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Мен жаңа форматтағы  ұстазбын!

КЫДЫРОВА ЖАНАТ КУРМАНБЕКОВНА
Атырау облысы Индер ауданы, М.Әуезов атындағы 

орта мектебінің,өзін-өзі тану пәні мұғалімі

    Өзін-өзі  тану  –  жаңа  заман  педагогикасы.  Қазіргі  кезде  Казахстанда
мемлекетті дамытудың жаңа әлеуметтік-мәдени контексінде мектептегі «Өзін-
өзі  тану» пәнінің басты мақсаты – рухани сауатты адам,  өзінің ұлттық әлем
бейнесін сақтай және дамыта отырып, жаһандану дәуірінде өмір сүруге және
бақытты болуға қабілетті, қоршаған ортаны қорғай алатын, өмір салты өзгеше
адамдарды сыйлай білетін, түрлі мәдениет пен өмір тәжірбиелерін құрметтейтін
планета азаматын қалыптастыру болып табылады. 
    «Өзін-өзі тану» білім беру  бағдарламасы даналықтың шыңы, ол – адамның
өзін-өзі  тануы,  бақыт  пен  өмірлік  табысқа  жету  үшін  өзінің  шексіз
мүмкіндіктерін  аша  алуы.  Осы  орайда,  жас  ұрпақтың  рухани  мәдениетін
арттырып,  көркемділік  әлемін  байытуда,  дүниетанымын  қалыптастырып,
салауаттылыққа  тәрбиелеуде  «Өзін-өзі  тану» пәнінің  орны ерекше.  «Өзін-өзі
тану»  бағдарламасының  негізгі  мақсаты  –  адамның  қоршаған  ортаны  біліп,
өзінің  ішкі  жан  дүниесіне  үңіліп,  өзін-өзі  басқару  негізінде  адамгершілік-
рухани әлеуетін көтеру. Жеке тұлғаның бойында имандылық нұрын ұялатуда
бұл пәннің мәні ерекше зор. Өйткені, бұл – кіріктірілген бағдарлама. Бұл пән
жеке тұлғаның өзін-өзі тануына және рухани баюына әсер ете отырып, әрбір
тұлғаның жақсы жаққа  өзгеруіне  мүмкіндік  береді.  Сонымен қатар,  ол  жеке
тұлға  ретінде  өзін-өзі  тануға  және  өмірлік  ұстанымын,  дүниетанымдық
деңгейін  анықтайтын  құндылықтар  сапасына  ие  болуға  бағыт-бағдар  береді.
Адамгершілік-рухани  тұрғыдан  дәріс  алған  балалар  өмірлік  маңызды
құндылықтар  жүйесін  зерделейді,  рухани  және  материалдық  ара-қатынас
мәселесін пайымдай отырып өзіндік көзқарастарын шыңдай түседі. 
   Мен жаңа форматтағы ұстазбын !
   Ұстаз  атана  білу,  оны  қадір  тұту,  қастерлеу,  арындай  таза  ұстау  –  әр
мұғалімнің борышы. Әр сабақ қызықты, өзгеше өту үшін көптеген жұмыстар
мұғалімнің борышы. Әр сабақ қызықты, өзгеше өту үшін көптеген жұмыстар
дайындаймыз. Сабақ кезінде оқушының бойында танымдық белсенділік пайда
болса,  оларда  ақыл-ой  қабілеттерінің  зеректік,  зейіндік,  байқағыштық,  ойлау
мен сөйлеу дербестігі, қызуғышылық элементтері дамиды. Қазақтың ұлы ақыны
Абай  Құнанбаев:  «Адамның  адамшылығы  –  жақсы  ұстаздан»  деп  ұрпақтың
білім алып, тәрбие үйренудегі ұстаз рөлін жоғары бағалаған. 
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Жас  ұрпаққа  тәлім-тәрбие  беруде,  оларды  адами  ізгі  қатынастарға  үйретуде
«Өзін-өзі  тану»  пәнінің  маңызы  ерекше.  Осы  пәннің  негізін  қалаушы  Сара
Алпысқызы «Әр баланың қабілетін ашу, өзіне жол табуы, өзінің күш-жігеріне
сенуі, өзінің өмірдегі орнын анықтау үшін өте маңызды!» - деген. Ал біз осы
балалардың  өмірдегі  орнын  анықтау  табуына  көмектесуіміз  керек.  «Өзін-өзі
тану»  пәні  өзгешелігі  мен  ерекшелігі  мол  сабақ.  «Тәрбиесіз  берілген  білім
бекер» демекші, бүгінгі заманда әр баланы тұлға ретінде тәрбиелеу өте қажет.
«Өзін-өзі тану» пәнінің мақсаты – рухани-адамгершілік тәрбие беру. Әсіресе,
бастауыш  сыныптан  бастап  оқыған  балаларға  өте  жақсы  болды.  Себебі,
кішкентай кездерінен өз-өздерін және қоршаған әлемді танып біледі. Балалар
көңіл-күйлерін, мінездері мен тәртіптерін бағалауға үйренеді. Пәннің әр тарауы,
әр  тақырыбы  болашақ  ұрпақтың  бойында  рухани  адамгершілік  қайнарын
сіңіріп,  мінез-құлқын  тәрбиелеуге,  жалпыадамзаттық  құндылықтарды,
адамгершілік  приниптері  мен  мұраттарды  ғұмыр  бойы  басшылыққа  алатын
тұлға қалыптастыруға негізделген. 
Мұғалімдерге қойылатын талаптардың бірі – оқытудың жаңа технологияларын
меңгеру.  Озық  ойлы,  тапқыр  да,  нәзік,  сезімтал,  пайымды  шәкірттердің
іскерлігін, мүмкіндігін ескеріп, бағыт – бағдар беру, ой – өрісін дамытатындай
логикалық  ой  тастау  әрбір  ұстаздың  міндеті.  Сондықтан  да  әр  сабаққа
оқушылардың  әр  мәселеге  сыни  көзқарасын  қалыптастырып,  оларды  ашық,
еркін  сөйлеуге  баулу  –  әр  ұстаздың  міндеті.  Сабақтың  тақырыбын  ашу
мақсатында, сабақ барысында тиімді әдіс-тәсілдерді енгізіп, оны ұйымдастыру
формасын түрлендіріп отыру – мұғалімнің басты міндеті екені белгілі. Мұндай
жағдайда  мұғалімнің  шеберлігі,  ұйымдастыруышылық  қабілеті  үлкен  рөл
атқарады.  Сабақ  барысында балалардың өз  ойын еркін  жеткізуі,  балалардың
көбірек сөйлеуі маңызды. Мұғалім тек бағыт беріп, сұрақ қойып негізгі ойды
қысқаша жеткізеді. Жеке, топтық жұмыстар әзірлеу, эссе, әртүрлі кесте, бақылау
жұмыстары, пікір алмасулар сияқты танымдық-рефлексиялық әрекеттер арқылы
оқушылар  өздері  үшін  маңызды  болған  мәселелер  туындайды.  Бүгінгі
социуымда  бірлесіп  әрекет  ету,  бірін-бірі  тыңдау,  көзқарасын  ескеру,
ескертпелерді  есту,  топта  жұмыс істей  білу  аса  маңызды.  Бүгінгі  білім  беру
жүйесінде монологтен гөрі диалог кажеттірек, бүгін жетелеп жұмыс істегеннен
гөрі   топтасып  жұмыс  істеу  маңыздырақ.  Оқушылардың өздігінен  ізденуіне,
шығармашылық  жұмыстарға   белсенділіктерін  арттыруға  тақырыптың
мағынасын  ашуға  талқылау  тәсілдерін  қолдану  да  өз  септігін  тигізеді.
Ақпараттық  технологияларды  қолдану  арқылы  сыни  тұрғыдан  ойлау
дағдыларын  дамытуда  берілетін  сұрақтар  маңызды.  Мен  оқушыларға  Неге?
Неліктен? Қалай? сұрақтарын қою, «Ойлан. Бөліс. Ұсын» әдісі арқылы олардың
дербес  пікірін  қалыптастыру  жолдарын  қарастырамын.  Мысалы,  «Жаным
толған  жақсылық»,  «Жылы жүрек  жақсы тілек»,  «Өзіңді  де,  өзгені  де  аяла»
деген сияқты тақырыптарды өткен уақытта. 
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Адамгершілік  деген  сөзді  қалай  түсінесіңдер  ?  Қалай  ойлайсыңдар,  өмірде
адамгершілік  қасиеттер  байқалатын қандай деректерді  кездестіруге  болады ?
Неге  адамгершілік  басты  адами  құндылық  болып  есептеледі  ?  Кейіпкердің
адамгершілік  қасиеттері  байқалған  деректерді  ата  және  т.б.  Бұл  тұрғыда  әр
оқушы  сұрақ  тұрғысында  өзіндік  пікірін  білдіруге  талпынады.  Сұрақ  қою
маңызды  дағдылардың  бірі  болып  табылады,  себебі  сұрақ  дұрыс  қойылған
жағдайда  сабақ  берудің  тиімді  құрылына  айналады  және  де  оқушылардың
оқуына қолдау көрсетіп, оны жақсарта және кеңейте алады. Сұрақ бар жерде
диалог, диалог бар жерде пікір алмасу, ой бөлісу, шешім шығару, қорытынды
жасауға  болады.  Сонымен қатар мультфильм,  ертегі,  аңыздары көрсеткеннен
соң қайта бағыттау сұрақтарын қою да маңызды.
  «Шеңбер» әдісі-оқушыларды шеңбер түрінде отырғызып, ортаға талқылауға
сұрақ тасталады. Сұрақ тұрғысында әрбір оқушының пікірін білу мақсатында
шар  немесе  басқа  да  заттар  қолданылады.  Әр  оқушы  сұрақ  алмасады,
нәтижесінде  әр  оқушының тақырып  тұрғысында  дербес  пікірі  пайда  болып,
олардың сыни тұрғыдан ойлануына септігін тигізеді.  Сабақты қорытындылау
кезеңінде оқушыларға «Бес жолды өлең», «Еркін жазу» сияқты стратегияларды
қолдануға  болады.  Бұл  пән  адамды  жеке  тұлға  ретінде  тәрбиелеуге  бағыт
ұстайды.Әрбір  жеке тұлға,  жеке азамат өмірдің  мәнін түсініп,  өзіндік  орнын
табуы үшін ішкі  мүмкіндіктерін аша білуі  қажет.  Осыған орай өтілген әрбір
сабақ  баланы  өзінше  ойлауға,  шешім  шығаруға,  өз  ісіне  жауапты  болуға
баулиды. Ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жеткен халқымыздың мол мұрасы
осы  пән  арқылы  келесі  ұрпаққа  жетіп  жатса  біздің  де  мақсаттарымыздың
орындалғаны. Қорыта айтқанда, «Өзін-өзі тану» пәні баланы өзінің қадірін өзі
білуге, өзін сыйлауға, өзін-өзі жетілдіруге, рухани өмірде және қоршаған өмір
жағдайларында өзінің бағыт-бағдарының болуына, өз бетінше шешім қабылдай
алуына  және  өз  сөзі  мен  әрекеттері  үшін  жауапкершілікті  сезіне  білуге
тәрбиелейді. 
   Рухани-  адамгершілік  білім  беру  –  жас  ұрпақтың  бойына  өмірдің  мәні,
сүйіспеншілік,  бақыт,  сыйластық,  татулық,  бірлік  ,  төзімділік  сынды
құндылықтарды дарыту арқылы адамның қоғамда өз орнын табуына, қабілет –
дарынының ашыла түсуіне,  ақыл-парасатын  дамытуына  яғни  сәнді  де  мәнді
өмір  сүруіне  қызмет  етеді.  Міне,  осындай  үйлесімділік  болған  жағдайда
бүгінгісін  ғана  емес,  болашағын  сәулелі  күйде  елестетіп,  алға  ұмтылатын,
арманшыл, қиялы асқақ, рухы биік азамат тәрбиелеуге болады. 
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№ C00010      19.05.2021 ж

