Иә                            
Жоқ

Тақырыпты 
меңгергенін 
анықтау

Бағалау 
критерий
лерін 
ұсыну
500 
теңг
еге 
саты
п ала 
алат
ын 
нұсқ
аны 
дұры
с 
белгі
леді
м.

+

Презе
нтаци
я № 5 
бет

2 минут
Кері  
байлан
ыс

                 "Ауа  райы"  
әдісі

Бүгінгі  
сабаққа  кері 
байланыс  
орнату
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ҚАЗІРГІ  ЗАМАН  МҰҒАЛІМІ      
                  

ЕРГЕБЕК  ҰЛБИКЕ  ТІЛЕГЕНҚЫЗЫ 
Түркістан облысы, Кентау қаласы  Ы. Алтынсарин атындағы 

мектеп-гимназиясының география пән мұғалімі 

Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, 
өйткені мұғалім – мектептің жүрегі. Ыбырай Алтынсарин.

Ұстаз деген сөзді, ұстаз деген мамандықты мен ең қасиетті құндылық деп 
есептеймін. Себебі, ұстаздың алдына келмейтін адам болмайды. 

Әр бала үшін ұстаз оның екінші анасы, әкесі, досы. Неге? 
Себебі, баланың кішкентай жүрегі осы ұстаздан жылулықты, қамқорлықты 

сезіп,  қамқоршы  ретінде  қабылдап,  әрі  өзінің  досындай  сырласа  алады. 
Мұғалімге  тән  ең  бірінші  қасиет-  баланы  құрметтеу.  Оның  адамшылық   
ар – ожданы, намысы, тұлғасын жасына қарамай сыйлау, құрмет тұту. 

Бұл мұғалімнің терең дүниетанымы мен үлкен жүрегінен келіп шығады.
Әр  баланы  жас  ерекшелігі,  мінез  құлқы,  өскен  ортасына  қарай  танып, 

азамат қылып қалыптастыру – әр педагогтың мұраты. Ұстаз қандай болу керек? 
– деген сұрақтың жауабын дана, данышпан Абай атамыздың шығармаларынан 
табамыз. Ол «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» иесі. 

Елбасымыз  айтқандай  «Біз  білім  –  ғылым  саласында  бәсекеге  қабілетті 
болмасақ,  өз  мақсатымызға  жете  алмаймыз.  Барлығы  мектептен,  ХХI  ғасыр 
ұлттық  бәсеке,  ақпараттық  сайыс,  инновациалық технологиялар,  реформалар 
сияқты көріністерімен ерекшеленеді.  Ұстаздың басты мақсаты – шәкірттерін 
өмір  сүруге  және  адам  болуға  баулу.  Әлемдік  білім  беру  жүйесі  де  жеке 
тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Бұл ұстаным Қазақстан  Республикасының  Білім туралы заңында жан – 
жақты сипатталған: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық  және жалпы 
азаматтық  құндылықтар,  ғылым  мен  практика  жетістіктері  негізінде  жеке 
адамды  қалыптастыруға  және  кәсіби  шыңдауға  бағытталған  білім  алу  үшін 
қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 
ақпараттандыру,  халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге  шығу». 
Сондықтан  бүгінгі  ұстаз  оқушыларға  белсенді  әрекеттер  жасауға   жағдай 
жасауы керек, ол: ойлау, оқу, сөйлеу, талқылау, жазу, пікірлесу, пікірталастыру.

Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уорд: 
Жай мұғалім - хабарлайды, Жақсы мұғалім - түсіндіреді, 
Керемет мұғалім – көрсетеді, Ұлы мұғалім - шабыттандырады, - дейді. 
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Бүгінгі  күні  білімді  дайын  қалпында  қабылдамай,  оны  өздігімен 
құрастырудың  тұлғаны  дамытатындығы,  құрастырылған  білімнің  есте  ұзақ 
мерзімде  сақталатындығы  дәлелденіп  отыр.  Білім  игеру  процесінің  еңбасты 
мәселесі  мен  мақсаты  үйренушілердің  белсенді  әрекеттерін  ұйымдастыру. 
Белсенді  әрекеттер  арқылы  шәкірттер  білімді  өздігімен  меңгереді,  үйренеді. 
Ұстаз-  сенім  атмосферасын  қалыптастырып,  мейірім  шапағатын  сыйлайды, 
оқушылардың  қызығушылығын  арттырып,  олармен  бірге  ізденеді,  жұмыс 
жасайды.  Ұстаз  –  білімге  шығаратын  жолды  нұсқаушы,  осы  жолмен  өзі  де 
жүріп келеді.  «Заманына қарай адамы» -  деп,  осы өзіміз өмір сүріп отырған 
уақытқа сай ұлтжанды, білімді ұрпақ тәрбиелеп шығару міндетіміз.  Қасиетті 
білім ордасы мектепке білсем, көрсем, білімді азамат болып өссем деп үлкен 
арманмен келіп отырған кішкентай азаматтарды оқытып, тәрбиелеуге ұстаздық 
ықыласпен қарау – парызымыз.

Ұстаз деген кім? Оның қандай міндеттері бар? Оны  небәрі осы 4 жолдан 
көруге болады.

Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы
Ұстаз деген сөз, қандай да бір мамандық, өзінше қызықты да, күрделі. Ал, 

осы мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті,  икемділікті,  шеберлікті, 
ерекше  шәкіртжандылықты,  мейірімділікті  қажет  ететін  мамандықтың бірі  – 
мұғалім  мамандығы.  Мұғалім  мамандығы  киелі  де  көне  мамандықтың  бірі. 
Адамзатты  ежелден  ойландырып,  толғандырып  келе  жатқан,  қоғамдық 
құрылыс өзгеріп жатса да, қажеттігін жоймайтын маңызды мәселе, жас ұрпақты 
өмір сүруге дайындау. Бұл қиынның-қиыны. Себебі, әр адам-қайталанбас жеке 
тұлға. 

