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Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер 
жүйесін қолданып мәтінді есептер шығару

СУНДЕТОВА СВЕТЛАНА ИБАТОВНА
Орал қаласы № 1ЖОББМ. Математика пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді 
жоспар бөлімі: 
Екі айнымалысы бар 
теңдеулер,теңсіздікте
р, және олардың 
жүйелері.

Мектеп: №1 ЖОББМ

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 
Сундетова Светлана Ибатовна 

Сынып: 9 «б» Қатысқандар саны: Қ
Сабақтың 
тақырыбы:

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер 
жүйесін қолданып мәтінді есептер шығару.(1-сабақ)

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

9.4.2.1 - мәтінді есептерді теңдеулер жүйелері 
арқылы шығару;

Сабақтың мақсаты: 1.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер 
жүйесінің математикалық моделін құрады;
2.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер 
жүйесін шешу тәсілдерін таңдайды;
3.  Табылған шешімнің есептің шартына сәйкестігін 
анықтайды.

Бағалау 
критерийлері

1.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер  
жүйесінің математикалық моделін құрады;
2.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер 
жүйесін шешу тәсілдерін таңдайды;
3.Табылған шешімнің есептің шартына сәйкестігін 
анықтайды.

Тілдік мақсаттар Оқытудың тілдік мақсаты: қосу алмастыру 
тәсілдерінің ережелерін тұжырымдайды.
Пәндік лексика және терминдер: «қосу», 
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«алмастыру», «мәндес», «жүйе»
Диалогқа/жазылымға қажетті сөз тіркестері.
Екі айнымалысы бар екі сызықтық  емес теңдеулер 
жүйесін алмастыру, қосу тәсілдермен шешеміз.
Теңдеулерді түрлендіргенде мәндес теңдеу шығады

Құндылыққа баулу Зайырлы қоғам және жоғары руханият  
құндылығы бойынша топтық жұмыста бір-біріне 
құрмет, ынтымақтастық және достық қарым-қатынас 
бойларына сіңіріледі. Өзара бағалау бойынша өзгенің 
көзқкарасына құрметпен қарау құндылығы 
қалыптасады.

Пәнаралық  
байланыстар

геометрия

Тақырып бойынша 
алдыңғы білім

Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер 
жүйесін   шеше алады.

Сабақтың барысы
Сабақтың  
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған
 іс-әрекет

Сабақтың 
басы
3мин

Ұйымдастыру
Оқушылармен сәлемдесіп,түгендеп, зейінін жинақтап, 
сабаққа ынтасын аудару.
Саралау тәсілі: аралас гендрлық топ
Белсенді оқыту әдісі: «Гүлмен тілек»
(сергіту және топқа біріктіру)
Оқушылар арнайы дайындалып келген гүлді алақандарына 
салып тұрып, бір-біріне тілек тілейді және гүлдің астына 
жазылған сөздер бойынша топқа біріктіріледі.
(х-айнымалы, у-айнымалы, теңдеулер жүйесі, мәтінді 
есеп)
Қ.Б «Қошемет» әдісі арқылы бір-біріне қошемет 
көрсетеді.
Үй тапсырмасын тексеру:
Саралау әдісі: бағалау
Белсенді оқыту әдісі: «Өзара тексеріс» әдісі.
 Оқушылар үй тапсырмасын интербелсенді тақтада 
көрсетілген  жауаптар арқылы  бір-бірінің дәптерлерін  
тексереді. 
№ 1         x2+x-6=0       D=25 
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            x1=-3, x2=2,   y1=-2,y2=3; 
Жауабы;     (-3;-2),(-2;3)
№2                                         16+8y+y2+y2=26 
2y2+8y-10=0   y2+4y-5=0    D=36 
y1=-5,  y2=1 6 x1=-1, x2=5  
Жауабы:        (-1;-5), (5;1) 
Қ.Б Мұғалім: Мадақтау «Жарайсыңдар»

 
Саралау тәсілі: диалог және қолдау көрсету
Белсенді оқыту әдісі: допты лақтыру әдісі
 1.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесі деп 
қандай теңдеулер жүйесін айтамыз?
2.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесінің 
шешімі деп қандай сандар жұбын айтады?
3. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін 
шешудің неше тәсілі бар?
4.Жүйені шешу үшін қолданылатын қосу тәсілінің 
алгоритмі қандай?
5. Жүйені шешу үшін қолданылатын алмастыру тәсілінің 
алгоритмі қандай?
6.Жүйені шешу үшін қолданылатын графиктік тәсілінің 
алгоритмі қандай?
Қ.Б Мұғалім: «Жарайсыңдар»

Сабақтың     
ортасы 
25 мин

Жаңа сабақты ашу 
Саралау тәсілі диалог және қолдау көрсету
Белсенді оқу тәсілі: түртіп алу
Математикалық моделін құруды дәптерлеріне түртіп 
алады.
Екі айнымалысы бар сызықтық емес мәтінді есепті сынып 
бойынша талдап, математикалық моделін құрады,  тиімді 
тәсілді пайдаланып, есептің шешімін анықтайды.Содан 
кейін сабақ тақырыбы айтылып, сабақ мақсаты 
айқындалады.
Ойлау дағдыларының деңгейі: білу,түсіну
Тікбұрышты гүлзар қоршауының жалпы ұзындығы 30м, 
ауданы 56м2.Гүлзар қабырғаларының ұзындықтарын тап
  х- ені                                                  у
  у-ұзындығы                        
      Р=30 м                         х                                                            
      S=56 м2
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Шешуі: 
(15-у)у=56
y2-15y+56=0
D=1  y1=7, y2=8 ,  x1=8, x2=7  Жауабы: (8;7),(7;8)
Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін 
мәтінді есептер шығаруда қолданылатын математикалық 
модельді анықтайды.
1)есептің шартын талдау;
2)берілген шамаларды әріптермен белгілеу;
3)белгіленген әріптер арқылы берілген шамаларды 
өрнектеу;
4)теңдеулер жазу және олардан жүйе құру;
5)жүйенің шешімін табу:
6)есептің берілгені бойынша жүйе шешімдерінің қайсысы 
есептің берілгенін қанағаттандыратынын зерттеу;
Топпен жұмыс
Саралау тәсілі: Тапсырма
Белсенді оқу әдісі: «Тұжырымдамалық карта»
Бүгінгі өтіліп жатқан тақырып бойынша тұжырымдамалық 
карта жасау (постер) тапсырылады. Карта тақырыпты 
ашатындай болуы керек. Картаға сурет, кесте, ойдың 
түйінді идеясы, график  т.б. салуға не дайын материалды 
жапсыруға болады. Постерді қорғайды.
Бағалау критерийі:
1.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесінің 
моделін  құрады;
2.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін 
шешу тәсілдерін таңдайды;
3.Табылған шешімнің есептің шартына сәкестігін 
анықтайды.
Ойлау дағдыларының деңгейі: қолдану
Тапсырмалар
1-топ
1.Екі санның қосындысы 24-ке тең, ал олардың көбейтіндісі 
95.Осы сандарды табыңдар.
х-бірінші сан
у-екінші сан
            (24-у)у=95
y2-24y+95=0
D=196 , y1=5, y2=19, x1=19, x2=5   Жауабы: (19:5),  (5; 19)
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II-топ
2.Тік төртбұрыштың ауданы 12 см2, ал диагоналі 5 см. 
Периметрін табыңдар.
144+у4-25у2=0
у4-25у2+144=0    у2=t
t2-25t+144=0   D=49     t1=9,  t2=16,  y1=3,y2=4
x1=4, x2=3   Жауабы:  (4;3), (3;4)
III-топ
3.Екі санның қосындысы да , квадраттарының айырымы да 
10-ға тең болатын сандарды табыңдар.
х-бірінші сан
у-екінші сан
     (10-у)2-у2=10
100-20y+y2-y2=10
20y=90
y=4,5       x=10-4,5=5,5
Жауабы: (5,5;4,5)
IV-топ
4.Екі санның қосындысы 85-ке тең.Егер екі еселенген 
бірінші санға екінші санның квадратын қосса, онда 185 
шығады.Берілген сандарды табыңдар.
х-1-ші сан
у—2-ші сан
2(85-у)+у2=185
170-2y+y2=185
y2-2y-15=0,     D=64
y1=7, y2=8       x1=8,   x2=7
Жауабы: (8;7),  (7;8)
Дескриптор:  Білім алушы
-Белгісіз санды айнымалымен өрнектейді
-1-ші теңдеу құрады
-екінші теңдеу құрады
-теңдеулер жүйесінің моделін жазады
-теңдеулер жүйесін шешіп, мәнін табады.
Қ.Б   Екі жұлдыз бір тілек 
Топ мүшелері постерді қорғап болған соң, басқа топ ол 
топқа  2 жулдыз беріп, қателігі болса, мына жерде 
қателестің деп, қатесін түзеп  ұсыныс айтады
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Саралау тәсілі: Қарқын
Белсенді оқыту әдісі: Домино әдісі
Әр топ жарысу арқылы доминоны жалғастырады.
(х+у); х-у; =45; {  49; (х-у);  {;  -8; 4; 2у; +8; 2у;+; х+у{  ;  { ; 
=:  х=;  45+;  у; =0; х+у-х+у;  х=45;+у; -8; =0;
x=; 45+у;  у; =4; 
Бағалау критерийі: 
1.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер  жүйесінің 
математикалық моделін құрады;
2.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін 
шешу тәсілдерін таңдайды;
3.Табылған шешімнің есептің шартына сәкестігін 
анықтайды.
Ойлау дағдыларының деңгейі: қолдану, талдау
Тапсырмалар:
1.Екі санның айырымы 45-ке тең,ал олардың қосындысы 
айырымынан 8-ге артық. Осы сандарды табыңдар.
        Ж:   x=49,  y= 4
2.Егер берілген бөлшектің алымын квадраттап,ал бөлімін 7-
ге арттырса, онда 0,75-ке тең сан шығады.Егер берілген 
бөлшектің алымын өзгертпей , бөлімін 1-ге арттырса, онда 
0,5-ке тең сан шығады.Бастапқы берілген бөлшек қандай?
Дескриптор:
1.Екі айнымалысы бар сызықтық емес 1-ші  теңдеу құрады;
2. Екі айнымалысы бар сызықтық емес 2-ші  теңдеу құрады;
2. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін 
шешуде   алмастыру немесе қосу  тәсілін қолданады.
Қ.Б « Желкенді кеме»
Ұнады-желкенді Жасыл түске бояйды.
Қиындықты кездестірген желкенді Сары түске 
бояйды.Қиын болды, мұғалімнің көмегі қажет желкенді –
Қызыл түске бояйды.

Сабақтың 
соңы
           7 мин

Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы:
Бағалау критерийі:
1.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер  жүйесінің 
математикалық моделін құрады;
2.Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін 
шешу тәсілдерін таңдайды;
3.Табылған шешімнің есептің шартына сәйкестігін 
анықтайды.
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Ойлау дағдыларының деңгейі: қолдану
Екі санның арифметикалық ортасы 7-ге тең, ал 
квадраттарының айырымы 14-ке тең.Осы екі санның 
квадраттарының қосындысын табыңдар.
 х-у=1
x+y=14                    2х=15  x=7,5     y=6.5
Жауабы: 98,5
Рефлексия. 
 Көңіл-күй және эмоционалдық жағдайдың           
рефлексиясы;
«Бағдаршам» 
Үй тапсырмасын беру № 63(ә),64,65

Саралау – Сіз қандай тәсілмен 
көбірек қолдау көрсетпексіз? 
Сіз басқаларға қарағанда қабілетті 
оқушыларға қандай тапсырмалар 
бересіз?  

Бағалау – Сіз оқушылардың 
материалды игеру деңгейін қалай 
тексеруді жоспарлап отырсыз?

Тапсырмаларда «Диалог және 
қолдау көрсету», «бағалау», 
«тапсырма», «қарқын» саралаудың 
тәсілдері бойынша жан-жақты әрі 
нақты көмек беріледі.
Саралау: Сын тұрғыда сұрақтар 
беру арқылы қолдау көрсету.