Жаңа ақпараттық технологияларды 
математика пәнін оқытуда пайдалану

МУТАН ЕРГУЛЬ 
Астана халықаралық  университетінің  педагогикалық 

колледжісінің математика пәнінің мұғалімі

Қазіргі таңда білім саласы қызметкерлерінің алдында тұрған басты мақсат – 
жана технологиялар арқылы білім мазмұнын жаңарту.
Сапалы білім беру қазіргі уақытта, білім алушылардың жұмысын 
ұйымдастыруда жаңа әдістер мен технологияларды кеңінен пайдалануды, білім 
беруді ақпараттандыруды талап етеді.
Оқу - тәрбие үрдісінде жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану сөзсіз 
білім сапасының артуына алып келеді, сондықтан жаңа технологияны әрбір 
ұстаздың пайдалануы - өмір талабы.
Біріккен Ұлттар ұйымының шешімімен

«ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп аталады.
Компьютер – ақпаратты өңдеу құралы. Компьютердің мүмкіндіктерін пайдалана
отырып математика сабағында көрсету, түсіндіру, жаттықтыру, түзету және 
бағалауды жүзеге асыруға болады. Математика пәні мұғалімі педагогикалық 
жұмыста белгілі бір нәтижеге жетуді көздеп, компьютерлік техниканы 
математика пәнін оқытуда тиімді пайдаланып, сапалы білім беруге қол 
жеткізуге болатындығы айқын.

«Компьютер – уақыт талабы» біз уақытымызды ұтымды пайдаланамыз. 
Компьютер бізге зиян деп жатамыз, онымен жұмыс істеп қолдана білсең еш 
зияндығы жоқ. Қазір жаңа заман. Біз бәріміз компьютерді толықтай білуге 
тиіспіз..
Жаңа информациялық технология қарқынды даму үстінде - осыған байланысты 
компьютерде еркін жұмыс істеу, одан информацияны ала білу, оны өңдеу және 
күнделікті істе пайдалану дамудың қажетті шарты болып табылады.

Жаңа коммуникациялық технологияларды пайдаланудың басты мақсаты - 
оқушылардың оқу материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының 
практикалық жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру.
Бұл мақсаттарға жету жолында электрондық оқулықтар, тексеру 
программалары, оқыту программалары сияқты программалық өнімдер қызмет 
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етеді. Білім саласында компьютер оқу үшін оқу құралы, ал мұғалім үшін 
жұмысшы болып табылады.
Осы жаңа технологияға нақты түсінік берер болсақ (Слайд )
Жаңа ақпараттық технологиялар дегенiмiз – бiлiм беру iсiнде ақпараттарды 
даярлап, оны бiлiм алушыға беру процесі.
Оқытудың ақпараттық технологиясы – білімді жаңаша беру мүмкіндіктерін 
жасау (педагогикалық іс - әрекетті өзгерту), білімді қабылдау, білім сапасын 
бағалау, оқу - тәрбие үрдісінде оқушының жеке тұлғасын жан - жақты 
қалыптастыру үшін ақпараттық технологияның қосымшасы деп түсіну керек.
Компьютер - бiлiм беру iсiндегi бұрын шешiмiн таппай келген жаңа, тың 
дидактикалық мүмкіндіктерді шешуге мүмкiндiк беретін зор құрал.
Бірақ әлі күнге дейін біз осы зор құралдың шексіз мүмкiндiктерiнің оннан - 
бiрiн де пайдалана алмай отырмыз.

Бүгінгі таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі – жаңа технология 
негіздері болып табылады. Мұндай жаңа технологияларды пайдаланып оқыту 
барысында оқытушыға қойылатын негізгі талап оқушының берген жауабын 
түзету, берілген тапсырманы орындау жолдарын көрсету, оқушыға өз ойын рет -
ретімен толық жеткізуді
үйрету болып табылады.
Қазіргі уақытта әрбір жаңа заманғы адам компьютерді біледі, оны жұмыста да, 
үйде де қолданады. Компьютерлік технологиялардың жаңа заманғы әлемі бізге 
өте үлкен көлемді мәселелерді шешуге мүмкіндік береді, аз уақыт ішінде 
ақпараттың өте зор көлемін өңдеуге көмектеседі.

Ақпараттық технологияны пайдаланудың төмендегідей артықшылығы бар: 
білім мазмұнының заман талабына сай болуы, болашақта қажетті білімді 
толығымен алу, білімді өздігімен меңгеру, өзін - өзі бағалай алуы, өз күшіне 
сенімділіктің болуы, өз жетістігін көре алуы, оқушыны ізденіске, 
шығармашылыққа бағыттайды.

Осылайша ақпараттық технологияларды пайдаланып оқыту мынадай 
нәтижелерге қол жеткізеді:
- оқу материалын терең түсінуге;
- оқу мотивациясының артуына;
- алған білімнің ұзақ уақыт есте сақталуына;

Ал, ақпараттық технологияны қолдану оқушыға не береді?
 Оқуға деген қызығушылығын арттырады
 Көрнекті түрде тапсырмаларды орындай алады
 Ғылыми - зерттеу жұмыстарымен айналысуға көмектеседі
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 Уақытты үнемдейді
 Қайталау мүмкіндігін кеңейтеді
 Орындаған жұмыстарының қателерін
бірден көруге мүмкіншілік тудырады

Менің математик ретінде өз алдыма қойған мақсатым:
«Оқытудың озық ақпараттық – иновациялық
технологиялар әдістерінің тиімді жағын пайдаланып,
математикалық білім жүйесін дамытып,
сапалы білім беру».

Жасалған жұмыстарымның негізінде оқушының
есептің берілгенін толық оқып шығуға дағдыландыру,
теорияны білу, оны логикамен ұштастыру,
шапшаң ойлау қабілетін қалыптастыру,
көру, есте сақтау қабілетін дамыту,
есепті шығаруда тиімді жағын көруге баулу,
пәнге деген қызығушылығын арттыру бағытында
көп жылдардан бергі педагогикалық жұмыстарын жүргізіп келемін.

Іс тәжірибемде ақпараттық технологияның барлық мүмкіндіктерін пайдалана 
отырып, оқушылардың шығармашылық даралығын қалыптастыру үшін сабақта 
төмендегі іс - шараларды қолданудың маңызы зор екенін байқадым.
•Оқушының дайындық деңгейін, ынтасын және қабылдау жылдамдығын ескеру
арқылы жаңа материалдарды меңгеруге байланысты оқытуды ұйымдастыру 
және оқыту процесіне жаңа ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін 
пайдалану.
•Оқытудың жаңа әдістері мен формаларын (проблемалық, ұйымдастырушылық 
іс - әрекетін компьютерлік ойындар және т. б. )
сабақта жиі қолдану.
•Проблемалық зерттеу, аналитикалық және модельдеу әдістерін қолдану 
арқылы классикалық әдістерді жетілдіру.
•Блок – схема, графиктер, диаграмма, карта т. б.
Тірек – схема, көрнекіліктер және анықтама құралдары.
•Ойын арқылы оқыту. Сөз жұмбақ, ребустар. Логикалық есептер. Тестілеу және 
бақылау.
Оқушының білімін дамыту үшін жаңа ұғым, жаңа үлгі, жаңа тәсілдер керек деп 
ойлаймын.
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№ C00020     20.05.2021 ж

Қазақстанға   саяхат

КУЗЕЙБАЕВА ЖАНАР АЛИЯСКАРОВНА
Қызылорда қаласы  Б.Шалғынбаев атындағы 

№ 217 IT-мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі

Педагогтің аты-жөні
Күні:
Сынып: Қатысушылар 

саны:
Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Қазақстанға саяхат
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

2.3.1.2 түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы көне 
қалалар
мен ескерткіштерді сипаттау

Сабақтың барысы.
Сабақтың
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау Ресурс
тар

Басы Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
Жұмыс ережесін келісу
- Сабақта бір-бірімізді  
сыйлаймыз, тыңдаймыз!
- Уақытты  үнемдейміз!
- Нақты,дәл  жауап  
береміз!
- Сабақта  өзіміздің 
шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды  
көрсетеміз!
- Сабаққа  белсене  
қатысып, жақсы  
бағааламыз!
Алдыңғы білімді еске  
түсіру (ұжымда)
«Барлық оқушылармен 
жұмыс»
Бұл жұмыс түрі бүкіл сынып
оқушыларының бір мезгілде

Психологиялық 
ахуалға берілген 
тақпақтарды 
дауыстап айтып, 
тілді 
жаттықтыру 
және жаңа 
сабаққа назар 
аудару.
Оқушылар 
сұраққа жауап 
береді, жұмысты
берілген түріне 
қарай 
орындайды.

ҚБ: От
шашу 
арқыл
ы бір-
бірін 
бағала
у.