Бүгінгі  мұғалімнің мақсаты бәсекеге  қабілетті  өмір сүре алатын білімді, 
жаңадан танымы бар, білімге деген қызығушылық деңгейі жоғары, экономика 
деңгейіне шыға білетін ұрпақты тәрбиелеу қажет. Иә, бұл кез-келген мұғалім 
қолынан келе бермейтін қасиет. Тек қажырлы да, өз жұмысын жақсы көретін, 
өз  оқушыларын  биік  шыңға  жетелегісі  келетін  ұстаздың  қолынан  келеді. 
Төзімділік - адам бойындағы жақсы қасиеттерінің бірі. Төзімді болғанда ғана 
жақсы  бір  нәтижелерге  жетуге,  нақты  дұрыс  шешем  қабылдауға  болады.
         Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар!

 Шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар. 
 Жан біткен жанарына нұр сыйлаған, 
 Күндей боп күлімдеген жарықсыздар!
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06.01.2021   E00072

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

АМИЗА АЙГУЛЬ
Павлодар облысы Май ауданы  Қазан жалпы орта білім

 беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

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. 
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 Ол  сабақта  табиғи  тілдік  қатынас  жағдайын  құруға  әсер  етеді, 
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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08.01.2021      F00007

Волейбол. Қауіпсіздік ережесі. Негізгі ойын ережесі.

  АНАРБЕКОВ БАТЫРХАН АНАРБЕКОВИЧ
Қарағанды облысы, Теміртау қаласы Теміртау жоғары

 политехникалық колледжісінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

Тобы:   __ПОВТ-17_____                                   Өтілетін күні:_14.12.2020__

Сабақтың тақырыбы: Волейбол. Қауіпсіздік ережесі. Негізгі ойын ережесі.
Сабақтың түрі және типі:  Онлайн-сабақ, таныстыру, үйрету.
Сабақтың  мақсаты: Волейболға деген қызығушылығын арттыру;
1.Студент денсаулығын нығайту. 
2. Қимыл қозғалыстың тездігі, шабуылдардың шапшаңдығымен, техникалық 
қиыстырулардың кенеттілігімен оқиғалардың әсерлілігімен өзіне қатты 
қызықтыру.
3.Дұрыс мүсінін қалыптастыру.
4.Ағзаның жұмысқа қабілеттілігін дамыту, адамды сау өмір салтын ұстануға 
қатыстыру.
Сабақтың міндеттері: 
Қозғалыс білімі мен дағдысын қалыптастыру.
Денесі мен қимыл-қозғалыс жайлы білімді қалыптастыру. 
Өнегелік еріктік қасиеттерін тәрбиелеу: батылдық, қайсарлық, өзінің 
адамгершілігін сезу, өзіне сену.
Өз денсаулығына қарауды тәрбиелеу.
 Күтілетін нәтижелер: Волейболға сабақтарына студенттердің қалыптасқан 
сезімі. Ойын бойынша дайындық және арнайы жаттығулар кезінде қалыптасқан 
дағдысы. Студенттерді ауруының азаюы, ағзаның нығаюы. Өз денсаулығына 
саналы түрде сақтықпен қарау. Жиі ауыратын балалардың денсаулығының 
жақсаруы.
Сабақтың  барысы:
 І. Ұйымдастыру кезеңі:
1. Сәлемдесу.   
2. Сілтеме бойынша Зумға кіру.
3. Студенттерді түгендеу.
А) Жалпы дене жаттығуларын орындау
ІІ. Кіріспе бөлім. 
4. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын айту.
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ІІ. Негізгі бөлім: . СДОТ платформасына кіріп, материалмен танысу
CЛАЙД бойынша тақырыпты түсіндіру. 