 Белсенді оқу тәсілдері «Гүлмен 
тілек», «Өзара  тексеріс», «Түртіп 
алу», «Тұжырымдамалық карта», 
Домино әдістерін пайдаландым. 
Қалыптастырушы бағалау түрлері: 
«Мадақтау», «Шапалақ»,  «Екі 
жұлдыз, бір тілек» және  
Қалыптастырушы бағалау 
тапсырмалары арқылы бағаланады.
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 18.02.2021 жыл.     № J00055

МОНТЕССОРИ

 ДОЩАНОВА  ШЫНАР  ТӨЛЕГЕНОВНА
Алматы қаласы Наурызбай ауданы

КМҚК «№184 бөбекжай - балабақшасы».Тәрбиеші 

Білім беру саласы: Монтессори
 Ұйымдастырылған оқу қызметі: Математика негіздері
Ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы :Монтессори
Ұйымдастырылған оқу қызметінің мақсаты: 
Балалардың сандар,геометриялық пішіндер  туралы білімдерін бекіту,үлкен-
кіші ұғымдарын ажырата білуге ,ғажайып саяхат арқылы балалар қиялын 
шыңдау,логикалық ойлау қабілетін дамыту, тапқырлығын арттыру
Ұйымдастырылған оқу қызметінің көрнекілігі: демонстрациялық 
материалдар ,ғаламшарлардың макеттері ,суреттер
Әдіс-тәсілдер:Көрсету, түсіндіру, сұрақ-жауап, ойындар.
Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы:
Шаттық шеңбері:
Алақанды ашайық
Күннің нұрын жасайық
Мейрімділік шоғын біз
 Қонақтарға шашайық
I.Негізгі бөлім:
Сұрақ – жауап: жыл ерекшеліктері
Балалар айтыңдаршы ,кім саяхатқа шыққанды жақсы көреді
Саяхатқа шыққанды жақсы көреді 
Ал қайда саяхатқа шығуға болады!
Балалардың жауаптары
-Балалар ал сендер ғарышқа менімен бірге шыққыларың келеме ?
Онда мына жұмбақтың жауабын шешіп көріңдер

Ұшады қанатсыз
Зырлайды аяқсыз  (Зымыран )

Дұрыс айтасыңдар ,онда барлығымыз зымыранмен ұшамыз.ұшпас бұрын 
Мына сұраққа жауап беріңдерші,Ұшпас бұрын бүгінгі күнді анықтап алайық
•       -Балалар қазір жылдың қай мезгілі ?
-Күз аяқталды ма, басталды ма?
Балалардың жауаптары. 
Назар аударыңыздар біздің зымыранымыз ,жер ғаламшарынан 
20 сыншы қазан 2020 жылы аттанбақ (5,4,3,2,1,0)
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Әуен ойналып, зымыранның аспанға ұшқан дауысы естіледі
II.Ұйымдастырушылық-ізденістік: 
 балалар қандай әдемі құпия әлем,біз бір бірімізден адасып кетпеу 
үшін,бағытымызды анықтап алайық,  балаларды тақтаның алдына апарып 
бағытпен, ғаламшарлармен таныстыру. Меркурий, Нептун, Сатурн 
планеталары туралы айтып беру 
Балалардың жауаптары.Ғаламшарлардың бізге әзірлеп қойған құпия 
тапсырмалары бар екен, ең бірінші болып келген ғаламшарымыз  Нептун
Ғаламшарының тапсырмаларын орындау 
 
Мантессри ойыншықтарымен  геометриялық пішіндерді табу, түстері бойынша 
қою, сандарды өсу ретімен орналастыру
 Балалар сендер барлық тапсырмаларды жақсы орындадыңдар, келесі баратын 
ғаламшарымыз Меркурий
Меркурий Галамшарында балалар Монтессори ойыншықтары «Түрлі түсті 
детальдардан үй, қала, көлік түрлерін құрастырады.
Сатурн ғаламшары- балалар « ғаламшар әлемі» атты пазылмен жұмыс жасайды 
-Балалар өте  тамаша біз аспан әлемін. Оның сырларымен таныстық, енді 
зымыранымыз да өзімізде күн көзінен қуат алып сергіп алайық
 Сергіту сәті: 
Сырын ашып ғарыштың
Туған елдің бағына
Құшағына даланың 
Ораламын тағы да
 Балалар бүгін бізде тамаша саяхат болды.  Енді елімізге қайтайық 
 Әуен ойналып,зымыранның ұшқан дыбысы ойналады.
Бүгінгі келген қонақтарға өз көңіл күйімізді көрсетейікші.
Көңілді жұлдызшаларды
.көрсетіп,келген қонақтарға сыйға береді.
III бөлім Рефлексиялық-түзетушілік:
-Жарайсыңдар балалар! Сендер бүгінгі оқу қызметімізге өте жақсы 
қатыстыңдар! Рахмет сендерге балалар
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 18.02.2021 жыл.     № J00066 

Театр әлемінде

САПАРГАЛИЕВА АЛТЫНАЙ ДЮСЕНГАЛИЕВНА
Алматы қаласы Наурызбай ауданы                                                                      № 

184 бөбекжай-балабақшасының  тәрбиешісі

Білім беру саласы:  Қатынас.                          
Ұйымдастырылған оқу қызметі: 
Сөйлеуді дамыту. 
Тақырыбы: Театр әлемінде.                            
Мақсаты: Балаларға театр туралы түсінік 
беру,театр түрлерімен таныстыру және  
әртүрлі қызықты тапсырмалар орындата 
отырып  тілін,логикалық ойлануын 
жетілдіру.                                                            

Көрнекіліктер: Сиқырлы сандықша, аудиотаспа, театр көрмесі,көңілді  
смайликтер, театр кассасы, театр ережесі,көлеңке театрына қажетті кейіпкерлер 
бейнесі,түтікше.                                                                                     
 Әдіс - тәсілдер:  Түсіндіру, сұрақ – жауап.
  Кіріспе бөлім.
Тәрбиеші: Балалар,бізде бүгін ерекше күн,Бәйшешек тобынба мереке десек те 
болады. Біздің мерекелік кешімізге көптеген қонақтар келген екен. Қане олай 
болса қонақтармен амандасайық.
                                                Шаттық шеңбер.
Арайлап таң атты                                                                                                        
Алтын сәуле таратты                                                                                       
Жарқырайды күніміз                                                                                      
Жарқырайды даламыз                                                                                         
Қайырлы таң,достарым!                                                                                       
Қайырлы таң,қонақтар!

     Негізгі бөлім.
Балалар біз бүгін театр әлемімен танысатын боламыз. «Театр» сөзі грек тілінен 
аударылған екен.Ойын – сауық деген мағынаны білдіреді. Ол жерде түрлі 
қойылымдар көрсетіледі. Театрдан әр түрлі ертегі кейіпкерлерін 
көреміз.Театрда өнер көрсететін адамды «актер» деп атаймыз.
(Театр түрлерімен яғни көрмемен таныстырылады.Тәрбиеші көрме арасынан 
сандықша тауып алады.)
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-  Тәрбиеші: Балалар, қараңдар менің не тауып алғанымды?
- Балалар: Сиқырлы сандықша.
-Тәрбиеші: Сандықшаның ішінде не бар екенін көргілерің келеді ма?
-Балалар: Иа
-Тәрбиеші:Сандықты ашу үшін бізге не керек?
-Балалар: Кілт.
-Тәрбиеші:Кілтті алу үшін берілген тапсырмаларды орындауымыз керек. Ол 
үшін екі топқа бөлініп алайық. («Шалқан» мен «Бауырсақ» ертегісінің 
кейіпкерлерін таңдау арқылы балалар  екі топқа бөлінеді)
  Бірінші тапсырма: Екі топ бір-біріне тапсырма береді.
1. «Шалқан» тобының тапсырмасы: Шалқан ертегісінің кейіпкерлерін 
көлеңкесіне сәйкестендіріп,ертегі мазмұнын айту.

2.«Бауырсақ» тобының тапсырмасы:Бауырсақ ертегісінің кейіпкерлерін 
сандық ретімен орналастырып,ертегі мазмұнын айту. 
   Екінші тапсырма: Шалқан мен Бауырсақтың суретін үрлеу тәсілі арқылы 
бояу.

   

Тәрбиеші: Жарайсыңдар,балалар! 
Сендер өте алғыр,білімді 
екенсіңдер.Театрда көрермендер 

,әртістер шаршап қалмас үшін үзіліс болады.Сендер де шаршаған 
боларсыңдар,бір сергіп алайық.
                                                  
Сергіту сәті.
Үшінші тапсырма: Дидактикалық ойын. «Көлеңкесін тап»
Тәрбиеші: Көлеңке бұл дене жарық көзінен келетін жарыққа бәгет жасағанда 
пайда болатын қараңғылықтың күйі.Бөгет жарықтың бетке жетуінекедергі 
жасайды,соның себебінен көлеңке пайда болады.
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Төртінші тапсырма: «Ақылды кішкентай балапан» ертегісін көлеңке театры 

арқылы орындап беру.
            Қорытынды бөлім.
-  Тәрбиеші: Балалар,сендерге көлеңке театры ұнады ма?
- Балалар: Иа.
-Тәрбиеші:Ертегіде қандай кейіпкерлерді кездестірдіңдер?
-Балалар: Тауық,балапан,сиыр,ешкі,үйрек,қарға.
-Тәрбиеші: Ертегідегі кейіпкерлер жайлы кім мақал мәтел біледі?
 Аянат: Қаз қозғалса,үйрек көлді жағалайды.
Мәди: Адам тілден табады,сиыр мүйізінен табады.
Таир: Құс тамағы үшім қолға түседі,балапаны үшін торға түседі.
-Тәрбиеші: «Еңбек түбі жеңбек» демекші балалар сендер еңбектеніп сиқырлы 
сандықшаның кілтіне де жеттіңдер. Енді сандықшаны ашсақ болады.
(Балалар  көңілді смайликтерге жапсырылған тәттімен марапатталады)
  Күтілетін нәтиже.
Біледі: Театрға қажетті заттарды қолдану түрлерін қолдана біледі,ажыратады.
Игереді: Көлеңке театрының кейіпкерлерін ойнауды
Меңгереді: Театр түрлерін қолдана отырып рөлге енуді,кейіпкердің дауыс 
екпінін нақышына келтіріп орындауды.
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18.02.2021 жыл.    № J00056

Бұлшық еттің жұмысы 

АЯПБЕРГЕНОВА ЖАНАГУЛ МУХАНБЕТИЯРОВНА
Ақтөбе облысы Шалқар ауданы ГКС-12 ЖОББМ 

Биология пәнінің мұғалімі

Демонстрация «Негізгі  бұлшық еттердің жұмысын өзіндік бақылау, иық 
белдеуінің қол қозғалысындағы рөлі. Бұлшық ет қозғалысын реттеу» 
Зертханалық  жұмыс  «Статикалық  және  динамикалық  жұмыс  кезіндегі 
бұлшық еттің қажуын зерттеу».

Бөлім: 9.2C Қозғалыс
Педагогтің аты-жөні:
Күні:
Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы: Бұлшық еттің жұмысы. 

Демонстрация « Негізгі бұлшық еттердің 
жұмысын өзіндік бақылау, иық белдеуінің қол 
қозғалысындағы рөлі. Бұлшық ет қозғалысын 
реттеу» 
Зертханалық жұмыс «Статикалық және 
динамикалық жұмыс кезіндегі бұлшық еттің 
қажуын зерттеу».

Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

9.1.6.1 - қол бұлшық еттерінің максималды жұмыс 
күшін және күшке төзімділігін зерттеу

Сабақтың мақсаты: Барлық оқушылар үшін:
Демонстрацияны біледі.

Сабақтың барысы:
Сабақ 

кезеңі/Уақыты
Педагогтің 
іс-әрекеті

Оқушының 
іс-әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың басы
Қызығушылықты 

ояту.
7 мин.

(Ұ). Ұйымдастыру кезеңі:
1. Оқушылармен амандасу, түгендеу.
2.  Ынтымақтастық  атмосферасын 
қалыптастыру
Мақсаты:  Оқушылар  бір-біріне  тілек 
білдіреді,  тыңдау  дағдыларын  дамытуға 
бағытталады,  сондай-ақ  барлық 
оқушылардың  қатыстырылуы  арқылы 

ДК экраны
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сабаққа белсенділігі артады.
Тиімділігі:  Оқушылар бір-біріне  тілек  айту 
арқылы  жақындасады,  көңіл-күйін  көтереді 
және бауырмалдығын оятады.
Саралау:  Бұл  жерде  саралаудың «Жіктеу» 
тәсілі  көрінеді.   Оқушылардың оқуға  деген 
қызығушылығын  арттыру  мақсатында 
мүмкіндігінше  оларға  таңдау  еркіндігі 
беріледі.

Жаңа сабаққа 
кіріспе

 (Ұ) «Миға 
шабуыл» 
әдісі арқылы 
өткен 
тақырыппен 
жаңа 
сабақты  
байланысты
ру 
мақсатында 
ой қозғау 
сұрақтарын 
ұжымдық 
талқылау. 
Оқушыларға 
жалпылама 
төмендегі 
сұрақтар 
және 
жаттығу 
түрлері  
беріледі. Әр 
оқушы өз 
оймен 
бөліседі.
Жаттығу 
жасайды.

Оқушылар 

1.Негізгі 
бұлшық 
еттерге 
қандай 
бұлшық 
еттер 
жатады?

2.Миокард 
дегеніміз не?

3. Құрылысы 
бойынша 
бұлшық 
еттер 
қаншаға 
бөлінеді?

Мақсаты: 
Жылдам әрі 
функционалды 
түрде сыни 
ойлануды 
дамыту. 
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы 
артады. 
Сонымен қатар 
оқушыға 
сабақтың 
өмірмен 
байланысын 
көрсетеді және 
сабақтың 
тақырыбы мен 
мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік 
береді.
Саралау: Бұл 
жерде 
саралаудың 
«Диалог және 
қолдау 
көрсету» тәсілі 
көрінеді. 
Дұрыс 

Қалыптас
тырушы 
бағалау: 
Өз ойын 
дұрыс 
мағынада 
білдіріп, 
талқылауғ
а 
белсенділі
кпен 
қатысқан 
оқушыға 
«Жарайсы
ң!» деген 
мадақтау 
сөзімен    
ынталанды
ру.  
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сұрақтарға 
жауап 
беріп, өзара 
ұжымдық 
талқылау 
және дене 
жаттығула
рын 
жасағаннан 
кейін 
мұғалім 
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатыме
н 
таныстыра
ды.

мағынада 
жауап беруге 
бағыттау 
мақсатында 
кейбір 
оқушыларға 
ашық сұрақтар, 
ал кейбір 
көмек қажет 
ететін 
оқушыларға 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады. 

Сабақтың ортасы
Мағынаны ашу.

26 мин.

Оқулықтағы 
жаңа 
сабақтың 
мәтінін 
оқуға 
тапсырма 
береді

Оқулықты 
оқып 
танысып 
шығады. 
Тірек 
сөздермен 
танысып, өз 
дәптерлеріне 
жазып 
алады.

Дескриптор:      
Жалпы - 3 балл
Бұлшық 
еттердің 
құрылысын 
сипаттайды.

Тақырып 
бойынша 
интернет 
көздерін 
пайдаланы
п 
видеороли
к көреді.

Оқулықта 
берілген  
тапсырманы 
орындатады

1.   
Демонстрац
ия
Құрал-
жабдықтар: 
адам мүсіні, 
кестелер, 
қолды 
қимылдатуда
ғы тық 
белдеулеріні
ң рөлін 

Дискриптор:
 Жалпы - 6 
балл
1.Кестені 
дәптерге сызып 
толтырады.

2.Демонстация
ны орындайды.

ДК экраны
9-сынып 
оқулығы.
Жұмыс 
дәптерлері
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көрсететін 
фотолар 
немесе 
бейнематери
алдар.

Жұмыс 
барысы:
1.Отырған 
күйі сол жақ 
жауырынны
ң астыңғы 
бұрышын 
табады.СОл 
қолды 
көлденең 
деңгейге 
дейінгі 
жаққа 
апарады. 
Жауырын 
жылжима?