Психол
огиялы
қ 
ахуал.

Алдың
ғы 
білімді 
еске 
түсірут
апсырм
алары.
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жұмысқа  жұмылдырылуын
қамтамасыз  етеді.
Оқушылардың  барлық
сұрақтарына  мұғалім
жұмыстың  алдында  жауап
беруі тиіс, бұл оқушыларды
да,  мұғалімді  де
алаңдатпайды.
Күтілетін нәтижені 
анықтау

Сабақты
ң ортасы

Ширату тапсырмасы.
Белсенді оқу 
тапсырмалары(топта, 
ұжымда) 
«Көршіңе әңгімелеп бер»
Бұл  әдіс  оқушылар  өз
ойларын  дауыстап  айтып
беру  үшін  пайдаланылады.
Сұрақ  қойыңыз,
ойластыруға  уақыт  беріңіз,
одан  кейін  оқушылардан өз
ойларын  көршілерімен
бөлісуді  сұраңыз,
оқушыларға  жаңа
тақырыпты  айтыңыз  және
осы  тақырып  бойынша
өздері  білетін  барлық
жағдайды көршісіне айтуын
ұсыныңыз.

Берілген сұраққа
жауап беріп, 
тапсырмаларды 
талапқа сай 
орындайды.

Белсенді оқу 
тапсырмалары(т
опта, ұжымда) 
«Көршіңе 
әңгімелеп бер» 
әдісі арқылы 
суретпен және 
мәтінмен жұмыс
жасайды.
Жұмыс 
дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмаларын 
орындау

Формат
ив
ті 
бағалау
ҚБ: Бас
бармақ 
арқылы
бір-
бірін 
бағалау
.

ҚБ: От 
шашу 
арқылы
бір-
бірін 

Оқылы
м, 
жазыл
ым 
тапсыр
ма
лары.
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Дескриптор:
шығармашылығы оқу 
тапсырмалары арқылы 
дамиды.
алған білімін сабақ 
барысында қолдана алады.
ҚБ: Бас бармақ  арқылы 
бір-бірін бағалау.

бағалау
.

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені
қолдану
Топтық жұмыс. 
«Галлерияда ой шарлау»
Берілген  тақырыпта  топтық
жұмысы  жүргізіліп,  сұрақ
қабырғаға  ілінеді  де,
оқушылар  жүріп,  аралап,
оған  әр  оқушылар  кішкене
жапсырма  қағазға  бағасын
беріп,  пікірін  жазып
жабыстырып  кетеді.  Ең
жақсы  баға  алған  топтың
жұмысы қаралады.
 «Былғары қолғап» 
     Ойын  шарты:  үш
адамнан  тұратын  топтарға
бөлініңдер: екі ойыншы, бір
төреші.  Мұғалім  нұсқаған
уақытта  берілген  тақырып
бойынша  сұрақ-жауап
сағатын
ұйымдастырасыңдар.  Ол
қарсыласың  тоқтап

Оқулықтағы 
қосымша 
тапсырмалар.

ҚБ: 
Бағдар
шам 
көздері
арқылы
бір-
бірін 
бағалау

Топтық
тапсыр
малар.
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қалғанша  жалғаса  береді.
Төреші  есеп  жүргізіп
отырады. Рөлдермен ауысып
жүргізуге  болады.
Жаңа білім мен тәжірибені
қолдану

ҚБ: Бағдаршам көздері 
арқылы бір-бірін бағалау.
«Ойлан, Жұптас, 
Пікірлес»

Оқушыларға  қандай да
болмасын  сұрақ,  тапсырма
берілгенен  кейін  оларды
тыңғылықты  орындауға
бағытталған  интербелсенді
тәсіл.  Тақтада
сұрақ/тапсырма
жазылғаннан  кейін  әрбір
оқушы  жекеше  өз  ойлары
мен  пікірін  берілген  уақыт
ішінде  (2-3  минут)  қағазға
түсіреді. Содан кейін оқушы
жұбымен  жазғанын  3-4
минут   талқылайды,
пікірлеседі.  Мұғалімнің екі-
үш  жұпқа  өз  пікірлерін
бүкіл  сыныпқа  жариялауын
сұрауына болады. 

(ҚБ)  “Екі  жұлдыз,  бір
тілек” әдісі.

Кері 
байланыс

(ҚБ)  “Екі  жұлдыз,  бір
тілек” әдісі.
Рефлексия 
(жеке,жұпта,топта, 

Сабақтан алған 
әсерлерін 
стикерге жазып, 
суретін жібереді.

«Тазал
ық» 
әдісі 

«Тазал
ық» 
әдісі  
кері 
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ұжымда)
Оқушылар  «Тазалық» әдісі
бойынша  сабаққа  кері
байланысты ауызша айтты. 

байлан
ыс 
парағы

№ C00013     20.05.2021 ж

ҚАШЫТАН  ОҚЫТУ   ЖАҒДАЙЫНДА  КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ  ТИІМДІ  ӘДІСТЕРІ

ХУСМАН САУЛЕГУЛ
Астана Халықаралық университеті Педагогикалық колледжінің 

қазақ тілі мен əдебиеті пəнінің оқытушысы 

 «Мұғалім білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, іздеуді
тоқтатса, мұғалімдігі де жойылады» Ушинский 