Волейбол. Қауіпсіздік ережесі. Негізгі ойын ережесі.
Ойын техникасы – жарыс нәтижелерін қамтамасыз ететін арнайы амалдар мен 
орындайтын тәсілдер: тұрыс және ауыстыру, беру, беруден допты алу, шабуыл 
ұрыс  үшін  беру,  шабуыл  ұрыстар  мен  жалған  әрекеттер,  блоктау,  алаңның 
түбнде  шабуыл  ұрыстар  мен  жалған  әрекеттерден  допты  алу,  шабуыл 
ойыншыларын және қорғаныста серктестерді  сақтандыру. Негізгі  техникалық 
амалдарды ерекшелейді:  беру,  әрі  қарай беру,  шабуыл ұрыс,  беруден  допты 
қабылдау,  болктау,  және  әртүрлі  ойын  жағдайларында  негізгі  амалдардың 
орындауын  қамтамасыз  ететін  немесе  олардың  құрамдас  бөлігі  болып 
табылатын  (секіруде,  құлауда,  төмен немесе  жоғары тұруда,  әрі  қарай  беру, 
секіруде  беру,  жүгіру  ұмтылысынан  секірудегі  шабуыл  ұрыс)  қосымша 
(ауыстыру, тұрыс, секірулер, құлау).
Орнықты тұрыстан алдыға әрі қарай берулер.  Ойыншы доппен кездесетін 
болжауды орынға қадаммен немесе жүгіріспен жылжу. Соңғы өкшелі қадамда 
өкшелерді  бр-біріне  параллель  иық  деңгейі  немесе  келесі  беру  бағытына 
байланысты бірінің алдына бірі қою орынды болады. Бастапқы жағдайда (БЖ) 
аяқтар  тізедее  бүгілген,  қолдардың  үлкен  саусақтары  қастардың  деңгейінде 
орналасады.  Сұқ  және  үлкен  саусақтар  үшбұрыш  құрайды,  одан  ойыншы 
жақындаған допты бақылайды. Қолдың саусақтары біріктірілген, сопақ қалпы 
бар, және тиімді қозғалыста өзінше ожау құрайды. Доп таянғанда аяқ тізеден 
бүгіледі,  және  денені  жоғары  көтереді.  Шамалыдан  соң  қол  кіріседі  –  олар 
допқа ұшу бағытын береді, аяқ тез және жылдам бүгіледі, ал қол доптың ұшуын 
қамтамасыз етіп, жай бүгіледі.Қолдың саусақтары бүгілу жағдайын сақтайды, 
онда алақан әрі қарай берудің бағытына перпендикуляр болады. 
Допты  ұру  кезнде,  үлкен  саусаққа  доптың  амортизациясы  бойынша  негізгі 
салмақ түседі, сұқ саусақ білезік буынының негізгі бөлігі, ортаңғы аз мөлшерде, 
аты жоқ саусақ пен кіші саусақ ұшу бағытын реттеп, допты бр жақты бағытта 
ұстап қалады.
Тіреліп тұрып, артқа қарай лақтыру жағдайы. Артқа қарай лақтыруды, бір 
аяқ  екінші  аяқтан  алға  қарай  тұру  жағдайында  орындаған  дұрыс.  Қолдар 
білезіктермен  бастан  жоғарыдай  етіп  қойылады.  Ұру  қозғалысында  бірінші 
аяқтар  түзеледі  және  ойыншы  бір  уақытта  дененің  кеуде  кеуде  және  бел 
бөліктерінде еңкейеді.  Содан кейін жұмысқа қолдар қосылады: олар шынтақ 
буында ашып көтереді. Әрі қарй берудің ұшу бұрышы, бииіктігі және бағыты 
белде еңкею мөлшерімен реттеледі.
Секіріп тұрып екі қолмен лақтыру – шабуыл, ұрыс үшін арналған секіру 
ретінде.  Ұшу барысында қолдар бастан жоғарыы шығарылады және де треліп 
тұрып  лақтыру  жағдайындағыдан  гөрі  биігірек,  үлкен  саусақтар  бастың 
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деңгейінде орналасады. Қарсы ұру қозғалысы қолдардың белсенді жұмысымен 
және дене мен аяқтың шамалы қозғалыстаымен сипатталады. Дененің жоғары 
нүктеге көтерілу жағдайында лақтыру аса тиімді болады.
Алаңдату  әрекеттерімен  лақтыру.  Бұның  мәнісі  –  дайындық  фаза  бір 
техникалық  амалдан,  ал  негізгісі  –  басқадан  тұрады.  Мұндай  лақтырудың 
мысалы ретінде «лақтырып жберу» болады.
Дайындық фазада ойыншы екпін, сермеу – тура шабуыл ұрысты орындауға тән 
барлық әрекеттерді орындайды. Бірақ қол сермеу жағдайында белгіленбейді.
Ойыншы ұшудың жоғары нүктесіне жетп, денесін торға перпендикуляр бұрып, 
бір уақытта «ұратын» қолын басының артына түсіреді де басқа қолын секіріп 
тұрып лақтыру үшін бастапқы жағдайға көтереді.
Артқа қарай лақтыру кезнде алаңдату осылай орындалады.  Ойыншы барлық 
өзінің түрімен алдыға қарай лақтыратынын көрсетеді, бірақ соңғы сәтте ол доп 
басынының үстінде болуы үшін доптың астына жылдам тұрады да, артқа қарай 
лақтыру техникасымен байланысты барлық қимыл-қозғалыстарды орындайды.
Лақтырулар.
Лақтыру түрлері келесімен анықталады:
— иықтың көлденең өсінің тор жазықтығына қарай орналасу;
—  доптың  орналасу  деңгейінің  ұратын  білезігінің  ждоппен  жанасу  сәтінде 
иықтардың көлденең өсі деңгейіне қарай.
Осыдан шыға отырып, лақтырулар тура, бі жақты, төмен және жоғары болып 
жіктеледі.
Тура лақтырулар:  Ойыншы иықтарының көлденең өсі  лақтыру сәтінде тор 
жаөызтығына параллель екені тура лақтыруды анықтайды.
Бір  жақты  лақтырулар.  Ойыншы  иықтарының  көлденең  өсі  жағдайы  тор 
жазықтығына лақтыру сәтінде перпендикуляр немесе шамалы перпендикуляр 
екені бр жақты лақтырууды анықтайды.
Төмен лақтырулар.  Төмен лаққтыру сәтінде ұратын қол білезігі допты беріп 
отырған ойыншы иықтарының көлденең өсінен төмен болған доппен жанасады.
Жоғары  лақтыру.  Жоғары  лақтыру  барысында  ұратын  қол  білезігі  допты 
беретін  ойыншы  иықтарының  көлденең  өсінен  жоғарыда  болған  доппен 
жанасады.
Лақтыруды орындай техникасы
Тура төмен лақтыру: Ойыншы бетімен торға қарап орналасады. Аяқтары иық 
жалпақтығында.  Ұратын  қолға  қарсы аяқ  алдыға  қарай  тұрады.  Ұратын қол 
сермеу  жағдайында  артқа  қарай  болады,  басқа  қол  допты  лақтыру  кезінде 
(бастан 1 м жоғарыда) дене ауырлығы оң аяққа түседі,  сол аяқ браз бүгіліп, 
босайды,  және  ұшымен  алаңның  үстіне  иық  екіншісінентөмен  қарай  болу 
есебімен  кеуде  оңға  қарай  қисаяды.  Қол  сермеуге  қарай  қозғалады,  жанына 
қарай-төмен түсріледі. Ұру үшін алға қарай жылжығанда оынң жамбасы алға 
шығады. 