2. Қол 
қозғалысын 
жоғарғы тік 
орынға дейін 
апарады. 
Жауырын 
жылжима?

3. Қолды сол 
жақ бұғанаға 
қойып, 
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Мақсаты: 
Оқушы алған 
білімін саралай 
білуге 
дағдыланады.
Тиімділігі: 
Тақырып 
бойынша 
оқушылардың 
пікірін 
анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің 
құнды болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл 
кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді.

бар», «Менің 
сұрағым бар». 
Сонымен 
қатар 1-10 
баллдық жүйе 
бойынша 
оқушылардың 
сабаққа 
қатысу 
белсенділігі 
бойынша 
бағаланады.

18



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

 18.02.2021 жыл.   № J00058

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін айқындауға 
      өзін-өзі тану пәнінің тигізетін әсері

АУБАКИШЕВА ФАКИЗАТ НУРМУХАНОВНА
Алматы облысы. Еңбекшіқазақ ауданы.  Казатком ауылы.

"Казатком негізгі орта мектебі"КММ. Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің 
басты  міндеті  –  жеке  тұлғаны  ұлттық  жалпыадамзаттық  құндылықтардың, 
ғылым  мен  практиканың  жетістіктері  негізінде  қалыптастыру,  дамыту  және 
кәсіби  тұрғыдан  жетілдіру,-  деп  көрсетілуі  әр  дара  тұлғаның  заманауи 
талаптарға сай білімді де білікті азамат ретінде қалыптасуын көздейді.

Қазіргі  уақытта  техника  мен  технологиялардың  қарқынды  дамуы 
жағдайында,  жаһанданудың жаулап  алуы барысында  мемлекетте  әлеуметтік-
экономикалық  жаңғырту  саясатын  жүзеге  асыру  арқылы  ізгі  қоғамға  қол 
жеткізу басты мәселе болып отыр.    

Қоғамда  өзгертуші  күштің  бірі  адам  болғандықтан,  қоғамның  ізгілігі 
адамдардың  ізілігінен,  адами  іс-әрекеттерінен,  этномәдени  әлеуметтенуінен, 
олардың өркениеттік озық үлгілерді бойына сіңіруінен және өзіндік болмысын 
сақтап қалуынан негіз алады. Осы тұрғыдан Елбасы Н.Ә. Назарбаев әлеуметтік-
экономикалық  жаңғырту  саясатындағы  он  бағыттың  бірі  ретінде 
«Қазақстандағы адам капиталының сапалы өсуіне» баса назар аударып келеді. 
Осыған  байланысты  ел  Президенті  адам  капиталын  байытудаға  басты 
құндылықтар қатарында патриотизмді, мораль мен адамгершілік нормаларын, 
ұлтаралық ынтымақтастық пен толеранттылықты, адами және рухани дамуды, 
заңға  бағынушылықты,  ана  тілін  ,  көптілдікті  атап  көрсетіп,  осы 
құндылықтарды  барлық  оқу  орындарында  балалар  мен  жастардың  бойына 
сіңіру қажеттілігіне аса мән берген болатын (Н.Ә.Назарбаев, Қазақстан халқына 
жолдауы, 27.01.2012ж.). 

Осы айтылып өткен құндылықтардың мәнділігі адамның өзін, айналасын, 
ауылын,  елін,  Отанын  терең  танып-түсінгенде  және  оларға  риясыз 
сүйіспеншілігі  қалыптасқанда,  адами  дамудың  интеллектуалдық  тұрғыдағы 
жоғары шыңына жеткенде ғана арта түсетіндігі шындық емес пе? Сол себепті 
оқу-тәрбие  мекемелеріне  балалар  мен  жастардың  қоғамдағы,  қоршаған 
ортадағы  өзінің  орны  мен  рөлін  ұғынуына,  өмірдің  қарапайым  ақиқатын 
түсінуіне, адами қарым-қатынасын жоғарылатуына, рухани тұрғыдан дамуына, 
рухани-тарихи мәдени мұралар мен халықтың салт-дәстүрін, әлем өркениетін 
жете бағалай білуіне септігін тигізетін пәндерді ендіру қажеттілігі артып келеді.
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Осындай  мақсатпен  республикалық  оқу-тәрбие  мекемелерінде  жүзеге 
асырылып жатқан  ірі  жобалардың бірі-  «Өзін-өзі  тану»  рухани-адамгершілік 
білім жобасы.

«Өзін-өзі  тану»  рухани-адамгершілік  білім  бағдарламасының  негізгі 
мазмұнын «адам»,  «табиғат»,  «өмір»,  «денсаулық»,  «қоғам» және  т.б.  басты 
құндылықтардың  мән-маңызын  жан-жақты  ашып  көрсететін  білім  құрайды. 
Аталған құндылықтарды тану бір қарағанда жеңіл, жүзеге асыруға оңай болып 
көрінетін секілді. Шындығында бұл олай емес. Ежелгі грек философы Фалестің 
«өмірде ең қиыны- өзіңді өзің тану» деп айтқан пікірінің маңыздылығы бар. 
Себебі,  адамның  «менін»  түсіну  дегеніміз  «өзіңді  тану»,  «адамдарды  тану», 
«қоғамды  тану»  мәселелерін  жан-жақты  қамтитын  күрделі  салаларды  біліп-
ұғынуды,  талдап-зерттеуді  ғана  емес  оларды  тану  арқылы  адамның  рухани-
адамгершілік дамуына ықпал ететін сапалар мен қасиеттерді, құндылықтарды 
үйренуді,  өмірде  орынды  қолдануды  және  оларды  дамыта  отырып  келешек 
ұрпаққа жеткізуді білдіреді.

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал 
үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан 
баланың  бойына  жастайынан  ізгілік,  мейірімділік,  қайырымдылық,  яғни 
адамгершілік  құнды  қасиеттерді  сіңіріп,  өз-өзіне  сенімділікті  тәрбиелеуде 
отбасы мен мұғалімдер шешуші роль атқарады.    

Өзін-өзі  тану  сабағының  басты  мақсаты  ол  оқушыларды  рухани-
адамгершілікке үйрету, ал рухани-адамгершілік тәрбие-екі жақты процесс.

Бір  жағынан ол үлкендердің,  ата-аналардың,  мұғалімдердің  оқушыларға 
белсенді  ықпалын,  екінші  жағынан-  оқушылардың  белсенділігін  қамтитын 
қылықтарынан,  сезімдері  мен  қарым-қатынастарынан  көрінеді.  Сондықтан 
белгілі бір мазмұнды іске асыра, өзін-өзі тану сабағының әдістерін пайдалана 
отырып,  мұғалім  істелген  жұмысының  нәтижелерін,  оқушылардың 
жетістіктерін  зер  салып талдау  керек.  Талдау  мен  зерттеу,  тану  мен  үйрену 
барысында  адамның  «жеке  тану»,  «адамдармен  біргелікте  тану»,  «табиғат 
аясында тану», «қоғам арқылы тану» қажеттіліктері туындайды. 

Олай  дейтініміз,  адам  өзін-өзі  тану  үдерісінде  «Мен  кіммін?»,  «Мен 
қандаймын?», «Мен нені білемін?», «Мен нені білгім келеді?», «Мен не істей 
аламын?», «Менің қандай қабілетім бар?» және т.б. сұрақтар төңірегінде ойлану 
мен оларға жауап іздеу негізінде өзінің адами қасиеттерін, мінез-құлқын, тән 
саулығын,  жан саулығын,  шығармашылық қабілеттерін,  тұлғалық болмысын, 
азаматтық сапасын айқындап-анықтауына, білуіне мүмкіндіктер туады. 

Және оның қай тұстарын жетілдіру қажеттігіне аса мән береді. Адам өзін 
адамдармен  қарым-қатынаста  тану  барысында  өз  бойындағы  махаббат, 
туыстық, достық, серіктестік, қайырымдылық, татулық, сыйластық, кәсіпкерлік, 
қабілеттілік, шығармашылық және т.б.  құндылықтарын танып-зерттеуге және 
қалыптастыруға мүмкіндік алады. 
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Адам өзін табиғат  перзенті  тұрғысынан тануда өз санасындағы табиғат, 
өмір,  қамқорлық,  үндестік,  үйлесімділік,  туған  жер,  сүйіспеншілік  және  т.б. 
құндылықтардың  мәнін  анықтай  алады  және  осы  саладан  қол  жеткізген 
білімдерін  өмірде  қолдануға  ұмтылады.  Адам  өзін  «қоғаммен  бірге»,  яғни 
қоғамға қызмет ету тұрғысынан тану барысында, тұлғалық құндылықтарды өз 
бойында қалыптастыру мен оларды практикада қолдану қажеттілігін түсінеді 
және белсенді жасампаздық әрекеттерді жүзеге асыруға дағдыланады. Әрине , 
осылардың  бәрі  әрбір  Қазақстан  азаматының  бойында  қалыптасатын  болса, 
онда  олардың  елдегі  әлеуметтік  жаңғырту  ісіне  қосатын  үлестері  қомақты 
болмақ.

2010  жылы  қазақстандықтар  керемет  сыйға  ие  болды:  еліміздің 
балабақшаларына,  мектептеріне  және жоғары оқу орындарына Қазақстанның 
бірінші  ханымы,  «Бөбек»  қорының  президенті  Сара  Алпысқызының 
басшылығымен жаңа «Өзін-өзі тану» пәні енгізілді.

Сара Алпысқызы Назарбаева «Бәрінің бастауы – Махаббат!» деген сөзінде 
үлкен мән бар,  өйткені  адам өміріне  ең қажет,  ең  маңызды,  ең  жылы сезім 
әрине махаббат сезімі.

Жеке тұлғаның үйлесімді дамуына мүмкіндік беретін, білім ордаларында 
жоғары ізгілік мұраттардың ең құндысы рухани-адамгершілік тәрбие берудің 
ошағы «Өзін-өзі тану» пәні.Бұл сабаққа оқушылар ғана емес мұғалімдер мен 
ата-аналар да қызығушылықпен қатысады. Осы пән арқылы оқушылардың бір-
біріне  деген  көзқарастары  өзгеріп,  қарым-қатынастары  жақсарады,  өзін-
өзгелерді қүрметтеуге, бір-бірлерін сыйлауға үйреніп, адамгершілік қасиеттері 
арта түседі.

«Өзін-өзі  тану»  пәні  оқушының  қоғамға  және  өз-өзіне  қызмет  етуіне 
бағытталып,  олардың жасампаздық белсенділігін  танытуға  мүмкіндік беретін 
өмірлік  маңызы  бар,  кең  ауқымды  біліктілік  дағдыларды  қалыптастыруға 
көмектеседі.

Біздің  мектепте  осы  пәнге  байланысты  әр-түрлі  тақырыптар  бойнша 
қызықты  сабақтар,  апталықтар,  айлықтар  өткізіледі.  Балалар  іс-шаралар 
барысында өздерін еркін сезінеді, әр оқушы өзінің ой-пікірін білдіріп, айтуға 
мүмкіндігі  бар.  Осы  пән  арқылы  әр  оқушының  шығармашылық  қабілетін 
айқындап, дамытуға болады.

Ең  бастысы  бұл  пән  басқа  пәндерге  қарағанда  өзгеше.  Сабақ  шаттық 
шеңберінен  басталады,  мұғалім  мен  оқушы  бір-бірін  жылы  лебізбен  карсы 
алады,  ал  жүректен  жүрекке  айтылған  керемет  тілектермен  қоштасады.   Ал 
сабақ  барысында  әр-түрлі  жаттығулар,  релаксация,  танымдық  ойындар, 
пікірталас, рольдік ойындар жүргізіледі. 
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Шығармашылық ақыл-ой- бұл қызықты әдіс, ол арқылы бала өзін көрсете 
алады.  Адам  шығармашылық  қабілеті  арқылы  әлемді  таниды.  Оқушының 
шығармашылық ақыл-ойының дамуында «Өзін-өзі тану» пәнінің рөлі жоғары.

Шығармашылық іс-әрекет-  бұл «Өзін-өзі  тану» пәнінің негізі.  Ол: сурет 
салу, коллаждар дайындау, тақпақ, өлең, ән айту, әңгіме жазу. Бұл әдіс баланың 
шығармашылық қуатын ашады, әр-түрлі әрекеттер арқылы «МЕН»-ді көрсетеді. 
Сонымен қатар адамгершілік қасиеттер туралы түсініктерін кеңейтуге:

-«Мәтін оқу»,
-«Сабақтың дәйек сөзі»,
- «Әңгімелесу»,
-«Шығармашылық жұмыс»,
-«Тыныштық сәті»,
-«Сергіту сәті»,
-«Сахналау» әдіс-тәсілдері қолданылады.
«Өзін-өзі  тану»  пәні  балаларға,  әсіресе  жоғары  сыныпта  оқитын 

оқушыларға ауадай қажет, себебі ол «үлкен өмірге» дайындықтың басы.
Пәннің осындай ерекшеліктерін ескере келе мектебімізде «Өзін-өзі тану» 

пәні барлық сыныптарда өткізіледі. Сонымен бірге балаға білім берумен қатар 
тәрбие бере отырып, әр баланың бойындағы дарыны мен қабілеттерін ашу және 
дамыту мақсатында белсенді түрде жүргізіліп келеді.

«Өзін-өзі  тану»  пәнінің  оқушылардың  өздерін  тануға  және 
шығармашылық қабілеттерін айқындауға тигізетін әсері өте зор.Оқушылардың 
шығармашылық қабілеттері  мен  еңбекке  қызығушылықтарын  ескере  отырып 
мектеп ішінде сабақтан тыс әр-түрлі  үйірмелер ұйымдастырылып,  өткізіледі. 
Олар:  «халықтар  биі»,  әскери-спорттық  үйірмесі  «Гвардеец»,  шеберлер 
үйірмелері «петелька за петелькой», «ағаш өңдеу технологиясы». Осы пәннің 
және сабақтан тыс жұмыстарының нәтижесін,  оқушылардың шығармашылық 
қабілеттерін мынадай көрсеткіштерден көруге болады. 