        Қазіргі таңда білім саласында цифрлық жүйе кеңінен қолданылуда. 
Білім алушыларда ақпараттық технология мен компьютерлік желілер арқылы
жаңа білім əдістерін пайдалану дамытылып келеді. 
     ХХІ ғасыр -  цифрландыру жүйелерінің  қарыштап, даму кезеңі.  Соның
ішінде,  қоғамдық  ортаның  негізгі  құралы  ақпараттық  технологиялар  болып
табылады. Ақпараттық технология білім ортасына ене отырып, жаңадан білім
алу процесін дамыту үшін əр түрлі əдіс-құралдарды тиімді түрде пайдалануға
əкеледі.  Жалпы,  қазіргі  жағдаяттарға  байланысты  қашықтан  оқыту
мүмкіндіктері  жан-жақтан  шығармашылық  ізденіс  пен  нəтижелі  еңбекті
ұстаздар қауымынан талап етеді.Сонымен қашықтан оқыту дегеніміз не?      
    Қашықтан оқыту дегеніміз-  оқытушы мен студент арасындағы қандай да
қашықтықта  интернет  ресурстарының  сүйемелдеуімен  өтілетін  оқытудың
формасы,яғни  интернет  желілерінің  көмегімен  белгілі  бір  арақашықтықта
оқыту.  Қашықтан  оқытуды  ұйымдастырудың  3түрлі  формасы  бар:онлайн
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(синхрондық)  және  оффлайн  (асихрондық),  және  кең  таралған  түрі
вебинар.Онлайн  режиміндегі  оқыту  дегеніміз-  интернет  ресурстарының
көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта оқытушы экранын көру
арқылы  оқытуды  ұйымдастыру  формасы.  Оффлайн  режиміндегі  оқыту
дегеніміз-интернет  ресурстарының  көмегімен  (электрондық  почта)  оқытушы
мен студент арасындаңы ақпарат алмасуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін
оқытудың  формасы.Вебинар  дегеніміз-  интернет  желілерінің  көмегімен
семинар мен тренингтер өткізу формасы.
      Студенттер  қашықтықтан  оқыту  кезінде  білім  беру  процесінің  негізін
қолайлы уақытта, ыңғайлы орында,  өз бетінше жұмыс жасайды.  Қашықтықтан
оқу  барысында  студенттерге  тапсырмалар  түсіндіріліп,  берілгеннен  кейін,
олардың ол тақырыпты қаншалықты меңгергенін білу үшін қашықтықтан кері
байланысты ұйымдастыру қажеттілік тудырды. 
      Кері байланыс дегеніміз-мақсатқа жетелейтін нақты әрекет , ситуация, талас
тудыратын  сұрақтар  мен  мәселелер  бойынша  түсінік  алу  және  түсінік  беру
үрдісі.  Кері байланыс – адамның өзі  куә болған оқиғаға немесе басқалардың
әрекетіне айтылған пікірі. Сол себепті бүгінде кері байланыс үйренудің (білім
алу  жүйесінің)  маңызды  ұғымы  деп  есептелінеді.  Кері  байланыс  арқылы
алынатын мәліметтер, әсіресе өз біліміне түзету мен өзгертулер енгізу ісінде өте
құнды  болып  табылады.   Кері  байланыс  жұмысымызды  жақсартудың,  өз
олқылықтарымызды  түзетудің  ең  тиімді  нысаны  деп  қабылдау  керек.  Сол
себепті  кері  байланысты  сабырлықпен  және  іштей  болса  да  ризашылықпен
қабылдау  керек.  Кері  байланыс  әрқашан  да  субъективті  болады,  өйткені  ол
біреудің өзіндік пікірі. 
     Кері байланыс әрекетін ұйымдастыруда көзделетін басты мақсат
-Көшбасшылық дағдыны дамыту;
-Дер кезінде қателіктерді жою ;
-Мақсатқа жету жолы  ;
-Студенттің өзіндік бағалауын қалыптастыру;
- Рефлекция жасауға ықпал ету;
-Табысқа ұмтылу;
      Кері байланыс студенттің оқыту үрдісі қалай өткені және қандай нәтижеге
қол  жеткізгендігі  туралы  ой-пікірін  тыңдауға  негізделеді.  Кері  байланыс
сабақтың  соңында  ғана  емес,  сабақ  барысында  оқушылардың  өз  бетімен
орындайтын  тапсырмаларының  соңында  жүргізіліп  отыруы  керек.  Кері
байланысты  әр  түрлі  әдіс-тәсілдермен  сабақтың  әр  кезеңінде:  тақырыптың
соңында,  сабақ   бөлімдерінен  кейін  және   тарау  соңында   жүзеге  асыруға
болады. Кері байланысты түрліше өткізуге болады: топтық  рефлексия түрінде,
әңгімелесу түрінде т.б
Сабақтағы кері байланыстың үш түрі бар.Оларды өз тәжірибемде қалай 
қолданып жүрмін.
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1.Көңіл-күймен эмоциялық жағдайды анықтауға арналған кері байланыс. Көңіл-
күйді білдіретін әр түрлі суреттер, смайликтер және бояу түстерімен анықтау. 
Мысалы: «Ауа райы», «Бағдаршам», «Алма ағашы». Мысалы «Алма ағашы» 
әдісінде оқушыларға сабақ басында түрлі-түсті алма беріледі. Сабақ соңында 
оны алма ағашына ілу керек. Жасыл түсті алма – мен бүгін бәрін жақсы 
орындадым, сондықтан көңіл-күйім көтеріңкі, қызыл түсті алма - мен 
тапсырманы орындай алмадым, көңіл-күйім жоқ дегенді білдіреді.«Бір сөзбен» 
әдісі барысында студенттер берілген сөздердің ішінен  бүгінгі сабақтағы 
жағдайын сипаттайтын үш сөзді таңдайды. (қуаныш, немқұрайлылық, шабыт, 
зерігу,  сенімсіздік,сенімділік,рахаттану,алаңдау)
2. Сабақтағы іс-әрекетке байланысты кері байланыс. Мысалы: «Табыс сатысы» 
әдісінде кәдімгі сатының суреті беріледі. 1-ші баспалдағы Мен......білемін, 2-ші 
баспалдағы  Мен ........түсінемін, 3-ші баспалдағы  Мен ........жасай аламын.
«Салалас құрмалас сөйлем туралы түсінік» тақырыбындағы сабақта 
студенттерге алған білімін жинақтау мақсатында   «Бір сөйлеммен 
тұжырымдаңыз» әдісін қолдандым. Мұнда студенттер жаңа тақырыпты қалай 
түсінгенін бір сөйлеммен (Мен бүгін салалас құрмалас сөйлемдердің жасалу 
жолдарын мысалдар арқылы нақты түсіндім) тұжырымдады.
«Таңдау» әдісінде  бес пікір жазылған парақ беріледі.
1.Мен сабақ қызықты, қызықсыз болды деп ойлаймын.
2. Мен сабақта: көп нәрсені, үйрендім, үйренгенім аз болды.
3. Мен басқаларды  мұқият    зейінсіз тыңдадым.
4. Мен пікірсайыстарға жиі сирек қатыстым.
5.Мен сабақтағы өз жетістіктеріме ризамын   риза емеспін.
Студенттер өздерінің сабаққа қатысу деңгейі мен  ынтасын білдіретін  сөздердің
астын сызады.
3. Оқу материалының мазмұнына берілетін кері байланыс. Бұрын мен білмеуші 
едім. Енді мен  білемін деген сияқты ой-пікірлерін  білдіру боп табылады. 
Мысалы: «Плюс, Минус, Қызықты». «Плюс»-оң  әсер еткен фактілерді, алған 
білімдері жайлы жазады. «Минус»-қолымнан келмей жатыр  немесе түсініксіз 
болып тұр деген ойларын жазады.«Қызықты»  -  деген бағанға өздеріне  не 
қызықты  болды соны жазады немесе не жайында көбірек білгісі келетінін 
жазады.
«Аяқталмаған  сөйлемдер» әдісінде:Мен бүгін білдім....Мен бүгін сезіндім..Мен
келесі сабақта білгім келеді........-деген сөйлемдерді аяқтап жазады.Мадақтау 
сэндвичі» 1-бөлік- не ұнады? 2-бөлік не нәрсені жақсарту керек?3-бөлік- маған 
ұнады, бірақ келесі жолы ... . Мұнда оқушылар сабақ соңындағы іс-әрекетіне 
баға береді. «Екі жұлдыз, бір ұсыныс» рефлексиясында оқушылар екі ұнаған 
фактор мен бір ұсынысын білдіреді. Қазақ әдебиеті сабақтарында көбінесе «Екі 
жұлдыз, бір ұсыныс» рефлексиясын жиі пайданамын. Атап айтсақ, Ш. 
Мұртазаның «Тұтқын бала»  әңгімесін  қорытындылау кезеңіндегі топтық 
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жұмыста оқушылар әңгімені баяндауда сюжеттен ауытқымау, әңгіме мазмұнын 
әдеби тілмен баяндау  сияқты ұсыныстар айтылды.Жоғарыда келтірілген кері 
байланыс түрлері жеке студенттің жұмысына бағытталған.Сонымен қатар 
студенттерден топтық кері байланысты алуға болады.Бұнда жеке өзінің пікірі 
емес,жалпы топтың пікірі,топтағы жұмыстардың нәтижесі  алынады. Негізінен 
кері байланыс адамның үш қасиетін: өз бетімен  білім алуын, шешім қабылдай 
білуін, бақталастыққа түсе білуін қалыптастырады. Өйткені бұл -ХХІ ғасырдың
талабы. Сонымен, кері байланыстың тиімділігіне тоқталар болсақ: Оқушылар 
үшін: 1-ден, рефлексия-оқушыны өз-өзіне есеп беруге баулиды; 2-ден, 
рефлексия арқылы оқушының  қажеттілігін біле аламыз; 3-ден, рефлексия 
арқылы оқушының өзіндік көзқарасы қалыптасады; 4-ден, рефлексия арқылы 
білім беру барысының сапасын жақсартуға болады және рефлексияның 
нәтижесінде оқушының сыни көзқарасы қалыптасады, өз-өзіне баға бере 
алады.Мұғалімдер үшін тиімді жағы:1-ден,оқытудағы кемшін тұстарын 
анықтайды; 2-ден, келесі сабақтың жоспарына өзгерістер енгізуге, түзетуге яғни
оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін таңдауға мүмкіндік береді; 3-ден, уақытты 
үнемді пайдалануға мүмкіндіктер бередіҚорытындылай келгенде, рефлексия- 
көп қырлы, кіріккен әрекет. Бұл әрекет  оқушының психикалық қызметінің 
өзгеруіне ықпал етсе, ал мұғалімнің кәсіби әрекетін жоғары шығармашылық 
деңгейде жүргізуіне көмегін тигізеді. Рефлексия, яғни кері байланыс- нәтижелі 
білімнің жоғары көрсеткіші екенін бүгінгі күндегі оқушылардың жеткен 
жетістіктері арқылы толық сеніммен айта аламыз. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
1.А.А.Бизяева. Педагогикалық рефлексия-Псков 2004ж
2.А.Әлімов Интербелсенді әдістемені мектепте қолдану .
3. А.Әлімов Интербелсенді әдістемені ЖОО-да қолдану мәселелері Оқу құралы
Алматы ,2003ж
4.Г.Абдулина.Интербелсенді  оқыту  таным  белсенділігінің  қазіргі  бағыты.Ұлт
тағылымы 2009
5.Студенттерге  арналған  нұсқаулық.Бірінші  басылым  «Назарбаев  зияткерлік
мектептері» ДББҰ, 2016ж 48-бет
6.Қазақ тілі мен әдебиет журналдары 2019-2020ж
7.  «Өзін-өзі  тану»  пәнін  оқып  үйренуге  арналған  әдістемелік  ұсыныстар
Алматы ,2012 ж
8.Жоғарғы оқу орындарында өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі:Мұғалімдерге
арналған оқу әдістемелік құрал Алматы «Бөбек» ҰҒПББСО,2007-96 б
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№ C00015    20.05.2021 ж

Здравствуй!

ТУРЫСБАЕВА РАЙХАН МОЛДАБЕКОВНА
Алматы облысы  Кербұлақ ауданы «Аралтөбе орта мектебі

мектепке дейінгі шағын орталығымен» КММ
Орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі 

        
Дата:                                                                             Класс: 3   урок   1-2
Тема: Здравствуй!
Речевые формулы знакомства. Формула приветствия и прощания. 
Правильное интонирование повествовательных и вопросительных и 
вопросительных предложений.
Цель урока: настроить ребят на учебу; помочь получить им положительные 
эмоции в первый школьный день.
2) развивающие:
- создать условия для развития УУД: сравнивать, сопоставлять, делать 
выводы;
Ожидаймый результат: развиваются  творческие способностей

Деятельность учителя Деятельность
обучающихся

Нагляд
ности

3 
мин.

I. Организационный момент
Цель этапа: Приветствует учащихся, 
проверяет готовность к уроку, желает  
успеха. Для создания психологической 
атмосферы проводит игру «Расскажи мне
обо мне», а также делятся на группы.

Ученики 
осмысливают 
поставленную 
цель. Проводят 
игру «Расскажи 
мне обо мне». 
Называют 
хорошие качества 
своих 
одноклассников. 

пазлы

10 
мин.

II. Проверка пройденного материала. С
помощью приема «Карта бита» 
осуществляет проверку знаний 
учащихся. 

Игра «Близко-далеко»
Я буду называть слово, а вы хором 
должны называть другое, 
противоположное по значению. Давайте 
попробуем: Я говорю «Близко», а вы 

Демонстрируют 
свои знания.

Карты 
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отвечаете «Далеко» понятно?
Игра:
Низко-высоко                       светлый - 
темный
Черный-белый                      кислый - 
сладкий
Большой-маленький            шум - тишина
Горячий-холодный               добро - зло
Темно-светло                         пасмурно - 
солнечно
Здоровый-больной
Хорошо-плохо
Сыро-сухо
Говорю-молчу
Пол-потолок
«Шарада»
И мы снова напрягаем свои мысли, чтобы
отгадать  шараду. Здесь отгадка — 
последнее слово в загадке.
Кому хорошо на свете? (Свете.) 
Кому привольно на поле? (Поле.) 
Сколько в стае сорок? (Сорок.) 
Кто любит печь? (Печь.) 
Что на обед у Кости? (Кости.) 
Что носят Майки? (Майки.) 
Хороша ли Мила? (Мила.) 
Любимое занятие всех Петь. (Петь.) 
Чья машина? (Машина.) 
Кто гоняет воробьев? (Воробьев.) 
Здесь отгадка — часть последнего слова.
Кто забрался под диван? (Иван.) 
Кто подлиза? (Лиза.) 
Повстречал Костя Волков волков 
«Здравствуйте», — сказал Костя. Что 
осталось от Кости? (Кости.