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Дененің  төменгі  жақ  бөлігі  түзелгенде  кеуде  солдан-оңға  қарай  түзеледі  де, 
торға  қарай  бұрылады.  Ұратын  қол  түзелген  доғал  бойынша  жоғары-алға 
жылжиды.  Ұшу кезнде  алда  тұрған  аяқ  ұратын  иықпен  бірге  түзу  сызықты 
құрайды.  Қолдың  қозғалысы  біртіндеп  жиілейді  және  допқа  тигенше 
жылдамдығыы тездетіледі.  Ұру  күшті  кеудені  қуатты  қолдың қозғалысымен 
бірге иықты көтерумен өседі.
Әрі қарай беру әдісінің техникасы. Бастапқы жағдай – аяқ иықтың бойымен 
бірдей, параллель немесе екіншісімен алға (келесі әрі қарай берудің бағытына 
байланысты)  тізеден  бүгілген.  Қол  түзелген  және  алға-төмен  бағытталған, 
шынтақ  жақындасқан,  саусақтар  біршама  байланысқан.  Кеуде  аздап  алға 
бұрылған  әдісті  жүзеге  асыра  отырып,  ойыншы  әрі  қарай  беру  кезнде  доп 
алдында  тұратындай  етіп  тұрады.  Доп  саусаққа  жақындап  иықпен 
қабылданады. Түзу қол қозғалысымен алға-жоғары иық буынымен ғана жүзеге 
асырылады. Кеуде түзеліп, аяқ бүгіледі. Допқа ілесетін қимыл-қозғалысты аяқ 
және  кеуденің  бүгілуімен,  қолдың  алға-жоғары  жылжуы,  доптың  соңынан 
кеудені түзеп, аяқты бүгіп түзеледі. Бұл амалдың техникасы ойыншыға доптың 
ұшу жылдамдығымен және оынң траекториясының биіктігіне байланысты. Доп 
белдік деңгейінен төмен баяу ұшқанда, ойыншы нық тұрғанда, оны төменнен 
қолдың алға-жоғары түзелген қозғалысымен қабылдайды.
Кейде допты оның бір жағынан ұшып бара жатқан кезнде ұстауға тура келеді. 
Бұл жағдайда ойынша доп жаққа бұрылады, біріккен қол келе жатқан допты 
қағып алады. Кеуде доптан басқа жаққа бұрылады, сол кезде бір иық доп ұшқан 
жаққа  қарай  көтеріліп,  екнші  иық  түседі.  (егер  қолдар  допқа  қарай  бағытта 
ашық болмаса, ол сол жаққа бағытталады).
Шабуыл ұрыс. Шабуыл ұрыстар иықтың көлденең өсі бойынша, әрі қарай беру 
сипатына,  бағыты бойынша және  ұрғаннан  кейін  доптың ұшу жылдамдығы, 
атака сипаты бойынша бөлінеді.
Ұрысты иықтың көлденең өсі орналасуы бойынша бөлінеді:
▪ түзу – иықтың көлденең өсі ұрыс кезінде тордың жазықтығына параллель;
▪  бір  жақты  –  иықтың  көлденең  өс  ұрыс  кезінде  тордың  жазықтығына 
перпндикуляр немесе үшкір бұрышта болады.
Әрі қарй беру сипаты бойынша:
▪ ұшу траекториясының жоғарғы нүктесіне жеткеннен кейін түсетін өлшенген 
доп бойынша;
▪  ұшу  траекториясының  жоғарғы  нүктесіне  жеткеннен  кейін  ұмтылып, 
шығаратын доп бойынша;
▪ ұшу траекториясының әр түрлі нүктесінде өлшемделген доп бойынша;
Ұрғаннан кейін доптың бағыты және ұшу жылдамдығы бойынша
▪  қадам  бойынша  –  ұрғаннан  кейін  доптың  ұшу  бағыты  шабуыл  жасаушы 
ойыншының жүгіоу бағытымен шамамен сәйкес келеді;
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▪ бұрылумен – ұрғаннан кейін доптың ұшу бағыты шабуылшының жүгіруімен 
сәйкес келмейді.
Атака сипаты бойынша:
▪ Ұрғаннан кейін доптың ұшуының максималды бастапқы жылдамдығына көңіл 
бөлінгендегі күшке (бағыты есепке алынбайды);
▪ ұррғаннан кейін доптың бағытына ғана көңіл бөлінгендегі дәлдік;
▪  бір  қолмен орындалатын жалған шабуыл әрекеті,  екі  қолмен орындалатын 
жалған шабуыл әрекеті.
Шабуыл ұрысын орындау техникасы. Тікелей шабуылдаушы ұрыс. 
Жүгіру  біршама  қозғалыс  жылдамдығына  жету  үшін  және  оын  секіру  үшін 
максималды пайдалану үшін орындалады. Жүгру ұзындығы 2-4 метр. Бірінші 
қадам үлкен емес, жылдамдық аз. Екінші қадам жүгіру бағытын түзейді, оның 
ұзындығы үлкейеді,  уақыт қысқартылған, жылдамдық өседі.  Үшінші қадамда 
жүгірудің көленең жылдамдығы секірудің тік жылдамдығына өзгереді. Соңғы 
қадам секіріп орындалады және секіруші ретінде классификацияланады. Мұнда 
бір  аяқты  (әдетте,  оң  аяқты)  алға  алып  шығады  және  өкшеге  қояды,  табан 
бүгілу  жағдайында  аяқтың  ұшы  өзіне  қарай.  Екінші  аяқпен  соңғы  қадамда 
тұғырдан серпіледі әне оң жаққа қояды. Серпілуді біріншіден, доғал бойынша 
арттан-алға-жоғары,  қол  қозғалысымен,  одын  кейін  аяқты  барлық  буында 
бүгед. Ойыншының аяғы тұғырдан серпілгенде, дене жоғары және аздап алға 
жылжиды – бұл ұшу фазасы. Ойыншы ұшумен бірмезгілде оң қолымен жоғары 
– артқа серпу жасайды. Серпу кезінде келесі қозғалыс тізбегін сақтау қажет: 
иық, білек,  саусақ.  Білек желкеге жіберіледі,  блезік алақанмен жоғары қарай 
бұрылады,  оң  иық  сыртқа  беріледі.  Шынтақты  көтеру  биіктігі  ойыншының 
жеке ерекшеліктеріне байланысты кең ауқымда айналады, бірақ шынтақ иық 
буынының  өсінен  жоғары  болуы  керек.  Ұру  қимылын  дененің  тік  өсінің 
айналасынан бұрудан бастайды, бір уақытта оң иықты алға шығарып, көтеред. 
Бұл қимыл допты ұрғаннан кейін қосылатын қолдың бастапқы жылдамдығын 
береді,  қолды,  шамалы  түсіреді,  доп  ұшуына  бағыт  бере  отырып.  Ұру 
қимыланда  тік  өсінен  солға  тұрған  кезде  қол  доптың  үстінен  оң  жағынан 
болатындай  қол  шамалы доғал  бойынша алға-солға  жылжиды.  Бір  уақыттта 
білезік  супинирленеді,  үлкен бармақ жоғары көтеріледі.  Қолдың қимылымен 
сол иық біршама алға шығарылады. Допты ұрғаннан кейін қолдар алға-төмен 
түсіріледі. Бір жақты шабуылмен ұрыс. Екпін тура шабуылшы ұрыс кезіндегдей 
орындалады.  Ойыншы секіруден кейін өкшелер торға параллель,  дене қарсы 
ұратын  қолға  жанымен  торға  перпендикулыр  орналасады.  Түрткіден  кейін 
қолдар  алға-жоғары  иық  деңгейіне  дейін  шығарылады.  Осыдан  ұратын  қол 