Баланы жастайынан отаншылдыққа, әдептілікке, тазалыққа, ұқыптылыққа, 
мейірімділікке,  ұйымшылдыққа  үйрету-  адамгершілікке  тәрбиелеудің  негізі 
болып  табылады.  Адам  бойында  кішіпейілділік,  сыпайылық,  мейірімділік, 
рақымшылдық,  жанашырлық,  сыйластық  сияқты  қасиеттерді  дарыту  және 
өзгелерді  қадірлей,  тыңдай  білу,  қолынан  келгенінше  адамдарға  көмектесу, 
кешірімді болуды үйрету де «Өзін-өзі тану» пәнінің маңыздылығы зор.

Сондықтан «Өзін-өзі  тану» сабағын мектеп бағдарламасына пән ретінде 
енгізген еліміздің ең жанашыр, мейірімді жан Сара Алпысқызына мың алғыс.

«Өзін-өзі  тану»  пәнінің  ғұмыры  ұзақ  болсын,  жыл  сайын  жеке  тұлға 
қалыптастырудағы  рөлі  арта  берсін!»  деген  тілекпен  өз  баяндамамды 
аяқтаймын.
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                                       18.02.2021 жыл.   № J00059

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

КОЗБАКОВА РАЙГУЛЬ АЙТКАЛИЕВНА
Атырау  қаласы Томарлы селосы «Шағала»                                              

     бөбекжай-бақшасының   тәрбиеші

   Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-
тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. Біздің 
қоғамымызда тәрбиелік мәні, дүние танымдық орны жоғары бағаланады. 
Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. Бүгінде 
мектепке дейінгі мекемелердің мазмұнын жаңарту, басқаруды жетілдіру, 
балабақшалар желісін сақтау тұрғысынан біршама игі істер жүргізілуде.Балалар 
бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі балаларға айналадағы 
өмірді, түрлі заттар мен құбылыстарды бақылатуға арналған. Өйткені сәби 
тұңғыш білім-дағдыларын өмірден алады. Айналасындағы адамдарды іс-
әрекетін, табиғат пен жан-жануарлар дүниесін қоғамдық өмірді бақылап көру, 
сезініп түсіну арқылы ой-өрісі кеңейіп, тілі дамиды лексикалық қоры молаяды. 
Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік қарым-қатынас жасайды.  
Қоршаған ортамен таныстыру барысында, балалардың тілі дамиды: олар 
заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ 
қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. Әрбір 
затты танып білуге кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету арқылы 
сөздік қоры дами түседі. Ұйымдастыру оқу іс-әрекеті процесінде дидактикалық 
ойындар, жаттығулар, балалармен қарым-қатынас жасау арқылы педагог 
балалардың тілін дамыта отырып, заттар туралы нақты білім беріп, сөздік 
қорын молайтуға ден қояды. Қоршаған ортамен таныстыру барысында бақылау 
жасаудан, мақсатты серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін 
нақтылау мақсатында әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы 
тиіс.
«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын  барысы:Тәрбиеші  жеміс  пен  көкөністің  бір-екі  түрін  араластырып 
қойып.  Балаларға   көздерін  жұмуын  сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен 
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. Көзін ашқан балалардан не 
өзгергенін  сұрайды.  Ойын  осылай  жалғасады,  барлық  балалармен  бірге 
ойналады...                                                                                                        
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                            «Жыл мезгілдері» 

Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы 
білімдерін бекіту, мезгілдерді атауларын үйрету 

(қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін 
талқылау.

Көрнекіліктер:  Жыл  мезгілдері  суреттері  мен 
карточкалары.
Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай 

мезгілі  екенін  сұрайды.  Жыл мезгілі  төрт бөліктен тұрады,әр бөлікке сәйкес 
мезгілдердің ерекшелік карточкасы бар.
Балалар  жыл  мезгілдерінің  өзгерістері  карточкасын 

алып  сәйкес  келетін  мезгілдерге  қойып  шығады.
(мысалы:қыс мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

  «Зоологиялық фриздер»
 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы 

түсініктерін  қалыптастыру. Заттың көлеміне қарап 
салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен 

үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға 
қамқоршы болуға тәрбиелеу.                                                                   
Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары
Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға 
орналастыру  қажет.  Балалар  пілді,  түйені  үлкен  торға,  қоян,тиін 
кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл 

үлкен,қоян  кіші  сондықтан  үлкен  торға  пілді, 
қоянды кіші торға орналастыр.

                            
«Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
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Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойыншарты:Әр  түрлі  жемістер  немесе  көкөністер  суретті  муляждары 
салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды 
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.

Бала  ыдыстан  немесе  қоржыннан  алманы  алып 
пішінін,түсін,дәмін және қасиеттерін айтады. Көзін 
байлап қойып,  қоржыннан бірзатты алғызады.  Ол 
оны  сипалап,не  екенін  ажыратады  да 
сипаттайды,атын айтады.

 
«Не қайда өседі?»

Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі  білімдерін  бекіту,  заттар 
арасындағы  кеңістік  байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу  орнына 
қарай өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін  және 
белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.

«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез 
ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері  салынған үлкен картаның астындағы бос 
тор көздер,тиісті жануарлар.
Ойынның  барысы:ойыншылар  екі  топқа  бөлініп,әртүрлі  табиғат  көрінісі 
салынған бір-бір үлкен картадан алады. Жүргізушінің белгісі бойынша балалар 
жануарлар бейнеленген үлестірмелі карточкаларды үлкен картадағы салынған 
сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге орналастырады. Кім бос тор көздерді 
толтырып, жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.
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Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай 
табу,олардың мекен-жайын анықтау.  Сөздік  қорын 
молайту.
Көрнекілік:әр 
түрлі 
жануарлар,құстар 
суреті

ойын  барысы:әр  түрлі  жануарлар,құстарды 
көрсетіп,олардың  қайда  өмір  сүретінін 
сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін 
айтқызады.  Балалардың  сөздік  қорына  жаңа 
сөздер  еңгізу  үшін  тапсырманы  түрлендіруге 
болады. Олар туралы білетін тақпақтарын сұрайды.

* * * * *

18.02.2021 жыл.    № J00061

Тәуелсіз елге - білімді ұрпақ

 КУЛАШБАЕВА ГУЛЗИНА КЫДЫРКУЛОВНА 
Тараз қаласы   № 5 "Ақ желкен" бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі       

              
                                        "Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында,

ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында".
Н.Ә.Назарбаев

Балабақшадағы  бала  тәрбиесі бір қарағанда елеусіздеу көрінуі мүмкін. 
Әйтсе  де  оның  жауапкершілігі  ұшан-теңіз.  Қарапайым   іс-әрекеттерден 
басталатын тәрбие  жұмысы  бірте-бірте күрделілене береді. Баланың аты бала, 
олар  ойын  балалары.  Тәрбиеленген  ортасы,  мінез-құлыктары  да  әр  түрлі. 
Сондықтан да тәрбиешіге жұмыс барысында әр балаға қарым-қатынас жасауда 
педагогикалық тәжірибе мен шеберлік аса қажет.

Болашақ ұрпақ тәрбиесі – ата-бабамыздан келе жатқан рухани мұралардың 
бірі. Себебі артқа қалған із қандай болса, ұрпағымыздың болашағы да сондай 
болмақ.  Біз  балабақша  табалдырығын  аттаған  бала  бойына  адамгершілік 
отансүйгіштік қасиетін сіңіре білуіміз керек.

Өмірге  енді  ғана  қадам баскан бүлдіршінге  жан тәрбиесі  өте  қажет,  ол 
баланың болашағына, оның тұлға болып қалыптасуына әсер етеді. 
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Халык педагогикасында тұрмыстық ережеге айналып, халықтың санасына 
еніп, салтына сіңген әдет-ғұрыптардың тәрбиелік мәні ешқашан өз құндылығын 
жоймайды.

Халықтың тұрмыстық іс-әрекет дағдысына адамгершілік асыл қасиеттер 
мен үлгілі істер, әуелі дағды, содан соң ол дәстүрге, әдет-ғұрыпка, салт-санаға 
айналып,  өмір  заңдылығы  болып  қалыптасқан.  Осы  заңдылыққа  сүйене 
отырып,  балаларды  инабатты,  кішіпейіл,  кешірімді,  әр  нәрсеге  адалдықпен 
қарауға тәрбиелеу сабағын өтеміз. 

Ол сабақтың қамтитын тақырыптарының  аясы  кең, мысалы, "Бата-тілек" 
сабағын алайык. Бата,  тілек - адам баласына жақсылық ойлау, ол балаларды 
бірлікке, әдептілікке, адамгершілікке тәрбиелейді.

Бала негізгі өнегені алдымен отбасында ата-анасынан алады. Әрине, кім 
болса да өзінін, баласын жаман болсын демейді, оның тәрбиелі, білімді, өнегелі 
болғанын қалайды; әрі еңбек сүйгіш, мінезге бай азамат болса, еліне  халқына 
пайдасын тигізетіндей бір маман, үлкен дәрежелі қызмет иесі болса екен деп те 
тілейді. Жақсы тілек пен ниеттің орындалуына мүмкіндік жасайтын ана-ананың 
өзі.  Бала  тәрбиесі  бесіктен  басталады.  Балаға  дүниеге  келісімен  көп  көңіл 
аударып,  "Ұяда  не  көрсе,  ұшқанда  соны  іледі"  дегендей,  оның  бойындағы 
өнегелі қасиеттерін отбасында қалыптастырған жөн.  "Балаға білім беру үшін, 
ең алдымен оны тәрбиелеген  жөн,  тәрбиесіз  берілген білім ертең бір  апатқа 
әкеп  соғады"  деген  ойшыл,  энциклопедист  ғалым  Әбу  Насыр  Әл-Фараби. 
Баламызды балабақшаға  жіберіп,  бақша тәрбие  береді,  білім  береді  деп  бар 
ауыртпалықты тәрбиешіге салып қойғанымыз жеткіліксіз. Баланы балабақшаға 
берген соң ата-ана тәрбиешімен тығыз  қарым-катынаста  болып,  оның дұрыс 
тәрбие мен білім алуына бірлесе әрекет етуі тиіс.

Тәрбие ісінде тәрбиешінің ролі, орны кандай? Балабақшаға таңертең ата-
анасы баласын әкеліп тастайды да кешке бірақ алады. Осы таңертеңгі  8-ден 
бастап кешкі 6-ға дейін бала тәрбиешінің қарауында. 

Бала  тәрбиешінің  әр  сөзін  қалт  жібермей  естіп,  қабылдауға  тырысып 
отырады. Жақсы сөз айтылса да, келеңсіз сөз айтылса да - бала назарынан тыс 
қалмайды,  Себебі  біз  —  тәрбиешілер,  балаларға  үлгіміз.  Сондықтан,  әр 
тәрбиеші ең алдымен өзі тәрбиелі, білікті де ұстамды, парасатты болуы кажет. 
Ересектердің  баланың әрбір  іс-әрекетіне  назар  аударып,  дұрыс  жолға  салып 
отырудың нәтижесі зор. Ақын Мағжан Жұмабаев: "Бала бір нәрсеге ұмтылса, 
сол  нәрсеге  баланың  денесі,  жаны,  акылы  сезімі,  қайраты  -  бәрі  бірге 
жұмсалады", - дейді.

Ендеше,  осы  балалық  шақта  балабақшада  алған  баланың  әсері,  оның 
алдағы уақытта тұлға болып қалыптасуына мәңгілік із қалдырады. Балабақшаға 
бала тәрбиелеймін деп келген адам бала бойына адамгершілік қасиет ұрығын 
себе алмаса, оның еңбегінің еш кеткені. 
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Өзіміздің туған баламыз қандай болып өскенін қаласақ, ендеше, барлық 
балаларға да сондай көзкараспен қарауға міндеттіміз. Адамгершілік дегеніміз - 
адалдық. Егер де біз бойында адамгершілік қасиеті бар адам тәрбиелесек, ол 
адам өмір кемесінен өз орнын тауып, өзгеге де өнеге болары хақ.

Балабақшадағы  балаға  берілетін  бүгінгі  тәрбиенің  өзектілігі  —  ол  ата-
бабадан  қалған  асыл  мұраны  жеткізу.  Біз,  яғни  болашақ  ұрпак  тәрбиесімен 
айналысатын  тәрбиешілер,  халыкымыздың  таусылмас  бай  асыл  мұрасына 
жүгінсек,  ұрпағымыз  біздің  іс-тәжірибемізге,  ой-санамызға,  парасатымызға 
жүгінуі  тиіс.  Сондықтан  біздің  балабақшамызда  жүргізіліп  жатқан  жұмыс 
бағыты балаларды ата-бабадан қалған салт-дәстүрлерге, адамгершілікке баули 
отырып, жаңа дәуір технологиясын табысты игеру.

Бүгінгі  таңда тіл туралы аз айтылып жатқан жок. Ана тілін қастерлеген 
адам өз халқының тарихын, тұрмыс жағдайын,  тыныс-тіршігін жақсы біледі, 
Тіл білген адам -  мәдени,  рухани жан азығы мол адам.  Адамның ойы оның 
тілінен  көрінеді,  ал  тілдің  өзі  адам  психологиясын  байқататын  кұрал. 
Сондықтан  балабақшадан  бастап  өз  ана  тілімізде  сөйлеп,  өз  халкымыздың 
қадір-касиеті, рухани кұндылығымызды біліп өссек, болашақ ұрпақ та өз тілін 
қадір тұтады. Тіпті өмірде болып жатқан жаңалық та, басқа да оқиғалар біздің 
сана-сезімге тіл арқылы келіп жетіп, жалғасын табады. Бала бойына Отанына 
деген сүйіспеншілік қасиет сәби шағынан бастап сіңеді.