16
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15 мин.
III. Актуализация знаний
Мотивация к изучению нового материала. Вызвать интерес обучающихся к
новому материалу.
Игра  «Веселые  бусы»  (Составьте из  букв,  написанных  в  длинных  бусах,
слова. Запишите получившиеся слова)

 

Игра «Наоборот».
Учитель читает, а дети хором должны ответить «да» или «нет» независимо от 
рифмы.
В школе дружно мы всегда скажем двойкам только …(нет).
А «пятеркам», не секрет, говорим всегда мы … (да).
Маме за кулек конфет мы «спасибо» скажем? … (да)
Мы пойдем сейчас в буфет, растолкаем вокруг всех?... (нет)
Ах, какая ерунда, мять цветы на клумбе? …(нет)
Мимо урны без труда бросим фантики мы? … (нет)
Забываем иногда «Здравствуйте» сказать мы … (нет)
Будем старшим мы в ответ говорить неправду …(нет)
С нами рядом едет дед, мы уступим место? … (да)
Грязный наш велосипед будем мыть? Конечно, ... (да) 
И на последок «Шуточный экзамен».
-        Ребята, вы проучились в школе два года. Давайте проверим,  не забыли 
ли вы нашу школу. Отвечайте быстро на мои вопросы.
Сколько этажей в нашей школе?

17
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Как зовут директора нашей школы? А завуча?
Услышав звонок на урок, что нужно сделать? (Встать.)
Завтра в школу, кроме портфеля, что возьмете с собой? (Сменную обувь.)
- Я поздравляю вас с победой в испытаниях и началом учебного года. 
 Я рада, что вы ничего не забыли за лето! 
 Мы продолжим путешествие по Стране Знаний - 2 сентября. 
 А закончим мы наше путешествие в мае. 
 Я думаю, что это будет интересное путешествие, и вы вернётесь из него с 
большим багажом прочных знаний.
  Нас можно назвать 3  «В».
 А как ещё? 
 Наш класс – это СЕМЬЯ.
 А вот какая наша семья, мы сейчас узнаем. 
  Если вы согласны со мной, то говорите громко: Да! Да! Да!  
Класс наш в школе самый умный,
Пятерок хватит ли едва!
Мы вам скажем непременно:
Это класс наш? Да! Да! Да!
Класс наш в школе самый шумный,
Что кружится голова!
Мы вам скажем честно-честно:
Это класс наш? Да! Да! Да!
Класс наш в школе самый дружный,
Просто не разлей вода!
Мы вам скажем без сомненья:
Это класс наш? Да! Да! Да!
Класс наш в школе самый лучший,
Потому что мы – семья!
Мы вам скажем дружно-дружно:
Это класс наш?
- Да! Да! Да!
Проявляют интерес к изучаемому материалу. Составляют из букв, написанных
в длинных бусах, слова. 
10 
ми
н.

IV. Закрепление урока. Игра «Выпусти 
пар» 
аменяя всего один звук в слове, отгадайте 
новое слово.
Звуковая сторона слова - это всего лишь 
внешняя оболочка, форма. Но знание её, 
знание фонетики необходимо для 
глубокого усвоения родной речи.

Обсуждают над 
данным заданием, 
таким образом 
демонстрируют свои 
знания, 
по категориям.

карт
очк
и
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 Вывод: Звуки речи служат для различения
слов.

5 
ми
н.

V. Итог урока
Цель этапа: самооценка учащимися 
результатов своей учебной деятельности.
Проводит рефлексию.
-Какую цель мы поставили сегодня на 
уроке?
-Достигли мы целей, которые ставили в 
начале урока?

На стикерах 
записывают свое 
мнение по поводу 
урока. Оценивают 
работу своих 
одноклассников. С 
помощью смайликов 
изображают свое 
настроение.

Кар
точк

и

Сма
йли
ки 

 2 
ми
н.

VI. Домашняя работа. Объясняет 
особенности выполнения домашней 
работы.

Ученики записывают 
в дневниках.

Дне
вни

к

№ C00016        20.05.2021 ж

АХМЕДИОВА АРАЙ СЕЙДРАСЫЛОВНА
Алматы облысы Кербулақ ауданы   "Аралтөбе орта мектебі мектепке дейінгі

шағын орталығымен" КММ  Орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі

Дата:                                                                                                               Класс: 3
урок 3-4

Тема:  Наша Родина.
Слово. Буквы и звуки А,О.

Звукобуквенный анализ слов. Деление слов на слоги.Ударение.
Цель урока: Расширить знания и представления учеников о своей Родине,

показать красоту природы Казахстана. Развивать чувство прекрасного;
умение наблюдать, высказывать своё мнение,  развивать  творческие
способности учащихся;  умения  работать с картой. Содействовать

воспитанию патриотизма, побуждать беречь природу окружающей среды.

Деятельность учителя Деятельность
обучающихся

наглядно
сти

3 мин. I. Организационный момент.
Приветствует учеников, проверяет
готовность к уроку, желает  успеха.

Для создания псих-кой атмосферы
проводит игру «Путаница».

Ученики
осмысливают
поставленную

цель.
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5 мин. II. Проверка домашней работы.
Отгадывание кроссворда

«Профессии».

.Мастер по приготовлению пищи.
2.Рабочий, занимающийся покраской

предметов.
3.Пашет поле.

4.Делает снимки.
5.Рабочий, специалист по обработке,

сборке и починке металлических
изделий.

6.Работник, который пасет скот.
7.Рабочий, занимающийся

обработкой дерева.
8.Лицо, заведующее кассой,

занимается выдачей и приемом денег.
9.Ухаживает за телятами.

Ключевое слово:
_________________________

Ответы к кроссворду: (Повар,
маляр, тракторист, фотограф, слесарь,

пастух, столяр, кассир,  телятница).
Ключевое слово: профессия.

-Как нужно относиться к людям
разных профессий?

Ученики
демонстрируют

свои знания.

20 мин. III. Осмысление новой информации.
Упражнение " Ассоциации".

- Ребята, какие ассоциации возникают
у вас, когда вы слышите слова "Наша
Родина"? Напишите на листочках три
слова, которые ассоциируются у вас с
этими словами. (Учащиеся называют
свои ассоциации и приклеивают свои

листочки – стикеры  к "Дерево
Казахстана").

Ученики
демонстрируют

свои знания.
- Имя

прилагательное
–

самостоятельная
часть речи,
обозначает

признак
предмета и
отвечает на

вопросы какой?

Учебник

Разноуро
вневые

карточки

20
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Игра  «Бабочка».
Бабочка-красавица

Всем нам очень нравится!
Раз – росинкою умылась,

2 – к цветочку наклонилась,
3 – почистила сапожки,
4, 5 – махнула мошке,

6 – лапками подрыгала,
7 – быстренько попрыгала,
8 – платьице расправила,

9 – причёсочку поправила,
10 – полетела, на цветочек села.

(в конце игры ребята «садятся» на
цветочки, которые расположены на

полу).
-Ребята,  каждый из вас выбрал себе
цветок, а сейчас распределитесь на
две группы и сядьте за те столы, на

которых вы увидите свои цветы.

чей?
- В предложении
обычно бывает
определением.

- Сравнительная
и превосходная.

Выполняют
упражнения.

10 мин. IV. Закрепление урока. По методу
«Кто смелее»

.Работа по карточкам - диалог.
Группа  №1.

1.Объясни, что такое Родина?
2.Как называется наша Родина?
3.Что ты знаешь о Казахстане?

4.Назови президента нашей
республики.

5.Назови столицу  Казахстана.
6.Назови достопримечательности

Астаны.
Группа  №2.

1.Родина – это место, где человек
родился и живет.

2.Казахстан.
3.Казахстан - огромная страна. В ней
есть реки, леса, степи, моря и горы.
4.Нурсултан Абишевич Назарбаев.

5.Астана.

Учащиеся
составляют

ассоциативную
карту.

Бумага
А4
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6.Байтерек, Пирамида, Хан Шатыр …
.

5 мин. V. Итог урока.  Вы сегодня многое
узнали о спряжении глаголов.

Каждый воспринял новую
информацию по-своему. Давайте,

напишем телеграмму своим
одноклассникам. (По стратегии

«Телеграмма»)
Оценивание фишками 

Проводит рефлексию.
- За что бы вы себя могли похвалить?

- Какие трудности встретились на
уроке?

. Что же такое язык как явление?
Подсчитаем количество набранных

командами баллов, определим
победителя

Ученики пишут
телеграммы

своим
одноклассникам.
Оценивают свои

работы.

стикеры

фишки

2 мин. VI. Домашнее задание. Объясняет
особенности выполнения д/работы.

Записывают
домашнюю

работу в
дневниках.
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№ C00017     20.05.2021 ж

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан
ойлау технологиясын тиімді қолдану

БАЗАРБАЕВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИНОВНА
Ақмола облысы.Зеренді ауданы. «Өзен ауылының ЖОББМ» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі 

Қазақстан бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарынан лайықты орын алу үшін
өзінің мәдениеті мен ғылымын, білімі мен білігін, рухани байлығымен елімізді

айдай әлемге таныта білуі керек. Н.Ә. Назарбаев

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев  өзінің  «Қазақстан  -  2030»  стратегиясын
қамтыған  Жолдауында:  «Жастарды  қазақстандық  патриотизм  мен
шығармашылық жағынан дамыған жеке тұлға ретінде тәрбиелеу аса қажет» деп
айтқаны баршамызға мәлім.

Болашақ  ұрпақтың  білікті  де,  білімді  болуы  алдымен  бастауыш  білім
беруден бастау алатыны анық. Әр сыныпта оқитын оқушылардың ақыл–ойы,
қабілеттері, зейіні, талғамы, сөйлеуі тіпті істеген істері,өмірге көзқарастары әр
түрлі.  Пән  мұғалімдері  оқушының  ата–анасымен,  психологпен  және  сынып
жетекшісімен жақсы қарым қатынаста болуы керек. В.А.Сухомлинский: «Жеке
тұлғаның  психофизологиясна,  ішкі  жан  дүниесіне  жағымды  әсер  етіп,  оны
дамыту мүмкін емес» деп жазады. Баланың қызығуынсыз қабылданған түсінік
терең білім негізі бола алмайды. Сондықтан бала эмоциясына әсер етіп, оның
қызығушылығын  оятып,  білімді  қызыға  қарау  жолдарын  үйрету  керек.
Қызыққан тұлғаны оқыту, тәрбиелеу және оның дүниетанымын кеңейтіп, дағды
мен іскерліктерін жетілдіру жеңілге түседі.

Тәуелсіз еліміздің тұғыры биік болып, қарышты  дамуына сапалы білімі,
саналы тәлімі бар отаншыл жастар өлшеусіз үлес қосады. Ұрпақ  үшін заманауи
әдістер мен технологияларды енгізу  ,  білімге  қол жетімділікті  кеңейту,  білім
сапасын арттыру Қазақсатанның одан әрі қарыштап дамуы үшін қажет. Жарқын
болашақ кепілі–білімді ұрпақ. Тиісінше, жастардың жан–жақты әрі жүйелі білім
алуына барлық жағдай жасалып отыр. Бұл-Елбасының қамқорлығы.