слтеу  жағдайына  қарай  төмен  түсіріледі.  Сілтеу  дененің  белде  бұрылуымен 
және  еңкеюмен  ілеседі,  содан  кейін  тура  қолдың шұғыл  қимылымен  допты 
ұрады.  Бір  жақты шабуылшы ұрыстар  білезікті  аударумен  және  бр  уақытта 
дененің бұрылуымен орындалуы мүмкін.
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Блоктау. Ойыншылардың  қорғаныс  әрекеттернің  санына  бірінші  жолда,  ең 
басты,  блоктау  жатады.  Ол  қарсыластың  торға  ткелей  жақындықта,  оның 
жоғарғы шетінен шабуылшы ұрыстары бейтараптандыруға  мүмкіндік  береді. 
Блоктау әрекеттері  оларға  қатысатын ойыншылардың саны және тактикалық 
бағыттаушылықьары  бойынша  келесіге  бөлінеді:  —  жалғыздық  блоктау  – 
шабуылды  бейтараптандыруда  бір  ойыншы  қатысады;  —  топтық  блоктау  – 
шабуылды бейтараптандыруда екі немесе үш ойыншы қатысады; — зоналық 
блоктау  –  блоктаушы  немесе  блоктаушылар  өз  командасының  аса  әлсіз 
орындарын; — өз алаңының анықталған, әлсіз қорғалған зоналарын; қорғаныс 
әрекеттерін осал игерген ойыншылардың немесе олардан алдын-ала босатылған 
ойыншыларын қорғауды қамтамасыз етеді; — ұстаушы блоктау – блоктаушы 
немесе блоктаушылар шабуылшы қарсыластың ұрысынан кейін доп ұшуының 
барлық  болжамды  траекториясын  жаба  отырып,  барлық  қорғалатын  алаңға 
қорғанысты қамтамасыз етеді. Тәжірибеде оны «қозғалмалы блок» деп атайды. 
—  аралас  блоктау  –  зоналық  және  ұстаушы  блоктаудың  орынды  үйлесімі. 
Мұнда бір уақытта бірнеше ойыншылар қатысады.
 Блоктау техникасы.
Жалғыздық блоктау.  Ойыншыға шабуылшы ұрыс үшін допты қарсыластың 
лақтыру  бағыты  мен  биіктігін  анықтап,  блоктаушы  шабуыл  зонасына 
жылжиды: 2 метр қашықтыққа – секіріп барады, 3 метрге дейін және одан көп 
қосымша қадамдармен. Соңғы қадам секіріліп және бөгеліп тұрып орындалады, 
сонымен  брге,  бөгелу  қимылы  өкшенің  ішкі  жағымен  жүзеге  асырылады. 
Тіреусіз  фазаға  көз  бақылау  доптан  шабуылшының  қимылына  ауысады. 
Шабуылшының  дайындық  әрекеттері  бойынша  ұрыстың  бағытын  анықтап, 
блоктаушы  қолдарын  түзейді  және  оларды  бір  уақытта  тор  арқылы  өткзіп 
доптың болжалды ұшу бағытына қарай ауыстырады, сонымен қатар білек торға 
қарай  біршама  түсіріледі,  қолдардың  саусақтары  ашылған  және  тиімді 
ширатылған. Доп жақындағанда қолдар шынтақ буында түзеледі және алдыға- 
жоғары  қозғалады.  Бір  уақытта  білезіктер  нұрбілек  буындарда  бүгіледі: 
саусақтар  алға-төмен  қарсчылас  алаңына  қозғалтылады.  Блок  аяқталған  соң 
жоғары  көтеріледі,  ойыншы  бүгілген  аяққа  отырады.  Блоктың  басты 
элементтері секіру үшін орынды және уақытты таңдау және сетканың үстінен 
қолдарды қою болып табылады. Қағида бойынша, блоктаушымен секіру сәтін 
таңдау  шабуылшының  әрекеттерімен  анықталады:  —  сеткадан  алшақ 
лақтырудан жылдам ұрыс кезінде – шабуылшы қолының ұру қимылының басы; 
—  төменнен  лақтырудан  жылдам  ұрыс  кезінде  (жартылай  өлшемделген)  – 
аяқтардың  тіреуден  алу  сәті  немесе  қолдарды  шабуылшының  басынан 
(итерілгенде)  шығару;  —  шабуылшымен  бір  уақытта  төменнен  лақтырумен 
(жартылай өлшемделген) жылдам ұру барысында;  — жоғарыдан лақтырумен 
жылдам  ұру  кезінде  –  шабуылшы  қолдарының  ұру  қимылының  басы.  Бұл 
бағдарлар,  егер  шабуылшы  немесе  блоктаушының  басты  бірдей  болған 
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жағдайда  секірудің  басы үшін тиімді  болатынын атап  өту  керек.  Аса  төмен 
бойлы блоктаушы біршама ертерек секіру қажет, аса биікке- кейін.
Топтық  блоктау.  Топтық  блоктау,  ең  біріншіден,  бр  уақытта  блоктауды 
орындайтын екі немесе үш ойыншылардың арасында әрекеттердің келісімділігн 
ұйғарады.  Блокты  нақты  ұйымдастыру  үшін  блоктаушылардың  арасында 
қызметтердің  бөлу қажет:  — негізгіі  блоктаушы – аса қауіпті  ұрыс бағытын 
блоктау тапсырылатын немесе қорғалатын алаңның аса осал жерін қорғайтын 
ойыншы; — қосымша блоктаушы – қарсыластың шабуыл әрекеттерінен кейін 
доптың  ұшуының  аз  қауіпті,  екіншілік  траекториясын,  жабатын  ойыншы. 
Қосымша блоктаушылардың қызметі  негізгі  блоктаушының әрекеттері  соңғы 
сәтте  анықталған  кезде  өз  қолдарын оның қолдарына  тығыз  қосуда  болады. 
Осыған байланысты қосымша блоктаушыда тіреусіз фазада қимыл техникасы 
біршама өзгереді. Бұл қосымша ойыншы немесе ойыншылар соқтығыспай үшін 
негізгі  блоктаушылардан  біршама қашықтықта  секіру  тиістігінен  және  кейін 
тіреусіз  фазада  қолдарын  соза  отырып,  серктестің  қолдарына  қосумен 
туындайды.  Егер ұрыс үлкен қашықтықта жасалса,  онда қолдарды жылжыту 
орынды  болмауы  мүмкін.  Өйткені  доп  саусақтардың  фалангаларын 
жарақаттауы мүмкін, ал білезіктің сыртқы бөлігіне түсіп қорғаушылардан және 
сақтандырушы ойыншылардан өте алыс жерге ұшып кетуі мүмкін. Сондықтан, 
блоктаушылар  тордан  алшақ  жерден  ұру  кезінде  нұрбілек  буындарында 
білезіктерін (өзіне қарай) бүгеді. Торға жақын жерден ұру кезінде қарсыласқа 
қарай блезіктермен қоса білектерде жылжиды. Ұру қимылында білезктер ұшып 
кету күшін күшейту үшін және допқа үлкен жылдамдық және қолдардан аса 
үшкір  бұрыш  көрну  үшін  допқа  қарсы  қимыл  жасайды.  Тордың  шетінен 
орындалатын шабуыл ұрыстарды блоктау кезінде бір қол (шеткі сол немесе оң, 
2-ші немесе 4-ші зоналардан шабуыл жасағанда) супинирленеді және доптың 
алаңның шетіне секіріп, ұшып кету бағытын жабады.