Тіліміздің құндылығы бала жүрегінде сақталады.
Бала тәрбиесінде мына мәселелерді есте сақтаған жөн:
1. Балалардың денсаулығын нығайту барысында шынықтыру сабақтарын, 

шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын, спорттық жарыстар жоспарлап өткізу;
2.Бүгінгі таңның талабына сай балаларға тиімді де нәтижелі білім беріп, 

адамгершілік қасиеті бар отаншыл азамат тәрбиелеу үшін жұмыс тәсілдерінің 
жаңа түрлерін қолдану;

3.Балалар үшін есте қалатындай қызықты, өзіндік қайталанбас әсері бар 
сабақтар, ойын-сауықтар, сайыстар өткізу;

4. Күнделікті сабақ барысында халықтық педагогика бағытын ұстану;
З.Балалар  тәрбиесінде  имандылық,  ізеттілік,  үлкенді  сыйлау  т.б. 

адамгершілікке  баулитын  сабақтарды,  сонымен  қатар  қисынды  ойлау 
тақырыбына қатысты дидактикалық ойындарды жоспарлап өткізу.

Әдет-ғұрып, әдептілік дағдыларын меңгертуде "Ас қайыру - ата дәстүрі", 
"Әдептен аспайық",  "Жақсылыққа -  жақсылық",  "Шын жүректен алғыс айт", 
"Береке бер, кұт Наурыз!" - осы тақырыптар ескеріліп, әр тәрбиеші сабағында 
өзінің  шығармашылық  ізденіс  пен  іскерлігін  қолданып,  берілген  тақырыпты 
өтсе, мақсат орындалады.
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 18.02.2021 жыл.    № J00062

Балабақшада бала тілін дамытудың маңызы

АЙТБЕКОВА ГУЛЬНАРА ТЮМЕБАЕВНА
Тараз қаласы  № 5 "Ақ желкен" 

бөбекжай-бақшасының педагог-психологы
     

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 тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу.
- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру;
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді. 
Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет. 
Серіктестері айтқан әңгімені тыңдап отыруға, мазмұнын түсінуге, әдеби 
кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі.
Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз 
қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға, 
нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек.

Балалардың сипаттау әңгімелері түрлі сөз мәнерінде сонымен қоса тілдік 
(метафора, теңеу, эпитет, балама қолдануда) сөз өнері өзіндік ерекшелігін ашу 
қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың 
өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. Сюжет 
ерекшеліктері  мен  әдеби  шығармалардың  мәнерлігі  (ертегіні  толық  айтып 
беру).  Ертегідегі  жақсылықтың  жеңгені,  сиқырлық  жайында,  кейіпкерлерді 
басқа бір нәрсеге айналдырып, және т. б. қолдана отырып, ертегі құрастыруға 
үйрету.

Бұл жаста балалар шығарманы қызығушылықпен тыңдайды, әңгімелерді 
түрлендіре  біледі.  Баланы  шығармашылық  қабілеттілігінен  туындаған 
әңгімелеріне  көңіл  аударып,  құрдастарының  әңгімелерін  тыңдауға  бейімдеп, 
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қиыншылық тудырған жағдайды,  қол ұшын беріп,  дұрыс емес жеріне түзету 
енгізе керек.

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.

Жас жеткіншектерді баулып, тәрбиелеуде көркем әдебиеттің ролі ұшан - 
теңіз.  Ол  жаңа  өскін  балауса  буынының  сана  -  сезімін  оятып,  ақыл  -  есін 
дамытатын,  адамгершілік  моральға  тәрбиелейтін  өмір  оқулығы.
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 
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
жағымды  кейіпкерлерге  еліктеп,  ер  атанғысы  келіп,  еркелікке,  еңбекке 
құлшынып өседі.

Ежелгі  қазақ  әдебиеті  өкілдерінің  балаларға  қалдырған  әдеби  мұрасы, 
Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу 
мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін 
еш  жойған  жоқ.  Жамбылдың,  Сәкеннің,  Жансүгіровтың,  Майлиннің, 
Мұқановтың  сондай  –  ақ  көптеген  жас  жазушылардың  балалар  сүйсінерлік 
қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. 

Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір 
тәрбиеші соларды іздестіре отырып, термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте 
демеуші дәнекер таппақ.

Жас  кезінде  әңгіме,  жырларды  көп  тыңдаған  бала  өз  көрген  -  білгенін 
қиыстырып,  тұжырымдап достарына,  тәрбиешілеріне,  ата  -  аналарына айтып 
бере  алса,  тіл  шеберліктері  артады.  Мұндай  жақсы  қасиеттер  баланың 
парасатты,  инабатты,  әдепті,  еңбексүйгіш,  көргенді  болып өсуіне  әсер  етеді.
Мектепке  дейінгі  шақта  бала  тілі  икемді  келеді,  сондықтан -  да  балалармен 
жүргізілетін жаттығу түрлері әр алуан. 
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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.

Мектепке дейінгі тәрбие жұмысы жүйелі жүргізуді талап етеді. 
Қазіргі уақытта баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі 

арқылы  өз  дәрежесінде  жүзеге  асатыны  белгілі.  Баланы  ана  тілінде  анық, 
жүйелі,  өзгелерге  түсінікті,  мәнерлі  үн ырғағымен келістіре  сөйлеуге,  сөздің 
дыбыстық құрамын дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек.

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.
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 18.02.2021 жыл.     № J00063

Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту

ЕСМУРЗАЕВА ЖАЗИРА АЛИМХАНОВНА 
Тараз қаласы  №5"Ақ желкен" бөбекжай-бақшасының  әдіскері  

Мектепке  дейінгі  балалардың  жан-жақты  дамуы  үшін  ойынның  ролі 
ерекше. Ойын -  жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені,  оның қайнар 
көзі мен шыңы. Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады,

дамытады, тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады,
сонымен қатар,  ол сықақтап,  күлдіріп,  кез-келген әлеуметтік  мәртебенің 

шартты екендігін көрсетеді
Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім 

беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.
Ұлы  педагог  В.Сухомлинский  «Ойынсыз,  музыкасыз,  ертегісіз, 

шығармашылықсыз,  қиялсыз  толық  мәніндегі  ақыл-ой  тәрбиесі  болмайды» 
дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру арқылы 
байи түспек.

Олармен  ойынның  әр  түрін  ұйымдастыра  отырып,  бір-біріне  деген 
қайырымдылық,  мейірімділік,  жанашырлық,  достық,  жолдастық  сезімдерді 
тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 
табиғатпен таныстыру,  бейнелеу өнері  сабақтарында  өлі-тірі  табиғатқа  деген 
сүйіспеншілік,  үлкендердің  еңбегіне  қызығу  мен  сыйластық  сияқты 
адамгершілік сапалары қалыптастырылады.

Ойын  бала  үшін  —  нағыз  өмір.  Егер  тәрбиеші  ойынды  ақылмен 
ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай 
деп атап көрсетті:  «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — 
оларды тәрбиелеу деген сөз.» Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның 
өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала 
мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілікетеді». 

Ойын мектепке дейінгі жастағы  балалардың негізгі іс-әрекетінің бір түрі. 
Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. 

Ойын  барысында  балалар   дүниені  тани  бастайды,  өзінің  күш-жігерін 
жұмсап,  сезініп  білдіруге  мүмкіндік  алады,  адамдармен  араласуға  үйренеді. 
Бүгінгі  күн талабы –  баланың ақыл -  ойын парасаттылығын  дамыту,  ойлау 
қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына 
сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. 

Сондықтан  да  баланың  танымын  алғашқы  күннен  бастап  дамытудың, 
бойында  оқыту  мен  тәрбиелеудің  негізін  қалыптастырудың  құралы  –  ойын 
әрекеті, яғни, ойын – баланың жетекші әрекеті. 
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Бірақ,  ойын  тек  қана  балаларды  қызықтырып,уақыт  өткізудің  құралы 
болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі болуы керек. Яғни, 
оқыту-тәрбиелеу  жұмысын  бағдарлама  талаптарына  сәйкес  ойын  түрінде 
ұйымдастыра отырып,  баланың логикалық ойлау қабілетін арттыруға  жағдай 
жасау  мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі міндеті  

Ойын барысында  балалар  педагогпен  бірлесіп  ереже бойынша қызықты 
тапсырмалар  орындап,жағымды  қарым  –  қатынас  жасауы  балалардың 
эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді,  сондықтан да дидактикалық ойынға 
қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте 
маңызды.  Балалардың  интеллектуалдық   дамуына  әсер  ететін  жаңа  ойын 
технологиялары да біздің балаларға танымал.  

Мысалы:  Логикалық тізбек   ойындары.   Логикалық ойлау арқылы бала 
саралау,  салыстыру,  жинақтау  сияқты  өз  бетімен  іс  –  қимылдар  жасауды 
үйренеді. Баланың логикалық ойлауы өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына 
мақсатты  түрде   білім  беру  мамандарының,  ата  -  аналардың,  балалардың 
бірлескен жүйелі жұмысы қажет.   

Балалар ойыны заттық – қол қимылының (пирамида жинау,текшелерден 
үй құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды даму ойынына  дейін жетеді. 
Логикалық  ойлауды  дамытудың  негізгі  рөлі  математикалық  ойындарға 
жатады.Бұл ойындар арқылы баланың интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір 
білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, 
ойлау,  қиялдау,  есте  сақтау,  елестету  және  т.б.  қабілеттерінің;  танымдық, 
іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтиды.

Мысалы,  «Суреттерді  есте  сақта»,  «Керекті  фигураны  тап»,  «Қызықты 
геометрия», «Лабиринт ойындары» және т.б.. «Ойы саяздың, тілі  саяз»  деген 
ұлғатты   сөз  бекер  айтылмаған.  Ойлау  негізі  баланың  сөйлеу  тілін  де 
қалыптастырады.  Қорытып  айтқанда,  балаларды  интеллектуалды   дамыту 
тәрбиесі білімді тереңдетуге, бекітуге, оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін 
тигізеді.  Баланың өмірге  қадам  басқандағы  алғашқы қимыл әрекеті  –  ойын, 
сондықтанда  оның мәні  ерекше.  Жас  баланың өмірді  тану,  еңбекке  танысы, 
психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. 

Мектеп жасына дейінгі  балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы 
ересек адамдардың іс - әрекетін өз түсінігінше әрекеті арқылы бейнелеуі ойын 
болып  саналады.  Ойынның  шығу  тарихына  шолу  жасауда  көңіл 
аударатынымыз  ол  еңбекпен,  өнермен,  қоршаған  ортамен  тығыз  байланыста 
дамыған,  яғни  ойынды  өмірден  ажыратып   қарай   алмаймыз   балалар   тек 
ойнап  қана  қоймайды,  сонымен бірге  ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, 
зерттеуге талпынады. Олар бірдеңе  жасап  қана қоймайды, сондай - ақ заман 
ағымына да белсене қатысады. 
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Балабақшаларда оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, 
сөздік   қорларын   молайту,   ауызша   сөйлеуге   үйрете  отырып,  үйренген 
сөздерін күнделікті  өмірде еркін қолдану, одан  әрі күнделікті            іс - әрекет  
кезіндегі тілдік қарым - қатынаста қолдана  білуге  жаттықтыру.

Ойын  дүниеге  ашылған  үлкен жарық терезе іспеті. Ол арқылы баланың 
рухани   сезімі   жасампаз   өмірмен   ұштасып,  өзін  қоршаған  дүние  туралы 
түсінік  алады.  Адамды  өжеттілікке,  шапшаңдыққа,  ептілікке,  батылдыққа, 
байсалдыққа, тапқырлыққа үйрететін де ойын. 

Бала үшін ойын өзін - өзі жетілдіру  мен  өзін – өзі  көрсетудің құралы. 
Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу қызметін ойын түрінде күрделендіре 
түсу керек.

Ойын  баланың  ойлау   қабілетін жетілдіре  отырып, оның  қиялын 
дамытады.  
Оқу  қызметінде  қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді.
Ойынның түрлері:
• Ұлттық ойындар
• Сюжетті рольді ойындар
• Педагогикалық ойындар
• Дидактикалық ойын
• Шығармашылық ойын
• Қимылды ойындар

Педагогикалық  ойын технологиясы дегеніміз  -  педагогикалық  жұмысты 
ойын  түрінде  ұйымдастырудың  әдістері  мен  тәсілдерінің  жиынтығы.
Дидактикалық ойындар арқылы оқу қызметі барысында балаларды қызықтыру 
мақсатында  қолданылады  және  мектеп  жасына  дейінгі  ұйымдардың 
барлығында да, оқу қызметі ойын түрінде өткізіледі. 

Оқу  қызметі  барысында  ойын  түрлері  жас  ерекшеліктеріне  байланысты 
қолданылады.

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 
берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады.
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Мақтанышым – Астанам

ОРЫНБАСАРОВА КАМАЖАЙ ЖЕТКИЗГЕНКЫЗЫ
 Ақтау қаласы Мұнайлы ауданы  

"SMART ILIM" мектеп—гимназиясының 
бастауыш сынып мұғалімі

Пәні: әдебиеттік оқу
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: Сәулет өнері
Күні:                          Сынып:                    Мектеп 
Мұғалімнің аты-жөні:  
Сабақ тақырыбы Мақтанышым – Астанам
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары

3.3.3.1 – шығармашылық жұмысын сурет, сценарий 
түрінде ұсыну.Мұғалімнің көмегімен фотосуреттерді 
пайдаланып,шығармашылық жұмыс жазу.
3.2.1.1-шығарманы түсініп,мәнерлеп оқу

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар:
мұғалімнің көмегімен шығармашылық жұмыс 
мазмұнын сурет арқылы анықтайды
Көптеген оқушылар:
мұғалімнің көмегімен көркем шығарманың 
шығармашылық жұмысын сурет сценарий түрінде 
ұсынады
Кейбір оқушылар:
мұғалімнің көмегімен көркем шығарманың 
шығармашылық жұмысын үлгідегі нұсқасымен 
салыстырады

Бағалау 
критерийлері

Өлеңді мәнерлеп оқиды.
Мәтіннің тақырыбын анықтайалады, негізгі ойды 
табады.
Сурет бойынша мәтін құрастыра алады.
Дереккөздерден тақырып бойынша мәлімет 
жинастырады.