Қазіргі мектептің оқыту үрдісінде білім берудің тенденциялары мен даму
бағыттарын  қамтамасыз  ететін  50  -  ден  аса  педагогикалық  технологиялар
қолданыс  табуда.  Осы  жаңа  педагогикалық  технологиялардың  ішінде  сын
тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясының орны ерекше. Бұл технологияны
жарыққа шығарған американдық педагогтар Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С.
Уолтер.  Олардың  пікірінше  оқу  міндетті  түрде  белсенді  болуы  керек.
Оқушының әр нәрседен бір мән табуға мүдделі және білуге құмарлығы болса
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ғана  белсенділік  пайда  болады.  Оқытуды жеке  тұлғаға  бағыттау  арқылы кез
келген сабақтың дамытушылық, тәрбиелілік мүмкіндіктерін пайдаланып және
осы жүйені қолдану барысында қазақ тілі мен әдебиет сабағында оқушының
шығармашылық қабілеттерін дамыту ойдағыдай жүзеге асырылады. Қазақ тілі
мен әдебиет сабақтарын «Сын тұрғысынан ойлау» технологиясы стратегиялары
негізінде құрып оқыту, яғни сыни тұрғыдан ойлау тәсілін іс-тәжірибеме енгізу
нәтижесі  жеткіншектер  бойында  мынадай  іскерліктер  мен  дағдыларды
қалыптастыруға болатынын байқатты.

Әрбір оқушы өзінің жеке ойымен, өмірге деген көзқарасымен және ойлау
қабілетімен  ерекшеленеді;
• Жеке дауысты (кейіпкер, жазушы, бірге оқитын оқушы) қабылдауға үйренеді;
•  Ойын  жаңа  ақпараттар  арқылы  білдіреді  /мағынаны  тану  кезеңінде/;
•  Өз  ойларын  толық,  дұрыс  тұжырымдайды;
•  Өздеріне  белгілі  пайдалана  алады;
• Өз біліміне сүйеніп,  мәселенің шешімін дұрыс тауып, ойын жеткізе біледі,
яғни «Мен» деген сөзді ұғады.

Сыни тұрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды
болып табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Осы модуль бойынша
оқушылардың  сыни  тұрғыдан  ойлауын  дамуын  ойларын  саналы  түрде
қабылдап  жеткізуін  көздейміз.  Сыни  тұрғысынан  ойлауды  дамыту
бағдарламасы  әлемнің  түпкір-түпкірінен  жиналған  білім  берушілердің
бірлескен еңбегі. Мақсаты – барлық жастағы оқушыларға кез-келген мазмұнға
сыни тұрғыдан қарап, екі ұйғарыммен пікірдің біреуін таңдауға саналы шешім
қабылдауға үйрету.  Сонымен қатар көп ақпаратты таңдай,  жинақтай отырып,
ішінен  қажетті  ақпаратын  алуына  және  өз  ойын  еркін  айта  білуге  үйретеді.
Сыни  тұрғыдан  ойлаудың  ең  оңтайлы  тәсілі-балалардың  жеке  басының
тәжірибесіндегі дәлелдерге мән беруге ынталандыру. Оқушылардың кез келген
әңгіменің сапасымен мазмұнын білуі, біз үшін маңызды болып табылады.

Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. Бұл модуль оқушылар үшін де, мұғалімдер
үшін де ең қажетті  әдіс.  Сыни тұрғыдан ойлау – Қазақстандағы білім беруді
дамыту  үшін  маңызды  болып  табылатын  қазіргі  ең  басты  педагогикалық
түсінік.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  оқушылардың  да,  мұғалімдердің  де  сыни
тұрғыдан ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын  көздейді.

Сыни тұрғыдан ойлау - бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың
нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге
бағытталған пәндік шешім. Ол болашақта әрекет жасауға шешім бола алады.
Сыни  тұрғыдан  ойлау  көбінесе  қарсы  пікір  айтуға,  баламалы  шешімдерді
қабылдауға,  ойлау  іс-әрекетімізге  жаңа  немесе  түрлендірілген  тәсілдерді
енгізуге  дайын  болуға,  ұйымдастырылған  қоғамдық  әрекеттерге  және
басқаларды  сыни  тұрғыдан  ойлауға  баулуды  білдіреді.  (Мұғалімге  арналған
нұсқаулық  49  бет)  Сыни  тұрғыдан  ойлау  «ойлау  туралы  ойлану»  деп
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сипатталған.  Ол  маңызды  мәселерді  талқылау  және  тәжірибен  ой  елегінен
өткізуді қамтиды. Сыни тұрғыдан ойлау әдісі оқушыларды шығармашылыққа,
ізденімпаздыққа,  оқушының  жүйелі  ойлауына  жол  ашады.  Сыни  тұрғыдан
ойлау әдісі  оқуда да,  жазуда да  керек тәсіл  екеніне  көзімді  жеткіздім.  Сабақ
барысында   сыни  тұрғыдан  ойлау  модулін  былай  кіріктірдім.  «Мозайка»
стратегиясы кезінде сыни тұрғыдан ойлана отырып, оқушылар кітапты қолдана
отырып атомның сызбасын құрастырды. Бұл әдіс оқушыларға сыни тұрғыдан
ойландырады,  ойлана  отырып  жауап  береді.  Нәтижесінде  бір-бірінің
құрастырған суреттеріне сыни тұрғыдан ойлана отырып, бағалай білді.  Сыни
тұрғыдан  ойлай  білетін  еркін  тұлғаны  қалыптастыруға  осы  әдіс  оң  әсерін
тигізді.

Сыни тұрғыдан ойлау көбінесе қарсы пікір айтуға, баламалы шешімдерді
қабылдауға, ойлау және іс-әрекетімізге жаңа немесе түрлендірілген, тәсілдерді
енгізуге  дайын  болуға,  ұйымдастырылған  қоғамдық  әрекеттерге  және
басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға баулуды білдіреді 
Мектеп  жасындағы  оқушылар  сыни  тұрғыдан  ойлауды  есепке  ала  отырып,
бақылау  мен  тыңдау  арқылы,  өз  шешімдеріне  дәлелдер  жинау,  олар  үшін
талапқа сай өлшемдерді қолдану сияқты дағдыларды дамытады. Бұл үдерісте
оқушылар  бақылау,  талдау,  қорытынды  жасау,  интерпретация  жасайды.Сыни
тұрғыдан  ойлаудың  ашылуы  қызығушылығын  ояту  бұрынғы  алған  біліммен
жаңа  білімді  салыстыра  отырып,  сол  кезде  қызмет  ететін  «Топтау»,  «Түртіп
алу», «Ойлану», «Топта талқылау», «Жұпта талқылау», «Жұмбақ шешу», т.б.
әдістер.  Қызығушылығын ояту   мен қатар,  оқушының белсенділігін  арттыру
сияқты  әдістерден  тұрады.  Өйткені  оқушы  өзінің  білетінін  есіне  түсіреді,
қағазға  жазады,  көршісімен  бөліседі,  тобында  талқылайды.  Балалар  осы
әдістерді қолдана отырып баланың ойы ашылады. Бағдарламаға енгізілген түрлі
тәсілдердің бірі мұғалімнің өз тәжірибесі  туралы нақты мақсатқа көшу, және
тізбектелген сабақтар топтамасын жүйелі түрде енгізу. Осы сәтте бағдарламада
қарастырылған жеті модульді пайдалану мақсатында мемлекеттік стандартында
көрсетілген  мақсаттарды  сақтай  отырып  тәжірибемде  тізбектелген  сабақтар
топтамасының  орта  мерзімді  сабақ  жоспарын  және  қысқа  мерзімді  сабақ
жоспарын  жасадым.  Сыни  тұрғыдан  ойлауға  үйрету  модулін  таңдаудағы
мақсатым  оқушылардың  ойлау  шығармашылық  қабілеттерін  арттыру,  ойын
жетік  жеткізе  алу,  алған  білімдерін  кез-келген  жерде  қолдана  білу,  жаңа
технологиыны   пайдалана  отырып  өз  ойын  толық  жеткізуге  үйрету.  Сыни
тұрғыдан ойлау модулінің мақсаты дегеніміз – алған білімдерін сыныптан тыс
жерде,  кез  келген  жағдайда  тиімді  пайдалана  білуін  қамтамасыз  ету.
Венн диаграммасы – екі затты алып, олардың ерекшеліктері мен ұқсастықтарын
салыстыру.
«Синквейн» тәсілі. Мұны бес жолдан тұратын өлең деп те атайды. Бұл әрбір ой
толғау  кезеңінде  қолданылады.
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Синквейн жазу ережесі:
1) Бірінші қатарға бір сөзбен тақырып жазылады (зат есім түрінде).
2) Екінші қатарға тақырыпты екі сөзбен келтіруі (екі сын есім түрінде).
3) Үшінші қатарға үш сөзбен осы тақырып бойынша іс - әрекет жазылады 
(етістік, көсемше).
4) Төртінші қатарға төрт сөзден тұратын осы тақырыпқа қатысты сөйлем 
немесе сөз тіркесі.
5) Соңғы қатарға тақырып мәнін сипаттайтын бір сөзден тұратын синоним 
(метафора) жазылады.
 Эссе стратегиясын ой толғау кезеңінде қолданған тиімді. Мұнда оқушылар 
тақырыптық ішкі сырын терең түсініп, өз пікірін, өз ойын дұрыс жеткізіп, оқу 
материалының негізін анықтап, сол арқылы оларды өмірмен байланысын 
жазады. Сонымен қатарКубизм стратегиясы – кубик жасалынып, оның 6 
қырына 6 түрлі тапсырма жазылады. Мұғалім кубті ортаға тастап, қай қыры 
түссе, оқушы сол қырындағы тапсырмаға жауап береді.
Білемін. Үйрендім. Білгім келеді. Бұл стратегияны 1984 жылы Чикаго 
университетінің профессоры Донна Огл шығарған. Оның мақсаты – таным 
үрдісінде рефлексивтілікті дамыту.
«Эссе» стратегиясы бойынша өз ойынан әр түрлі пікірлер құрастырып, оны 
дәлелдеуге үйренеді.
 «Сауалнама-интервью» стратегиясы да жаңа білімді меңгертуге үлкен септігін 
тигізеді. «Сауалнама-интервью» стратегиясы бойынша өтілген тақырыпқа 
талдау, салыстыру, зерттеу жұмыстары бойынша оқушы білімін жинақы түрде 
қорытыныдылауға болады.
Оқушыларды жеке тұлға ретінде ала отырып, олардың іс-әрекет түрлерін 
мақсатты қалыптастыру, өздік, дербес ізденуге баулимыз. әрбір оқушыны өз 
беттерімен көркем туындыны оқуға, талдауға, бағалауға жетелейміз. «Сын 
тұрғысынан ойлау» технологиясы дайын білімді қайталап айту емес, оны өз 
белсенділіктері бойынша алуға тәрбиеленеді. Оқушылардың өзіндік жұмысына 
мақсатты бағдарлар, айқын міндеттер қойғыза білуге үйретеміз.
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында проблемалық сабақтарды бөліп алу, 
әзірлеу, соны талқылау, өзіндік қорытынды жасау, өз беттерімен анализ, 
синтезге, бағаға жету, өзін-өзі бақылау, жұмыстары балаларды 
шығармашылыққа, жүйелі білімге жетелейді.
Сонымен, қазақ тілі мен әдебиеті сабағында сын тұрғысынан ойлау 
технологиясы бойынша үйрету барысында мынадай қорытыныдыға келдім:
1. Оқушы өмірге деген өз ойын білдіретін жазу стилін тапты.
2. Жаңа білім бойынша өз жобалары, модельдері, болжамдарын тыңдап, 
талқылау (өздері талдайды, бір-бірін тыңдайды)
3. Өзіндік қорытыныдылары, оның қаншалықты ғылыми, шындыққа жақын 
екенін саралайды.
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4. Білімді өз бетімен алуға деген ынтасын, шығармашылық жұмыстарға 
қабілетін, танымпаздық белсенділіктерін арттырамыз.
5. Білім дәрежесі деңгейін саралау /өзіндік анализ, синтез, бағалауының деңгейі 
қалыптасады/
6. Бір-бірімен ынтымақтастығы, пікірлерін айта білуі, қорғай білуі, айтыса 
білуге дағдыланады.
7. Оқушыларда жазу кезінде ғажайып ойлар пайда болады, онымен қатар өзінің 
және өзгеледің пікірі мен тәжірибесіне құрметпен қарауға үйренеді.
8. Оқушы әрекеті адамның ойлау қабілетін дамытады және ол кітап оқыған 
кезде өз ойын тұжырымдайды.
9. Оқушылар өз ойымен, іс-тәжірибесімен, пікірелрмен бөлісуге үйренеді, бұл 
бағыт топпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
10. Жұмыс барыстарын алмасу арқылы оқушының өз ойын ашық, жасқандай 
айтуға, басқа адамның ойын дұрыс қабылдауға үйренеді.