ІV. Үйге тапсырма: Күнделікті жаттығулар жасау, материалмен  танысып, 
конспект жазу
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08.01.2021    F00008

Қашықтықтан оқытудың маңызы және рөлі

ОРАЗБАЕВА МАРЖАН ДАНИЯЛОВНА
Павлодар облысы  Май ауданы Қазан жалпы орта білім 

беретін мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі      
            

Қазіргі  XXI  ғасырда  ғылым  мен  технология  жетік  дамыған.  Табиғат 
құбылыстары және оның заңдары осы күнге дейін адам баласын ойландырып, 
толғандырып,  анықталмаған,  сыры  ашылмаған  дүниелерге  ақиқаттың  түбіне 
бар  сана-сезімімен,  білімді  де  тәжірибелі  ақыл-ой  парасаттылығымен  жетуі 
әрқашанда үлкен жетістік болып табылады.

Қазіргі  уақытта  Қазақстан  тек  білім  жүйесінде  де  жаңа  ақпараттық 
технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және 
компьютерлік желі арқылы жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. 
Жаңа ақпараттық технологияларды білім жүйесінде қолданудың ең маңызды 
факторы негізгі қозғаушы күші адам, сол себепті білімнің негізгі принциптері 
іске асырылуы тиіс.

Стратегиялық  проблемалар  жөніндегі  мамандар  қашықтан  оқыту 
формасын XXI ғасырдың білім беру жүйесі деп атап жүр. Бұл күні оған үлкен 
мән  беріліп  отыр.  Бұрын  технологияларға  бағытталған  қоғамдық  прогрестің 
нәтижелерінің  бүгінде  ақапараттық  аймақта  орталықтандырылып  жатқаны 
қашықтан  оқытудың  маңыздылығын  арыттырды.  Информатика  дәуірі 
басталды.  Оның  қазіргі  мезгілдегі  даму  кезеңін  телекоммуникациялық  деп 
сипаттауға болады. Бұл ақпарат пен білімнің қатынас аймағы. Кәсіби білім тез 
ескіретіндіктен оны тұрақты түрде жетілдіріп отыру керек.  Қашықтан оқыту 
формасы бүгінде, уақыт және кеңістік белдеулерінен тәуелсіз,  көпшіліктің өз 
бетінше  үздіксіз  жалпы  білім  алу  жүйесін,  өзара  ақпарат  алмасуын 
қалыптастырады және жүзеге  асырады.  Одан  басқа,  қашықтан  оқыту  жүйесі 
әлеуметтік  жағдайына  (оқушыға,  студентке,  азматтар  мен  әскерилерге, 
жұмыссыздарға ...) қарамастан және еліміз бен шет елдің кез-келген ауданында 
тұрса  да  адамның  білім  және  ақпарат  алу  құқығын  қамтамасыз  етеді.  Ел 
азаматының  білім  алу  құқығын  қамтамасыз  етуде  және  қоғам  қажеттілігін 
өтеуде,  тек  осы  жүйе  мейлінше  тиімді  әрі  икемді.  Жоғарыда  айтылған 
факторларға  сүйеніп  айтқанда,  мамандарды дайындау  мен олдардың жоғары 
квалификациялық деңгейін  ұстап тұруда қашықтан оқыту XXI ғасырдағы ең 
әсерлі жүйе болып табылады.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Информатика – техниканың дамуындағы 
негізгі ғылымдардың бірі.
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Технология  –  ғылымның  практикалық  қолданылуы.  Қазіргі  заманда 
дүниежүзінің  негізі  технология.  Ол  адамның  сана-сезімімен,  білімді  де 
тәжірибелі  ақыл-ой  парасаттылығымен  жеткен  үлкен  жетістігі.  Яғни ғылым, 
прогресс болып табылады.