Құндылықтарды 
дарыту

білімді шығармашылық тұрғыда қолдана білу қабілеті;

Пәнаралық 
байланыстар

Дүниетану
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АКТ қолдану 
дағдылары

https://www.youtube.com/watch?v=Pb0NlnRVGm4

Ресурстар Топқа бөлуге арналған парақшалар, жұмыс дәптері, 
видеоматериал

Бастапқы білім Өтілген тақырыптарды еске түсіреді.
Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
5 мин

Ұйымдастыру кезеңі
Психологиялық ахуал қалыптастыру
Қайырлы күн,досым,
Қайырлы күн болсын.
Жеті күннің әр күні
Сәттілікке толсын.
Оқушыларды үш топқа бөлу.
«Автор орындығы» әдісі арқылы үй жұмысын пысықтау
1.Ясауидың туған жері.
2.Оқыған жері. 3.Туған жеріне неше жасында оралды? 
4.Күмбез туралы мәлімет . 5.Неліктен керемет күмбез 
аталды?
ҚБ: Бас бармақ арқылы бағалау
Балаларға бейнебаян арқылы  Астанаға саяхат жасау.
Кім Астанаға барған?
Қандай көрікті жерлері бар?
Жарайсыңдар өте тамаша. Бүгінгі біздің сабағымыз 
«Мақтанышым – Астанам»

Сабақтың 
ортасы

8 мин

1. «Жалғастыр...» әдісі «Астана» сөзіне суреттерден 
сөзтіркестер ойлап табады.
 А-арман қала Астана
С-сәулетті  қала
Т-Тәуелсіздік сарайы
А- Асқақтаған Әнұран
Н-Нұр шашқан Қазақ елі монументі
А-алып Ханшатыр
ҚБ: Бағдаршам арқылы бағалау
Дискриптор
Суреттер арқылы сөз тіркестерін ойлап табады.
Суреттердің көмегімен мазмұнын анықтайды.
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4 мин

10 мин

2.Оқулықпен жұмыс
 Автормен танысу айдары
Ермек Өтетілеуұлы-балалар 
ақыны,аудармашы
1938жылы Ақмола (қазіргі Астана )
қаласында туған.Балаларға 
арналған «Ең күшті адам» 
«Әдептілік -әдемілік», «Биік үйдің 
балалары»атты кітаптары бар.
Ермек Өтетілеуұлы атамыздың «Мақтанышым – 
Астанам» өлеңін өтеміз.
3. Оқылым
Дауыстап, тізбектеп оқу
Мақтанышым – Астанам
1.Алтын Арқа даласы,             2.Болашаққа бастаған
Жасыл Есіл жағасы.                   Шарықтайды асқақ ән.
Қанат жайып құлпырған            Елордасы - Отанның
Аспаны ашық қаласы                 Мақтанышым –Астанам
3.Қызу еңбек қайнаған,             4.Батыс, шығыс зергері
Алып құрлыс айналам.                Үйлескендей өрнегі.
Ғимараттар ғажайып,                   Астана – алып көрмесі,
Шоқтығындай бай далам.             Әсем сәулет өнері

Дискриптор
Өлеңді мәнерлеп, қатесіз оқиды.
Өлеңді түсініп оқып, авторы жайлы әңгімелейді

4. Сергіту сәті
5.Топтық жұмыс
1 – топ 
Өлеңді мәнерлеп оқу.Әр шумағының мазмұнын ашу
Өлең жолдары Мағынасы 
Алтын арқа даласы,
Жасыл Есіл жағасы.
Қанат жайып құлпырған,
Аспаны ашық қаласы.

Есіл өзенінің жағасында 
орналасқан құлпырған қала.

Болашаққа бастаған,
Шарықтайды асқақ ән.
Елордасы-Отанның

Болашаққа бастаған,еліміздің 
мақтанышы-Астана.
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8 мин

3 мин

Сабақтың соңы
3 ми

Мақтанышым-астанам!
Қызу еңбек қайнаған,
Алып құрылыс айналам.
Ғимараттар ғажайып,
Шоқтығындай бай далам.

Қызу еңбекпен салынып 
жатқан ғажайып қала.

Батыс,шығыс зергері,
Үйлескендей өрнегі.
Астана-алып көрмесі,
Әсем сәулет өнері.

Әлемдік сәулет өнерінің 
үлгісін Астана 
ғимараттарынан көреміз. 

2-топ «Төрт пікір» әдісі. «Астана 
тарихы»тақырыбында сызбаны толтыру
                                         Астана 
3- топ «Суреттер сөйлейді» әдісі
«Көрікті Астанам» тақырыбына топта бірлесе 
отырып, суреттерден мәтін құрастыру.

 
ҚБ: « Екі ұсыныс,бір тілек» әдісі
Дискриптор
1. Өлең шумақтарына сәйкес пікірлерін жаза біледі;
2.Сурет бойынша мәтін құрастырады, сурет сценарий 
түрінде ұсынады.
3.Берілген сұрақтарға жауап жазады.
ӨЖ. «Синквейн»әдісі  Астана сөзіне бес жолды өлең 
құрастыру.
ҚБ: Жұлдызша арқылы бағалау
Дискриптор
Бес жолды өлең құрастырып жазады.
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«Бір сөзбен» әдісі арқылы бүгінгі сабақтан алған 
әсерлерін айтады                                      Кері байланыс.

Саралау –
оқушыларға 
қалай көбірек 
қолдау 
көрсетуді 
жоспарлайсыз?
Қабілеті жоғары 
оқушыларға 
қандай міндет 
қоюды 
жоспарлап 
отырсыз?

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру 
деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?

Топтық жұмыста 
«Тапсырма» тәсілі 
пайдаландым бұл тәсілде 
оқушылардың 
қажеттілігіне қарай 
тапсырмалар бердім.
Барлығы: оқушылар өлең 
жолдарына мысал келтіреді
Көпшілігі: суреттерге 
қарап мәтін құрастырады
Кейбір оқушылар:
 Шығармашылықпен 
жұмыс жасайды

1.«Жалғастыр» әдісінде  
Басбармақ арқылы 
бағаладым

2.Топтық жұмысты Екі 
жұлдыз бір тілек әдісі 
арқылы топтар бір – 
бірін бағалады

3. «синквейн» өзіндік  
жұмыста жұлдызша 
арқылы бағаладым

АКТ қолдану 
қауіпсіздігін сақтау
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Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары /оқу 
мақсаттары дұрыс 
қойылған ба? 
Оқушылардың барлығы 
ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс 
жүргізілді ме? Сабақтың 
уақыттық кезеңдері 
сақталды ма? Сабақ 
жоспарынан қандай 
ауытқулар болды, 
неліктен?

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

Сабақ бойынша рефлексия
Сабақ мақсаттары /оқу мақсаттары 
дұрыс қойылған ба? Оқушылардың 
барлығы ОМ қол жеткізді ме? 
Жеткізбесе, неліктен?
Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? 
Сабақтың уақыттық кезеңдері 
сақталды ма? Сабақ жоспарынан 
қандай ауытқулар болды, неліктен?
Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі 
(оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?

Сабақ мақсаттары дұрыс қойылған. 
Сабақ кезеңдері сақталды.

1: Суреттерге қарап сөз тіркестерін табу
2:  «Синквейн» өзіндік жұмыс
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)?
1: «Жалғасын тап» әдісі
2: Өз ойларын еркін айту
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 
қажет?
Көмек керек балаларға жеңіл тапсырма беріп, көбірек көңіл бөлу керек 
екенін білдім. Келесі сабақта жеңілдеу тапсырмалар дайындаймын.
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Қоршаған ортадағы Техногендік  және Экологиялық жағдай