* * * * * *
№ C00019     20.05.2021 ж

Сәкен Сейфуллин. Көлде

СМАГУЛОВА НУРГУЛЬ СМАГУЛОВНА
Ақмола облысы Целиноград ауданы 

№2 Қосшы орта мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі

Педагогтің аты-жөні
Күні:
Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны:
Сабақтың тақырыбы Сәкен Сейфуллин. Көлде.
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

2.1.3.1  -  шығарманың  тақырыбы  мен  үзіндісіне
(бастапқы бөліміне) сүйеніп, оқиғаның соңын болжау

Сабақтың барысы.
Сабақтың 
кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының 
әрекеті

Бағалау Ресурстар

Басы Психологиялық ахуал 
қалыптастыру.
«Әсерлерімізбен 
бөлісейік» жылулық 
шеңбері
Педагог  балаларға  1-2
минут  көздерін

Психология
лық ахуалға
берілген 
психогиялы
қ 
жаттыңулар
ды орындау

Психология
лық ахуал.

Алдыңғы 
білімді еске
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жұмып,өздерін  тағы  да
табиғат  аясында,көк
майса  шалғында
жатып,көк  аспан,аппақ
бұлттарды
көріп,құстардың
сайраған  әнін,судың
сыбдырын  естіген
кездерін  елестетуді
ұсынады. 
Жұмыс ережесін келісу
- Сабақта бір-
бірімізді  сыйлаймыз, 
тыңдаймыз!
- Уақытты  
үнемдейміз!
- Нақты,дәл  жауап  
береміз!
- Сабақта  өзіміздің 
шапшаңдығымызды, 
тапқырлығымызды  
көрсетеміз!
- Сабаққа  белсене  
қатысып, жақсы  
бағааламыз!
Алдыңғы білімді еске  
түсіру (ұжымда)

арқылы  
жаңа 
сабаққа 
назар 
аудару.

Оқушылар 
сұраққа 
жауап 
береді, 
жұмысты 
берілген 
түріне 
қарай 
орындайды.

ҚБ: От 
шашу 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау.

түсірутапсы
рмалары.

Сабақтың 
ортасы

Ширату тапсырмасы.

Белсенді оқу 
тапсырмалары(топта, 
ұжымда) 

Мәтінді түсініп оқы.
Көлде

Дескриптор:
1) мәтіннің 
тақырыбын анықтай 

Берілген 
сұраққа 
жауап 
беріп, 
тапсырмала
рды 
талапқа сай
орындайды.

Белсенді 
оқу 
тапсырмала
ры(топта, 

Форматив
ті 
бағалау.

ҚБ: Бас 
бармақ  

Оқылым, 
жазылым 
тапсырмала
ры.
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алады, негізгі ойды 
табады.
2) шығармашылыққа 
негізделген сұрақтар 
қояды.
3) берілген тақырып 
бойынша ой қорыту 
жасай алады.
ҚБ: Бас бармақ  
арқылы бір-бірін 
бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмаларын 
орындау 

ұжымда) 

Жұмыс 
дәптеріндег
і жазылым 
тапсырмала
рын 
орындау

арқылы 
бір-бірін 
бағалау.

Соңы Жаңа білім мен 
тәжірибені қолдану
 «Ойлан, Жұптас, 
Пікірлес»

Оқушыларға
қандай  да  болмасын
сұрақ,  тапсырма
берілгенен кейін оларды
тыңғылықты  орындауға
бағытталған
интербелсенді  тәсіл.
Тақтада  сұрақ/тапсырма
жазылғаннан кейін әрбір
оқушы  жекеше  өз
ойлары  мен  пікірін
берілген  уақыт  ішінде
(2-3  минут)  қағазға
түсіреді.  Содан  кейін
оқушы  жұбымен
жазғанын  3-4  минут
талқылайды, пікірлеседі.
Мұғалімнің  екі-үш
жұпқа  өз  пікірлерін
бүкіл  сыныпқа
жариялауын  сұрауына
болады. 

ҚБ: 
Бағдарша
м көздері 
арқылы 
бір-бірін 
бағалау.

Топтық 
тапсырмала
р.
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Жаңа білім мен 
тәжірибені қолдану

(ҚБ)  “Екі  жұлдыз,  бір
тілек” әдісі.

Кері 
байланыс

«Бағдаршам» кері 
байланыс.

Сабақтан 
алған 
әсерлерін 
стикерге 
жазып, 
суретін 
жібереді.

«Бағдар
шам»

Кері 
байланыс 
тақтайшасы
.
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№ C00021    20.05.2021 ж

Тәуелсіз елдің өсуі – өркенді ұрпақтың қолында

КАЗЫГУЛОВА МАРЖАН ЯСЫНҚЫЗЫ
Астана Халықаралық университетінің Педагогикалық колледжі 

Қоғамдық пәндер оқытушысы
                        
 «Халық  өмірі  оның  келесі  ұрпағымен  жалғасып  отырады.  Сондықтан
халықтың  Мәңгілігі  туралы  арманнан  асқақ  арман  жоқ.  Мәңгілік  Ел  -  бұл
ертеңгі  күнге  есік  ашатын,  болашаққа  сенімді  арттыратын  идея,  бұл  -  кері
қайтпайтын және берік тұрақтылықтың символы...» Н.Ә.Назарбаев