Болашақта ғарышты игеру,  адам баласының өмір сүру ортасын кеңейту, 
дәлірек  айтқанда,  экологиялық  мәселелер  шешіліп,  информатиканың  қыр-
сырлары  ашылады.  Сонымен  қатар,  әлі  шешілмеген  мәселелер  тарапында 
қашықтықтан оқытуды тиімді пайдалансақ, біз көптеген жағымсыз жағдайлар 
мен қиын тақырыпты мәселелерді жеңілдетер едік. Ал білім саласындағы жаңа 
коммуникациялық  технологиялар  түсінігі  компьютерлік  техника  және 
электрондық  анықтамалық  жүйелері  мен  адамның  әрдайым  жаңа  оқыту 
әдістерін ізденуінен пайда болады. Оны оқыту әдіс-тәсілі уақыт талабына сай 
өзгеруде. Қазіргі уақытта дидактикада инновациялық оқыту кеңінен қолдануда, 
сондықтан қашықтан оқыту маңызды рөл атқарады.

Зерттеудің  объектісі. Ғылыми жұмыстың зерттеу объектісі  ретінде жаңа 
коммуникациялық  технологияда,  оқыту  прцесінде  қолданылатын  жаңа 
әдістердің бірі қашықтан оқыту

Зерттеудің  пәні. Зерттеу  пәні  ретінде  қашықтан  оқытуды  қолданылу 
аймағы болып табылады

Зерттеудің  мақсаты. Білім  берудің  біртұтас  ақпараттық  жүйесін  құру 
арқылы оқушылар мен студенттердің білім деңгейін көтеру.

Зерттеудің  міндеттері.  Ғылыми  зерттеу  жұмысының  алдына  қойған 
мақсатына сәйкес келесі міндеттер айқындалды:

Қазіргі  заман  техникасында  қолданылатын  қашықтықтан  оқыту  зерттеу, 
пайдаланылу аймағын анықтау

Ақпараттық құралдарды зерделей отырып, мамандармен бірлесе отырып, 
қашықтықтан оқытудың әдіс-тәсілін анықтау

Қашықтықтан оқыту дың маңызы мен рөлінің пайдасын дәлеудеу
Қашықтан  оқытудың  білім  саласындағы  міндеттер  бір-бірімен  тығыз 

байланысты  бола  отырып.  мемлекеттік  (республикалық)  деңгейіндегі 
қашықтықтан оқытудың құрамына енуі;

құру кезінде мемлекеттің стандарт талаптарын сақтау;
Қашықтықтан  оқытудың  жергілікті  жүйесі  белгілі  бір  білім  және 

жекелеген қала (университет) шеңберінде жұмыс атқарады, оның құрамына тек 
жоғары оқу орындары ғана емес, мектептер, гимназиялар мен колледждер де 
кіреді.  Осындай  жүйенің  аясында  жұмыс  жасаудың  алғашқы  сатысында 
зиялылық потенциялын, компьютерлік техниканы ұтымды пайдалана отырьш, 
үздіксіз  білім беру принциптерін ойдағыдай іске  асыру қажет.  Осыған орай, 
мектептер  мен  жоғары  оқу  орындары  жергілікті  және  аймактық  желіні 
пайдаланып,шығармашылық  жұмыстарын  таратып,  оқыту  үрдісінде  әдістеме 
бойынша тәжірибе алмасуы қажет.
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Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы.
- Қашықтықтан оқыту маңыздылығы, қолданылу аймағының анықталуы
- Телекоммуникациялық технологияларды пайдалану, қашықтан басқару
-  Қосымша ғылыми-әдістемелік  әдебиеттерді  зерттей  отырып,  қашықтан 

оқыту мүмкіндігін пайдаланып,  өздігінен қосымша білім алуға  болады деген 
тұжырымға өзіндік тұрғыдай ой қосуға талпыныс жасадым.

Қашықтықтан оқыту технологиясын дамыту мен тарату білім жетілдірудің 
бұрынғы  дәстүрлі  жүйесіне  елеулі  өзгерістер  енгізілуі.  Оқу  ақрпаратын 
шалғайдағы  елді  мекендерге  жеткізуде  қашықтан  оқыту  технологиясын 
қолданудың  ерекше  маңыздылығының  бар  болуы.  Қашықтан  оқитындардың 
құрамына  біріншіден  физикалық  мүмкіндіктері  шектеулі  адамдар,  оларды 
күтушілер, яғни бірыңғай үйде отыратын адамдар, денсаулығына байланысты 
күндізгі  оқу  сабақтарына  қатыса  алмайтын оқушылар оқи  алады.  Екіншіден 
жоғары, арнайы оқу орындарында аз шығынмен неғұрлым көп адамдар оқыта 
алу. Үшіншіден адамдар тұрғылықты жерін ауыстыруына немесе өміріндегі әр 
түрлі  өзгерістерге  қарамастан  білім  алуды  жалғастыра  алады.  Оқытудың 
ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана білудің нәтижесінде 
білімнің  базалық  және  деректердің  банкілік  мәліметтеріне,  клиент  -  сервер, 
мультимедиа,  компьютерді  оқып-үйренуші  жүйелерге,  электрондык 
оқулыктарға,  оку-әдістемелік  материалдарға,  қашықтықтан  оқыту  жүйесінің 
технологиясымен үйлесімді болып келетін, алдағы уақытта оқыту тәсілдерінің 
ішінде  кең  тараған  бес  аспап  әрі  өміршең  түрлері  бола  алатындай  жайлы 
оқулыктарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады.

Оқыту  процесінде  қолданылатын  жаңа  әдістердің  бірі  қашықтан  оқыту 
әдісі болып табылады.