БАЙБУСЫНОВ ЕРБОЛ БАЙГАЛИЕВИЧ
ШҚО, Зайсан ауданы, Сарытерек ауылы

Сарытерек орта мектебінің АӘТД пәнінің мұғалімі

    «Қазақстан Республикасын қорғау – оның әрбір азаматының қасиетті парызы 
мен міндеті», - деп Ата заңда көрсетілген осы бір мағыналы ұғымды өскелең 
ұрпақ жастайынан бойына сіңіріп өсуі керек. Ұлттық қауіпсіздікті   қамтамасыз  
ету    әрбір     егемен    елдің,  оның   ішінде  Қазақстанның да басты мақсаты 
екендігін ел Президенті Н.Ә.Назарбаев  Қазақстан халқына   Жолдауында 
былай деп көрсетеді: «Ұлттық қауіпсіздік дегеніміз–аумақтың тұтастығын  
толық  сақтай  отырып,  Қазақстанның тәуелсіз егемен  мемлекет ретінде 
дамуын қамтамасыз ету».
    Елдің    қорғаныс    қабілетін     қамтамасыз ету –  бүкіл халықтық   іс,    
сондықтан қазақстандықтарға   жаңа    мұраттар   негізінде  білім  мен  тәрбие 
беру міндет. Олар қазақстандық патриотизм, көп ұлтты Отанына   деген   
сүйіспеншілік,   еліміздің қауіпсіздігі мен гүлденуіне деген жеке 
жауапкершілікті сезіну.
      ҚР Үкіметінің 2006 жылдың  24 мамырындағы   «Мемлекеттік органдардың 
азаматтарды әскери қызметке даярлау және қамтамасыз ету ережесін бекіту 
туралы» №449   қаулысына  сәйкес,  әскери  білім  беру,  меншік  түріне 
қарамастан, еліміздің барлық орта білім беретін оқу орындарында «Алғашқы 
әскери дайындық» пәні жүргізіліп келеді.                                                                   
Заман талабына лайықты ел болашағына қызмет ететін кадрлардың негізі 
мектеп қабырғасынан шығатынын бәріміз де білеміз.
Алғашқы әскери дайындық азаматтарды  Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің қатарында әскери қызмет атқаруға дайындық жүйесінің бір бөлігі 
болып табылатындықтан, қазіргі кезеңде «Алғашқы әскери дайындық» пәнін 
оқыту Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан 
Республикасының Әскери доктринасы,«Қазақстан Республикасының Қарулы 
Күштері және Қорғанысы туралы» және «Әскери міндеттілік және әскери 
қызмет туралы» Қазақстан Республикасының заңдарының талаптарына 
сәйкестікте жүзеге асып отыр.Алғашқы әскери дайындық – Қазақстан 
Республикасы азаматтарын Қарулы Күштерде, басқа да әскер және әскери 
құрамаларда қызмет етуге дайындайтын мемлекеттiк жүйенiң негiзгi құрамы 
болып табылады.
     Алғашқы әскери дайындық меншік түрі мен ведомствалық 
бағыныштылығына қарамастан, барлық типтегі жалпы білім беретін 
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мектептерде, орта арнаулы оқу орындарында (колледждерде), кәсіптік- 
техникалық мектептерде (кәсіптік мектеп) әскерге шақырылуға дейінгі және 
әскерге шақырылу жасындағы білім алушы жастардың міндетті оқытылатын 
пәні болып табылады. Әскери-патриоттық тәрбие алғашқы әскери 
дайындықпен тығыз ұштастырыла отырылып, жастардың әскери iстi жақсы 
меңгеруiне, төтенше жағдайларда қорғанудың тәсiлдерi мен құралдарын дұрыс 
пайдалана бiлуiне ықпал ете алуы қажет. 
     Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет ету туралы түсінігін 
және әскери іс негіздері бойынша оқушылардың білімдерін қалыптастыру, 
оқушылардың өмірлік қабілеттері мен дағдыларының дамуын қалыптастыруға 
ықпал ету. ҚР ҚК туралы Заң қабылдануына байланысты білім беру саласы мен 
мектептегі АӘД сабағына мемлекеттік пән мәртебесі беріліп, әскерге даярлау 
мен жас жеткіншекке отаншылдық тәрбие беру жұмысына Үкімет тарапынан 
көңіл берілуде. Пәннің міндеті – келешекте Отанын, жерін, елін қорғай алатын, 
ұлттық намысы мол, жігерлі ұл, қыз тәрбиелеу, әскер қатарына сауатты, 
моральдық жағынан дайын азамат даярлау.
     «Алғашқы әскери дайындық» оқу пәнінің міндеті: оқушыларды Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінде қызмет ету үшін алғашқы әскери 
дайындықтың теориялық тиянақты білімдері негізінде, практикалық 
дағдыларды меңгере алатындай жағдайда даярлау.
Алғашқы әскери дайындық пәні  оқушылар азаматтық қорғаныс және 
медициналық білім негіздері сабақтарында бейбіт уақытта және соғыс 
кездерінде, табиғи апаттар, ірі көлемдегі зілзалалар және жаудың қазіргі 
заманғы қырып-жою қаруларын қолданған кезде Қазақстан Республикасының 
халқын қорғау бойынша іске асырылатын іс-шаралар үйретіледі. Сонымен 
қатар төтенше жағдайлар пайда болған аудандарда және зақымдану 
ошақтарында қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ жарақаттанған 
адамдарға алғашқы дәрігерлік көмек көрсету ережелерімен танысады.
     Қазіргі білім жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана 
қоймай, өздігінен білім алуды дамыту және үздіксіз өз бетінше өрлеуіне жағдай 
жасау.Балаларға қамқорлық үнемі үлкендердің қарауында болуы керек. 
Балалардың денсаулығы мен өмірін кез келген төтенше жағдайдан қорғау-
негізгі тапсырма. Осыған байланысты үлкендердің балаларды төтенше 
жағдайдан қорғай алатындай білімдері болуы қажет. Сонымен қатар, балаларды 
төтенше жағдай болған кезде қалай әрекет жасау керек екендігіне үйрету керек. 
Адам үшін ең қымбаты – өмір. Өмір сүру –адам үшін ең басты байлық. Адам 
өміріне төнетін қауіп-қатердің түрі көп.Сондықтан да өмірді сақтап қалу 
әркімнің өзіне байланысты. Ол үшін сақтана білу керек. Әр адам өміріне өзі ие 
бола алуға тиісті.
    Сондықтан да оқушыға өміріне төнген қауіптен құтылу үшін өмір қауіпсіздігі 
ережелерімен таныс болғандары дұрыс.
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Қауіп-қатер  - қоршаған ортаға үлкен зардабын, зиянын тигізетін құбылыс, 
процесс, уақиға.
Қауіптіліктің белгілер бойынша жіктелуі:
Шыққан тегі бойынша: табиғи, техногендік, антропогендік, экологиялық, 
биологиялық;
Әсер ету әдістері бойынша: физикалық, химиялық, механикалық, 
биологиялық, жүйкефизиологиялық;
Жинақталған орны бойынша: литосфералық, гидросфералық, атмосфералық;
Зардап, зияны бойынша: әлеуметтік, техникалық, экологиялық,т.б;
Байқау саласы бойынша: өндірістік, тұрмыстық, спорттық, жол-көліктік, т.б;
Салдары бойынша: ауру табу, жарақат алу, әлсіреу, өрт, т.б;
Әрекет сипаты бойынша: сылбырлығы, белсенділігі;
 Уақыты бойынша: соқпалы, комулятивті, т.б;
     Төтенше жағдай (ТЖ) – адамдардың қаза табуына әкеліп соққан немесе 
әкеліп соғуы мүмкін, олардың денсаулығына, қоршаған ортаға және 
шаруашылық жүргізуші нысандарға нұқсан келтірген немесе келтіруі мүмкін, 
халықты едәуір дәрежеде материалдық шығындарға ұшырататын, тіршілік 
жағдайын бұзған немесе бұзуы мүмкін авария, зілзала немесе апат салдарынан 
белгілі бір аумақта туындаған жағдай.                                             Антропогендік 
төтенше жағдай
 Антропогендік ТЖ – адамның әрекетіне байланысты авария немесе апат.
 Антропогендік қауіп-қатер адамдардың шаруашылық іс-әрекетінің және 
өзі құрған объектілерінің жұмысының нәтижесінде пайда болып, адамдардың 
ден-саулығына және өмір сүру ортасына кері әсерін тигізетін құбылы.
 Адамдардың шаруашылық іс-әрекетінен өмір сүру ортасына кері әсерін 
тигізетін негізгі фактордардың бірі атмосфералық ауаның былғану көздері. 
Атмосфералық ауа – бұл азоттан, оттегіден, көмір қышқыл газынан, озоннан, 
гелийден және басқа газдардан тұрады. Жоғарыдағы газдардың ішіндегілердің 
адамға өте керектісі оттегі. Себебі адам организмінде оттегі қоры шектеулі 
және ол бар жоғы 2 -3 минутқа қана тыныс алуға жетеді. Ал 5 минут өтсе, 
адамға оттегі жетіспегендіктен, оның ми қабатының жұмысы тоқтап, 
биологиялық өлімге әкеледі. Атмосфераның әр түрлі зиянды заттармен 
ластануы, адамдардың ауруына ықпалын жасайды. Атмосфералық ауаны 
ластайтын негізгі антропогенлік көздерге өнеркәсіп орындары, жылу 
энергетикасы мен көліктер жатады.
 • Атмосферадағы қоспалардың және олардың қозғалысы екінші денгейдегі өте 
улы қосылыстардың пайда болуына әкеліп соқтырып, олар қара түтін (смог), 
қышқыл жауыны, парниктік эффект сияқты зиянды құбылыстарды тудырып 
және озон қабатының жұқаруына ықпалын тигізеді. Техногендік сипаттағы 
төтенше жағдай 
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• Техногендік сипаттағы төтенше жағдай адамның өндірістік қызметіне 
байланысты және ол қоршаған ортаның ластануы және де ластамайтын 
жағдайда болуы мүмкін. Қоршаған ортаны ластауы өндіріс орындарының 
апаты әсерінен радиоактивті химиялық және биологиялық қауіпті заттардың 
ауаға тасталуына байланысты. Радиоактивті заттарды тастау қаупіне жататын 
апаттарына атом станцияларындағы ядролық қондырғылардағы, атом 
кемелеріндегі және тағы басқа апаттары жатады. Химиялық зиянды заттарды 
тастау қаупіне жататын апаттарға химиялық өндірістер мен обьектілердегі 
химиялық улану заттар қоймаларындағы апаттар және сол сияқтылар жатады. 
Биологиялық зиянды заттарды тастау қаупіне жататын апаттарға өндіріс 
орындары мен зерттеу орталықтарындағы бактериалдық құралдарды даярлау, 
жасап шығару, өндеу және тасымалдау кездегі апаттар жатады. Қоршаған 
ортаға зиянды заттар тастамайтын төтенше жағдайларға жарылыс, өрт, 
ғимараттардың құлауы және т. б. апаттар жатады. 
 Техногендік сипаттағы төтенше жағдайдың пайда болу әсері 
 Қазіргі кезде қоршаған ортаға және адамға тікелей зияны бар өндіріс 
орындары көптеп саналады.                                                                                        
Бірақ ондағы технологияның деңгейі бақылау және жұмыс жүргізуі, сонымен 
қатар, орындау тәртібінде талапқа сай емес жағдайлар кездесуде. Оның үстіне 
бұл жағдайды экономикалық кризиспен экологиялық проблемалар қиындатып 
жіберді. Өндіріс орында болып жатқан апаттар мен катастрофаны талдап 
көргенде олардың орнын алатын жағдайлары технологиясы ескі, техникалары 
өзіндік ресурстарын тауысқан өндіріс орында көп кездесетіні анықталық отыр. 
Сонымен қатар қауыпты өндірістердің мекен жайларға жақын орналасуы да 
өзінің әсерін беруде. Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар түрлері:
 Өндіріс орында болатын апаттар (зауыт-тарда, шахталарда және т. с. с). 
 Көлік жүйесіндегі апаттар. 
 Түрлі жарылыстар мен өрттер (өндіріс орын-дарында, мүнай, газ 
құбырларында, энергия жүйесінде, коммуналдық жүйеде және т. с. с) 
Алғашқы әскери дайындық пәніне жүктелетін міндет жеңіл емес, өйткені ел 
қорғаушы жастардың денсаулығы мықты, барынша білімді, жан-жақты 
дамыған жас болуы тиіс.
    Ендеше еліміздің болашақ қорғаушыларының осы заманғы техника 
жетістіктері негізінде жасалған озық қарулар мен техникаларды еркін меңгере 
алатын, елжанды әрі батыл да парасатты болып тәрбиеленуі үшін біздер, яғни 
олардың ұстаздары да әдіс-тәсілдерін жақсы білуі тиіс және оларды сабақ пен 
сабақтан тыс шараларды  жүргізу кезінің бәрінде де жүйелі түрде қолдануға 
тырысқанымыз абзал.
  Түрлі апат, төтенше жағдай болмау үшін табиғатты қорғап, аялай білу керек.
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№ J00072    18.02.2021 жыл.

Заманауи жағдайда мектептегі оқу үдерісін басқару қызметі

ТУЛКИБАЕВА АЙКУМИС АЛИЕВНА
Ақтөбе қаласы, ТОО «Самғау» мектебінің мектеп директоры

Қазақтың тағдыры да, келешекте ел болуы да  мектебінің қандай негізде 
құрылуына  барып тіреледі.  Қазақтың алғашқы ағартушыларының бірі,  ақын 
Мағжан  Жұмабаев.  Қазіргі  таңдағы  еліміздегі  өзгерістер,  тұрақты  дамудың 
жаңа  стратегиялық  бағыты,  қарқындылығы,  қоғамның  ашықтығы,  жедел 
ақпараттануы білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. 

Басқару-ұйымдасқан  түрлі  жүйелердің  (оқыту,  тәрбиелеу,  әдістемелік) 
және  олардың  құрылымының  сақталуына  мүмкіндік  беретін,  еңбек  тәртібін 
қолдайтын, мақсат, бағдарлама, іс-әрекетті жүзеге асыратын функция, үдеріс.

Басқару үдерісі – бүтіндей жүйені қамтамасыз ететін, оны жаңа жағдайға 
келтіретін,  дамытатын,  болып  жатқан  өзгерістерге  тиімді  ықпал  жасайтын 
үдеріс.

Басқару-  ұжымның  мақсатын  анықтап,  оны  жүзеге  асыру  үшін  қажетті 
жоспарлау, ынталандыру, талдау және бақылау-бағалау үдерісі.            

Василий  Сухамлинскийдің  айтуынша:  –  Басқару-адамтану,  адамның 
күрделі  және  қызықты,  рухани  жандүниесіне  үңіле  білу.  Басқарушылық 
шеберлік пен басқарушылық өнер-даналықты жүрекпен ұға білу.  

Біздің  қоғамымызда  мектептегі   оқу  үдерісін  басқару жалпы басқару 
жүйесінің  бөлігі  болғандықтан   оған  ерекше  міндеттер  жүктелген.  Өйткені 
мектеп  білім  беру  үдерісінде  қазіргі  кезең  мен  болашақтың  талаптарын 
ұштастыра отырып, тұлғаны қалыптастыру мақсатында қызметін іске асырады. 
Мектептегі  оқу үдерісін басқару іс-әрекетінде ең алдымен мақсат қойылады. 
Мақсат мектептегі тұлғаның қалыптасуымен тікелей байланысты.

Бүгінде  мектеп  халықтық  тәрбие  тағлымын  игерген,  білімді,  парасатты, 
денсаулығы  мықты,  ел  болашағын  ойлайтын,  өз  бетінше  ойлайтын 
шығармашыл тұлғаны тәрбиелеуі тиіс. 

Осындай  түлек  мектептен  үлкен  өмірге  аттанады.  Сондықтан  басқару 
мақсаты, міндеттері осы жауапты, абыройлы іспен тікелей ұштасады. 

Басты мақсат: нәтижелі, сапалы білім бере отырып оқушының жеке және 
кәсіби дамуын жетілдіру, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу, ертеңгі дамыған 
қоғам иесін қалыптастыру. Білім беру сапасы-қоғамымыздың ертеңі. 
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    Сапа өздігінен келмейтіндіктен оған жетудің жолдарын қарастыру қажет. 
Ол үшін:
1. негізгі мақсатты анықтау; 
2. жеке тұлға сұранысын қанағаттандыру; 
3. жетістікке жету жолдарын іздестіру; 
4. білім сапасын қамтамасыз ету; 
5. мамандардың кәсіби біліктілігін арттыру; 
6. нәтижені талдау және бағалау. 