Қашықтан  оқытуға  көптеген  ғалымдар  анықтама  берген  сол 
анықтамаларды жинақтай келе «Қашықтан оқыту – ақпараттық құралдар және 
ғылыми негізделген тәсілдер арқылы білім алу формасы. Қашыктықтан оқыту 
ұғымын  кең  мағынада  алсақ,  бұл-тыңдаушылар  мен  оқытушылардың  бір-
бірінен кеңістікте алыстатылған оқу формасы» деген анықтамаға тоқталдым.

Қашықтан оқытуда екі компонент бар: оқытуды басқару және өз бетімен 
білім  алу.  Қашықтан  оқыту  мұғалімнің  біліктілігін  көтереді,  оқушының  өз 
бетімен  білім  алуын  қалыптастырады,  ата-аналардың  жаңа  технологияға 
көзқарастарын өзгертеді.

Түрлі  статияларды  салыстыра  отырып,  қашықтан  оқыту  –  бұл  әдеттегі 
күндіз  немесе  сырттай  оқудан  көп  айырмашылығы  мен  артықшылығы  бар 
оқытудың жаңа,  арнайы формасы.  Ол оқушы мен мұғалімнің,  оқушылардың 
өзара  қарым-қатынынасының  өзгеше  формасын,  өзгеше  оқу  құралы  мен 
әдістемені,  оқытудың  ұйымдастыру  өзгеше  түрін  ұсынады.  Сонымен  қатар 
оның құрамы кез-келген оқыту формасында, кез-келген оқыту жүйесінде бар 
компоненттерден;  оқытудың барлық түрінде,  әлеуметтік  қажеттілікті  өтейтін 
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мақсаттардан;  оқу  орнының  түріне  қарай  қолданыстағы  программаларды 
қамтиытын  мазмұннан;  әдістемелерден,  ұйымдастыру  формасынан,  оқу 
құралдарынан тұрады.

Қашықтан  оқыту  формасының  соңғы  үш  компоненті  қолданыстағы 
технолгиялық  негіздерге  (мысалы,  тек  компьютерлік  телекоммуникацияға, 
баспа  құралымен,  компакт-дискімен,  кейс-технологиямен  жабыдықталған 
компьютерлік телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған.

Сырттай  оқу  мен  қашықтан  оқуды шатастырмау  керек.  Олардың  басты 
айырмашылығы  сонда,  қашықтан  оқытуда  жүйелі,  әрі  әсерлі  интерактивтік 
оқыту қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп, 
тиісінше қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты, жүйені де, процестің 
өзін де) білім берудің жаңа формасы деп қарастыру керек. Әрине, оны басқа 
оқу жүйелеренің жетілдірілген түрі деп қарауға  болмас.  Қашықтан оқыту да 
күндізгі  оқытудағыдай  мазмұн  мен  мақсаттар  негізінде  құрылады.  Бірақ, 
материалды  беру  түрі  мен  мұғалім  –  оқушы,  оқушының өзара  қатынастары 
басқаша  болады.  Қашықтан  оқытудың  дидактикалық  принциптері  де 
(ғылымилық, жүйлеік және жүйелілік, белесенділік принциптері, дамыта оқыту, 
көрнекілік,  оқытудың  дифрененциалдығы  мен  жекелей  оқыту  принциптері 
т.с.с)  күндізгі  оқуыдағыдай.  Бірақ,  Интернеттің  ақпараттық ортасының және 
оның  қызметінің  мүмкідіктеріне  байланысты,  қашықтан  білім  беруді  жүзеге 
асыру ерекше болады. Осылайша, бір жағынан қашықтан оқытуды жалпы білім 
беру  арасында  (үздіксіз  білім  беру  жүйесінде),  оның  кейбір  жақтарының 
ерекшеліктерін ескере отырып қарастыру керек. Басқаша жағынан, қашықтан 
оқуды  жүйе  және  процесс  ретінде  айыра  білу  керек.  Қашықтан  оқыту  – 
процесс. Қашықтан оқу – жүйе.  Басқа да оқыту формалары сияқты, қашықтан 
оқыту  да  педагогикалық  жобалаудың  кезеңдерін,  оның  мазмұндық  және 
педагогикалық  құрамын  (педагогикалық  технология  жоспарындағы  әдістеме, 
оқыту  формаларын)  теориялық  тұрғыда  мағаналы  етуді  ұсынады.  Бұдан 
шығатыны, педагогикалық жобалау кезеңінің міндеттері мыналар: электрондық 
курстар,  электрондық  оқулықтар,  оқу  құралдарының  кешендірін  құрастыру, 
желіде оқыту процесін ұйымдастырудың педагогикалық технологиясын жасау. 
Қашықтан оқыту курсы оқушы әрекетінің тиянақты және дәл жоспарлануын, 
ұймыдастырылуын,  оқыту  мақсаты мен  міндетінің  айқын  қойылуын,  оқушы 
мен оқытушының арасындағы интерактивтілікті қамтамасыз ететін қажетті оқу 
материалдарының  жеткізілуін,  оқушы  мен  оқу  материалы  арасында  кері 
байланыс болуын талап етеді,  топтық оқытуға жағадай жасайды. Әсерлі кері 
байланыстың  болуы  оқушының  білмісіздіктен  білімділікке  қарай 
қозғалысының  дұрыстығы  туралы  ақпарат  алып  отыруға  мүмкіндік  береді. 
Мотивация  да  кез-келген  қаштықатан  оқыту  крусының  маңызды  бір  бөлігі. 
Оның көтермелеу үшін әртүрлі әдістер мен құралдарды қолдану маңызды.
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МАЗМҰНЫ

• ТУЛЕПОВ ҚУАНЫШ ТӘҢІРБЕРГЕНҰЛЫ
• НУРПЕЙСОВА АЛЬМИРА  АҒАТАЙҚЫЗЫ
• ЕРГЕБЕК  ҰЛБИКЕ  ТІЛЕГЕНҚЫЗЫ
• АМИЗА АЙГУЛЬ
• АНАРБЕКОВ БАТЫРХАН АНАРБЕКОВИЧ
• ОРАЗБАЕВА МАРЖАН ДАНИЯЛОВНА
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