  Мектептегі оқу үдерісін басқару-жалпы оқу үрдісінің көзге көрінбейтін ішкі 
механизмі болып табылады. Бұл механизмнің мәнін тек терең жасалған 
педагогикалық талдаудың нәтижесінде ғана ашуға болады. Оқу жылының 
қорытындысымен педагогикалық талдау жасау ісі кеткен кемшіліктердің 
себебін анықтау, алдағы оқу жылына міндеттер белгілеу болып табылады.
Заманауи мектептегі оқу үдерісін басқару қызметіндегі функционалдық 
құрамының айырмашылығы неде? 
Мектептегі оқу үдерісі мынадай тараулар бойынша жұмыс жасауда:
 Бірінші тарау –    Мектеп жасындағы балаларды жалпыға бірдей міндетті 
оқумен қамту. 
Екінші тарау – Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру.
 Үшінші тарау – Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарттарын 
орындау. 
Төртінші тарау – Әдістемелік жұмыс.
 Бесінші тарау – Педагогикалық кадрлармен жұмыс жүйесі. 
Алтыншы тарау – Мектепішілік бақылау жүйесі. 
Жетінші тарау – Мектептің инновациялық жүйесі. 
    Біз тез өзгеретін әлемде өмір сүріп жатырмыз. Кейбір деректер бойынша 
адамзат ғаламшарда елу мыңнан астам жыл өмір сүріп жатыр, сол уақыт ішінде 
шамамен 1600 ұрпақ ауысқан және бір ұрпақ қана жеке компьютерлер мен 
Интернет желісін пайдаланады. Осы ұрпақ та жаһанданудың көп өлшемді 
үрдісінің белсенді кезеңіне кірді. Өткен ұрпақтың тарихында ұқсастық табу 
мүмкін емес. 
    Біз динамикалық түрде дамып келе жатқан еңбек нарығының жағдайында 
кәсіби  дағдыларға  қойылатын  талаптар  қалайша  тез  өзгеретініне  куә  болып 
жүрміз. Бір кәсіптер сұранымсыз болып бара жатыр, басқалары пайда болып 
жатыр.Сондықтан  балаларға  мектеп  партасынан  бастап  кең  спектрлі 
дағдыларды  әдеттендірген  маңызды.  Ал  бұл,  білім  беру  жүйесі  әр  адамның 
қабілеттері  мен  мүмкіндіктерін  ашу  ғана  емес,  сонымен  қатар  жаңа  мәдени 
мағыналар мен құндылықтарына сәйкес келесі ұрпақты құруға себепші болып, 
оның дамуының бағыттарын беруі  тиіс.  Сын тұрғысынан ойлау, мәселелерді 
шешу,  технологиялық  сауаттылық  сияқты  жиырма  бірінші  ғасырда  қажетті 
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дағдыларды білім беру бағдарламаларына, социумға және елге қажеттілік сезімі 
сияқты  құндылықтармен  біріктіру  және  бүкіл  өмір  бойы  оқуға  дайындығы 
маңызды  болып  табылады.  Оқу  үдерісінің   дамуы  үшін   құндылық  пен 
мәдениетті  қалыптастыра  отырып,  «Өзгеріс  не  үшін  керек?»   деген  сауалға 
жауап  іздеп,  терең  ұғыну керек деп ойлаймын. Сонан соң ғана үдеріс пен 
құрылым, әрекет ету тәсілдері мен құралдары «Нені өзгертеміз?» деген келесі 
қадамға  бастайды.  Әрине  бұдан  кейін  «Өзгерісті  қалай  енгіземіз?»  деген 
нәтижелердің мониторингісі мен эвалюациясы туралы жүйелі әрекеттер тізбесі 
көрінеді.
    Бұл  жұмыстар  әрине,  өз  кезегінде  асқан  жауапкершілікті,  еңбектенуді, 
шығармашылық  пен  төзімді,  байыпты  сараптауларды,  мамандыққа  тән 
білімділікті  қажет  ететіндігі  даусыз.  Сонда  ғана  түптің  түбінде  сыпайы 
жауапкершілік пен бақылау және бөлінген көшбасшылық арқылы білім беру 
мекемесінің әлеуеті артатындығы аян. Оқу үдерісінің  дамуы  үшін  өзгерістерді 
басқарып, жетекшілік етуде көшбасшыға қойылатын негізгі үш талап бар: 
 өз ұжымында ортақ ұстаным мен құндылықтарды қалыптастыру;
 мектеп көшбасшылығы мен оны басқару туралы мықты білім мен түсінік 
қалыптастыру; 
 тиісті жеке қасиеттердің, әлеуметтік дағдылардың болуы және 
адамдармен қарым-қатынас жасау өнерін үйрену. 
    Мектеп – қоғам аясында түрлі құрылымдармен біріктірілген ұйым,дегенмен, 
қызметі тиімді және табысты болуы үшін олар жалпы ереже мен дәстүрлер 
арқылы біріктірілген, ортақ ұстаным ұстанатын қоғамдастық болуы тиіс. 
Ұйымның сенімділігі мен бейілдігі көшбасшы қабылдайтын  шараларға сәйкес 
дамып, тереңдей бермек. 
    Қызметкерлер мен оқушылар өз міндеттерін ұйымға беріле отырып атқаруы 
үшін  көшбасшылар  өз  мектебін  оның  барлық  мүшелері  оны  қоғамның 
өнегелілік  мұраттарына  бейілді  мекеме  ретінде  сипаттайтындай  етіп 
түрлендіруге  тырысуы  керек.  Дегенмен,  оқу  үдерісінің   дамуы  үшін 
мұғалімдерге белгілі бір еркіндік бергені жөн. Себебі олар да қандай  да бір 
деңгейде өз қызметін басқарады, яғни оларға тұжырымдамалық-бағдарланған 
мәнмәтін  аясында  немесе  тіпті  тар  стандарттар  мен  бақылау  тараптарының 
аясында түрлі әрекет жасауға мүмкіндік берілген. Мұғалімдер өздерінің кәсіби 
мүмкіндіктерін басқара алу үшін оларға қауіпсіз жұмыс істеуге жағдай жасай 
отырып, қолдау көрсетіп, қамқорлық жасау керек. 
Өз ықпалын күшейте отырып көшбасшы оқыту мен оқу үдерісінде мына 
тәсілдер арқылы белсенді рөл атқаруы қажет:
2.  мұғалім жұмысының тиімділігін бақылау және эвалюациялау; 
3. тәлімгерлік пен коучинг үдерісін өзі өткізу және өткізуге жағдай жасау; 
мұғалімдердің кәсіби дамуын  жоспарлау; 
4. ұжымдық жұмыс пен бірлескен оқуды көтермелеу. 
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Көшбасшылар  сонымен  қатар  оқу  үдерісін   басқара  отырып,  мектептен  тыс 
жақтан   келетін  белгілер  мен  үдерістерді  тани  және  түсіне  білулері  керек. 
Мысалы: ата-аналар мен оқушылардың үміттері, қажеттіліктері; сондай-ақ олар 
сырт   қатысушылардың  олардың  мектебі  барлық  критерийлерге  қатысты  өз 
жұмысын  жақсы  орындап  жатқанына  сенімді  болғанын  қадағалап  отыруы 
керек. Мұғалімдер  өнімді және қолдау көрсетуші қоғамдастықтар арқылы ата-
аналармен  жұмыс  істей  отырып,  қоғам  сұранысына  жауап  берулері  тиіс. 
Оқушыларға  білім  алуға  жан-жақты  жағдай  жасап,  қолдау  көрсететін 
әлеуметтік  және  мәдени  ұйымдармен  де  серіктестік  қарым-қатынас 
орнатылады.  Қазақстан  Республикасында  жалпы  білім  беру  жүйесін 
жаңғыртуды  қамтамасыз  етуге  бағытталған  жалпы  білім  беру  ұйымдары 
басшыларының  біліктілігін  арттыру  курсын  тәмамдадым.  Үздік  әлемдік 
педагогикалық тәсілдер мен білім беру тәжірибесі негізінде еліміздегі  жалпы 
білім беру ұйымдары басшыларын кәсіби дамытуды мақсат еткен бұл курстың 
бергені мол болды.
 Курс бағдарламасында көзделген мынадай:
 заманауи басшының рөлі мен миссиясы, жеке тұлға ретінде және кәсіби 
тұрғыдан өзін-өзі жетілдіру, мұғалімдердің кәсіби дамуына қолдау көрсету 
туралы түсінігін дамыту; 
 көшбасшылық пен басқару,стратегиялық жоспарлау және болжау 
салаларында түйінді құзіреттіліктер қалыптастыру; 
 өзінің қызметін, мұғалімдер мен оқушылардың қызметін жақсартуға 
бағытталған дағдыларды, жұмыс түрлерін, әдістер мен тәсілдерді үйрету;
  кәсіби және әлеуметтік әріптестік орнату, ата-аналармен және жалпы 
жұртшылықпен бірлесіп жұмыс істеу, қоғамдастық құру жөніндегі тәжірибелік 
дағдыларды қалыптастыру сияқты міндеттерді терең сезініп, түйсіндім. 
   Көшбасшы  ретінде  бізге  артылар  жауапкершіліктің  де  жеңіл  еместігін 
аңғардым.  Мектеп  қоғамдастығы  аясында  үздіксіз  кәсіби  дамуға  жетекшілік 
ету, тиімділігін арттыру, ықпалын күшейту туралы мол мәліметтерге қанығып, 
үйренгендерімді  мектептің даму жоспарын құрып,   жүзеге  асыру барысында 
пайдаланудамын.  Мұғалімдердің  қоғамдастыққа  қатысуға  ынтасын,  сенімін 
арттыра алдым деп ойлаймын. 
    Көшбасшылық және оның стильдері, мектептің іс қағаздарын жүйелі жүргізу 
жөнінде үйрене отырып,  өз мектебімізде  де  дұрыс жүргізіп,  қалыптастыруға 
тырысудамыз.  Мектеп  мәдениеті,  сценарий,  оның  түрлері,  құрылымы  мен 
қажеттілігі жөнінде  біліп, осы білімдерімді мектеп мәдениетін қалыптастыруда 
назарда  ұстауға  ұмтыламын.  Көшбасшы  –  оқушылардың  табысқа  жетуіне 
ықпал  ететін,  мектеп  деңгейінде  шешім  қабылдауды  жақсартатын,  өз 
саласының білгір маманы, әр саладан жан – жақты хабары бар,топпен жұмыс 
істей  алатын өзге  әріптестердің  пікірімен санасатын,  пікірден  сөздің  түйінін 
шығара алатын  тұлға екенін білемін. 
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     Менің миссиям – көшбасшы ретінде мектепті даму жоспарын мақсатты 
белгілеп және соған сәйкес басымдықтарын анықтап нәтижеге жету. Ол үшін 
мен мектеп қоғамдастығын нығайту, коучингтер мен тәлімгерлік ету арқылы 
мұғалімдердің  кәсіби  дамуын  қамтамасыз  ету,оқу  мен  оқытудың  жаңа  әдіс-
тәсілдерін  қолдану,  сыни  тұрғыдан  ойлай  алуы  мен  өзін-өзі  бағалауын 
қалыптастыру сияқты басымдықтар негізінде жасадым. Мектеп әр жыл сайын 
пәндік олимпиадалар, ғылыми жобалар қорғау, мектеп оқушыларының ұлттық 
бірыңғай тестілеу қорытындылары бойынша мемлекеттік гранттарға ие болуы 
сияқты түрлі жетістіктерге жетіп келеді. Ойлана келе осы курста оқып жүріп 
бақылау, тәжірибе, толғану және ой жүгірту  нәтижесінде алынған ақпаратты 
ұғыну,  бағалап  талдау  және  жинақтауда  қолданылатын  әдіс  болып 
табылатынын білдім. Кез-келген жоспарды зерделеу аясында дұрыс сараптама 
жасау арқылы міндетті түрде бағалау керек деп ойлаймын. 
     Себебі  заман талабына сай, оқушылардың қажеттілігінің күн сайын артып 
келе жатырғаны аян. Сондықтан, алдымен мектеп мұғалімдері де осы көштен 
қалып  қоймауы,  яғни  оқу  мен  оқыту  процесі  жақсы,  нәтижелі  болуы  үшін 
кәсіби  біліктіліктерін  үнемі  жетілдіріп,  жаңарып  отыруы  тиіс.  Сондай-ақ, 
нысаналы  сыныптардың   ата-аналары  арқылы  мектеп  пен  ата-аналар 
қоғамдастығын  нығайту,  олар  тарапынан  мектепке  деген  көзқарас,  ұсыныс-
пікірлерді анықтау қажет болды. Ата-аналар көзімен қарай отырып, баланың 
білімін қалай көтеру,  тәрбиесіне ықпал етуге  болатынын пысықтап,  олармен 
пікірлесе, бірлесе отырып, жақсы нәтижеге жету мақсат етілді. Бала тәрбиесін 
тек мектепке ысырып тастамай, ата-аналардың да жауапкершілігін  ұғындырып, 
түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бұл тұрғыдан ата-аналар мен  ұстаздардың да 
пікірі  бір  жерден  шығып  отырды.  Қай  кезде  де  баланың  білім  алуы  мен 
тәрбиесіне  шет  қарамайтындықтарын,  үнемі  тұрақты  байланыста 
болатындықтарын ата-аналар кері байланыс кезінде  дәлелдей түсті. Өзгермелі 
өмірде алған білімдерін қажеттілігіне  жарата  алатын құзіреттігі  қалыптасқан 
тұлға  қалыптастыру,  мұғалімдердің  үздіксіз  кәсіби   дамуы  үшін  пәндік 
апталықтар  мен  шығармашылық  күндер  өту,  авторлық  бағдарламалар  мен 
ізденіс жұмыстарын жандандыру,  шығармашыл  мұғалімдердің  әріптестеріне 
тәлімгерлік  етуі,  тізбек  және Lesson  Study сабақтарын,  мұғалімдердің  кәсіби 
біліктіліктерін арттыру  курстарына қатысуын ұйымдастыруды  жоспарладым. 
    Қазіргі таңда мектебімізде кездескен кейбір кедергілер мен қиыншылықтар 
дер  кезінде  көшбасшылар тобының отырыстарында  талқыланып,  әдістемелік 
көмектер  көрсетілуде.  Ынталы  мұғалімдердің  тәлімгерлік  жолмен  кәсіби 
біліктіліктерін  арттыруы,  қажеттіліктерге  орай  коучинг,  тренингтер,  түрлі 
семинар ұйымдастырылып,   оқу мен оқытудағы әдіс-тәсілдер үйретіліп, іс – 
жүзінде жүзеге асыруға жағдай жасалынды. Тізбек сабақтар мен Lesson Study 
үдерісін  жүргізу  жолға  қойылды.  Жүргізіліп  жатырған  жұмыстар  өз 
нәтижелерін беруде. 
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Мұғалімдер  жаңартылған  білім  беру  бағдарламасына  сәйкес  біліктілік 
арттыру  курстарынан  өтіп,  әдіс-тәсілдерді   игеруде.  Бағалау  түрлерін, 
критерийлер құру, топпен, жұппен жұмыс түрлерін, АКТ-ны пайдалануды, кері 
байланыс  жүргізуді  меңгерді.  Оқыту  мен  оқу  үдерісімен  қатар  тәрбие 
жұмыстарын да талапқа сай ұйымдастыру мақсат етілді. Нысаналы сыныптар 
қатары өсуде. Мектеп  мұғалімдері –  білім ордасының мерейлі мақтаныштары. 
SWOT талдауын  жасаған кезімде мектептегі мұғалімдердің өзгерісті  жүргізу 
үдерісінде шешуші  рөлде  тұратындығына  көз  жеткіздім. 
   Ұжымның  біліктілігі,   жаңашылдыққа   құмарлығы,  олардың  ынтымағы, 
бірлігі,  зерттеушілік  дағдылары   өзгеріс   үдерісінде  маған   көп   көмегін 
тигізетіне көз жеткіздім. Олар жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша 
біліктілік арттыру курстарында оқу арқылы жаңа әдіс-тәсілдерді, критериалды 
бағалау жүйесі мен түрлерін  пайдалануда. Олардың кәсіби  дамуын тәлімгерлік 
үдерісін жандандыру Lesson  Study циклін  ұйымдастыру  арқылы  жетілдіре 
түсемін.    
   Мұғалімдердің  кәсіби  дамуын  «Іс – әрекеттегі  зерттеу» үдерісін жүргізу 
арқылы  жетілдіремін. Тізбектелген  сабақтар топтамасы, оқытуды ілгерілету, 
сабақты  қадағалау,  шәкірттердің  кәсіби   дағдыларын   қалыптастырамын. 
Мектебіміздің  алдағы уақыттарда биік  мақсаттарды,  белестерді  бағындырып, 
жаңа жетістіктер көкжиегінен көрінетіндігіне  сенімім мол. 
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МАЗМҰНЫ

• СУНДЕТОВА СВЕТЛАНА ИБАТОВНА
• ДОЩАНОВА  ШЫНАР  ТӨЛЕГЕНОВНА
• САПАРГАЛИЕВА АЛТЫНАЙ ДЮСЕНГАЛИЕВНА
• АЯПБЕРГЕНОВА ЖАНАГУЛ МУХАНБЕТИЯРОВНА
• АУБАКИШЕВА ФАКИЗАТ НУРМУХАНОВНА
• КОЗБАКОВА РАЙГУЛЬ АЙТКАЛИЕВНА
• КУЛАШБАЕВА ГУЛЗИНА КЫДЫРКУЛОВНА                                                
• АЙТБЕКОВА ГУЛЬНАРА ТЮМЕБАЕВНА
• ЕСМУРЗАЕВА ЖАЗИРА АЛИМХАНОВНА
• ОРЫНБАСАРОВА КАМАЖАЙ ЖЕТКИЗГЕНКЫЗЫ
• БАЙБУСЫНОВ ЕРБОЛ БАЙГАЛИЕВИЧ
• ТУЛКИБАЕВА АЙКУМИС АЛИЕВНА
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