         Еліміздің келешегі жас ұрпақ ұлттық сана-сезімі оянған, адамгершілігі
және рухани ойлау дәрежесі  жоғары,  мәдениетті,  парасатты,  ар-ожданы мол,
салауатты,  жоғары  патриоттық  санасы,  өз  елі  үшін  мақтаныш  сезімі
қалыптасқан  азамат  етіп  тәрбиеленуі  тиіс.  Өйткені,  ата-бабамыздың  сан
мыңдаған  жылдар  бойғы  асыл  арманы  болып  келген  «Мәңгілік  Ел»  болу
идеясын жүзеге асырушы, ол, әрине жас ұрпақ.
        Мемлекетімізде  келешек  ұрпақтардың өсіп-өнуі  үшін  жасап  жатқан
парасатты қадамдары өте мол. Еліміздің балабақша, мектеп, колледж, жоғары
оқу орындарына арналған стратегиялық білім беру бағдарламалары жастардың
білім мен ғылым жолында жан-жақты дамуларына, жаңа өзгерістерге төтеп бере
алатын,  заманауи  техниканы  меңгерген,  өз  ісінің  шеберлері  ретінде
қалыптасуларына мүмкіндіктер мол. Жас ұрпаққа сапалы біліммен бірге саналы
тәрбие  беру  қай  кезде  де  өзектілігін  жоғалтқан  емес.  Қазір  де  солай.   Жас
ұрпақты  елін,  жерін  сүюге  үндеп,  ұлттық  салт  –  дәстүрмен  сусындатуды
жалғастыруда.  Мәңгілік  Ел идеясының негізгі  мақсаты да  елге,  туған жерге,
Отанға деген сүйіспеншілікті дамыту.        
          Оқу мен тәрбие үрдісінде осы идея жүзеге асырылуда. Атап айтсақ,
арнайы пән  ретінде  жоғарғы оқу  орындарында  жүзеге  асуы,  арнайы  сабағы
ретінде өткізілуі.  «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы аясында ұлттық тәрбие беру
үдерісінің  мән-мағынасы  кеңінен  көрініс  тапқан.   Тәрбиенің  негізгі
бағыттарының ішінде патриоттық тәрбие ерекше орын алады. 
Елбасы  өз  сөзінде:  бүгінде  бізді  «Мәңгілік  Ел»  құндылықтары: азаматтық
теңдік,  еңбексүйгіштік,  адалдық,  толеранттылық,  шын  берілгендік  пен
патриотизм  біріктіреді»  деген  еді.   Жаңа  ғасырлардың  белесінде  өзінің  25
жылдық тарихына табан тіреген Қазақ елінің патриоттардың мекеніне айналуы
өзгеге үлгі, өзіміз үшін қуаныш. Сондықтан мемлекет тарапынан патриоттықты
дамыту бағытында әр - түрлі шаралар, көлемді бағдарламалар жасалуы міндетті
жұмыс. Қазіргі жаһандық дәуірде  өсіп келе жатқан жас  ұрпақ патриотизмді
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қалай түсінеді деген сұрақ бізді  толғандыруы тиіс.  Президентіміз «Болашақ»
бағдарламасы бойынша шетелде білім алған түлектермен кездесу барысында
«патриот – ол Қазақстанды шын сүйетін, ұлттық құндылықтарды қастерлейтін,
бойында адалдық,  ар  –  намыс,  ізгілік  қасиеттері  бар,  халқының дәстүрі  мен
Отанына деген сүйіспеншілігі мол адам» деген болатын. Мәңгілік елді мәңгілік
ететін - жастар. Сондықтан, жастарға тек білім ғана беріп қоймай, «Мәңгілік
Ел» идеясы аясында лайықты тәрбие де берілуі керек.
       Тарих беттерін парақтасақ... батыр бабаларымыз қазақ елінің басын қосып,
жауынгерлік  ерлік  мектебінің  негізін  салған.  Патриотттық  сезім  ұрпақтан-
ұрпаққа  дамып,  нығайып  жетіліп  отырады.  Себебі,  өскелең  ұрпақ  ата-
бабаларының жасаған ерліктерінен үлгі алады. Патриоттық сезімнің ең жоғарғы
көрінісі  –  ерлік.  Жастардың  Қазақстан  Республикасы  Қарулы  Күштері
қатарында  қызмет  атқару  жауапкершілігін  сезінуі,  азаматтық  борышын  өтеу
сенімділігі артады
         Бабалар жүріп өткен жолдың тарихи тағылымы бізге береке бастауы – ел
бірлігінде екендігін айқын көрсетілген.  Қазақстан әлемдегі саяси тұрақтылығы
бекем елдердің  бірі. Тәуелсіз  елімізде,  этносаралық  татулықтың,  достықтың,
бірліктің  де  берік  негізі  қаланды.  Ендігі  біздің  мақсатымыз  –  елдегі
тұрақтылықты  сақтап,  экономикалық  өркендеуді  дамыта  отырып,  өз
Отанымыздың ертеңгі кемелді келешегі үшін,  болашағы үшін адал қызмет ету.
       Бүгінде тәуелсіз елге тән барлық құндылықтарымыз бар.  Атап айтсақ,
Қазақстанның   Рио  Олимпиадасында  үлкен  жетістікке  жетіп,  мерейі  үстем
болғаны халқымызды біріктіре түсті,  патриотизмді  арттырды. ЭКСПО - 2017
көрмесін  өткізу  еліміздегі  ынтымақтастықты  арттыруда.  Осы  қасиетіміз  бен
құндылығымызды дамыту өз қолымызда.         
        Елбасы Н.Назарбаев жыл сайынғы халқына Жолдауында болашаққа бағыт-
бағдар  жолдарын  айқындап  береді.  Мемлекет  тарапынан  жастарды  қолдауға
бағытталған бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр, атап айтсақ:
1.  «Дипломмен ауылға» бағдарламасы;
2. «Студенттік баспана» бағдарламасы;
3. «Жасыл ел» бағдарламасы;
4. «Болашақ» бағдарламасы;
5. «Серпін» бағдарламасы;
6.  Студенттік  құрылыс  және  жастар  еңбек  отрядтарының  Республикалық
штабы» бағдарламасы (студенттік құрылыс отрядтарын ұйымдастыру) және т.б.
бағдарламалар.
          Қазіргі таңда елімізде 1000 – нан аса балалар және жастар ұйымдары
жұмыс  жасауда.  Сол  іс  –  шаралардың  ішінде  «Менің  Қазақстаным»
Республикалық жастардың патриоттық форумының ролі ерекше. Сол форумға
қатысқан  жастардың  Әнұранымызды  шырқап,  көк  туымызды  желбіреткенде
көпшілігінің толқып, мақтаныш сезімі кеудесін кернегеніне куәміз.
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          Егеменді ел дамудың 30 жылында барша қазақстандықтарды біріктіретін,
ел  болашағының  іргетасын  қалаған  басты  құндылықтар  жасалды.  Бұл
құндылықтар  –  уақыт  сынынан  өткен  қазақстандық  жол  тәжірибесі.

Біріншіден, бұл – Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы.
Екіншіден, бұл – қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбітшілік пен келісім.
Үшіншіден, бұл – зайырлы қоғам және жоғары руханият.
Төртіншіден, бұл – индустрияландыру мен инновацияларға негізделген 
экономикалық өсім.
Бесіншіден, бұл – Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы.
Алтыншыдан, бұл – тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы.
Жетіншіден, бұл – еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және бүкіләлемдік, өңірлік 
мәселелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қатысуы.

   Тәуелсіз  елдің  өсуі  –  өркенді  ұрпақтың  қолында.  Бүгінгі  таңда  ел
болашағының іргетасын қалаған басты құндылықтар жастарды отаншылдыққа
тәрбиелеуде негізгі құрал деп санаймын.

Пайдаланған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы  - 2011ж
2. «Қазақстан - 2050» Жолдауы, 2014ж
3. «Қазақстан тәуелсіздік жылдарында» - 2006 ж 
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 № C00022         20.05.2021 ж

СТУДЕНТТЕРДІҢ МУЗЫКАЛЫҚ ЫРҒАҚТЫ 
СЕЗІНУ ҚАБІЛЕТТЕРІН   ДАМЫТУМЕН ЖҰМЫС

КАЗМАГАМБЕТОВА  КАРЛЫГАШ  ЖИЛЫСОВНА
Астана Халықаралық университетінің Педагогикалық колледжі  

«Музыкалық білім беру» бірлестігінің оқытушысы

                 Студенттердің  шығармашылық белсенділігін дамытуда музыка үлкен 
рөл атқарады. Ол кез-келген басқа өнер сияқты, студенттің жан-жақты дамуына 
әсер ете алады, моральдық-эстетикалық тәжірибені ынталандырады, қоршаған 
ортаны өзгертуге, белсенді ойлауға жетелейді. Ол көркем әдебиетпен, театрмен,
бейнелеу өнерімен қатар өте маңызды әлеуметтік функцияны орындайды. Бірақ 
ғылым мен техниканың барлық жеделдетілген дамуы, әмбебап 
компьютерлендіру музыкалық білімнің қалыптасуына зиян келтіретін 
рационалды және логикалық ойлаудың белсенді дамуына әкеледі.
                Студентті музыкаға үйрету бірнеше аспектілерден тұрады: есте сақтау
мен есту қабілеттерін дамыту, музыкалық аспапта ойнаушыларда – дұрыс қол
қойылымы,  әншілерде  –  дауыс  қойылымы,  музыкалық  ырғақты  сезіну
қабілеттерін  дамыту.  Осылардың  арасынан  көп  студенттерге  музыкалық
ырғақты сезіну қиындыққа түседі екен. Ырғақ дегеніміз не?
                Музыкада әлді және әлсіз үлестердің жүйелі түрде алмасып келіп 
отыруын -  ырғақ деп атаймыз. Әлді және әлсіз үлес – бұл өзіміз білетін қазақ 
тіліндегі жуан және жіңішке буындар секілді, әлді үлес – бұл жуан буын, ал 
әлсіз үлес – жіңішке буын. Кез келген әуенді тыңдай отырып біз оған өзіміз 
байқамай - қолымызды, аяғымызды, басымызды, жалпы денемізді қозғалту 
арқылы реакция жасаймыз, осы әуен тыңдау барысындағы қозғалыс қабілеттері
– музыкалық – ырғақтық сезім деп аталады . Ырғақтық сезімсіз (чувства 
ритма) ешқандай да музыкалық сала: ол ән айту болсын, аспапта ойнау, бишілік 
өнер немесе композиторлық өнер болсын онсыз мүмкін емес. Оны дамыту үшін
сабақ барысында көптеген әр түрлі тәсілдер, көрнекіліктер қолданамыз. 
Солардың бірі – ырғақты дамытуға арналған видеолар қосып, қолмен 
шапалақтау немесе балаларға арналған ұрмалы (ударные) аспаптар арқылы 
берілген өлшемге сай ырғақты соққызу. 
        Музыкалық – ырғақтық сезімді дамытуда көрнекі құралдардың алар орны 
ерекше. 
Музыкалық музыкалық ырғақты сезіну қабілетін арттыруға арналған бірқатар
тапсырмалар орындату: 
1. шығарманы октава жоғары ойнау;
2. шығарманың ырғақтық өлшемін соғу;  (  карточкаларда арнайы жазылған
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ырғақты суреттерді ұрып өрсетуге де болады)
3. шығарманың 2 тактысын шапалақпен соғып , кейінгі 2 тактысын ішінен
санау
4. шығарманың басы мен соңындағы әуенді әндетіп айтқызу.
    Мысалы,  келесі  жаттығуларды  «  Мектепке  дейінгі  тәрбие  және  оқыту»
мамандығында  «Музыкалық  тәрбие  беру  теориясы  мен  әдістемесі»  пәнінде
және  «Музыкалық  білім  беру»  мамандығындағы  музыкалық  дайындықсыз
келген,   1-ші  курс  кейбір  студенттерімен  алғашқыда  осы  көрнекілік
жаттығуларымен жұмыс жасауға болады.

Музыкадағы  төрттік және сегіздік ноталарын – ұзақ (ТА) және қысқа (ти)
дыбыстар деп алмастырамыз.
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                                                    ТА                   ти       ти

              Ырғақты сезіну қабілетін дамыту - студенттермен жұмыс істеудегі 
маңызды және жауапты міндет. Ырғақ - бұл музыкалық өнер үшін әрдайым 
өмірлік маңызы бар музыканың алғашқы қайнар көздерінің, бастапқы 
элементтерінің бірі. Ырғақ (ритм) сезімін дамыту оның мүмкіндіктерін жүзеге 
асыру барысында студенттердің музыкалық мәдениетін қалыптастырудың 
тиімді шарты болады, олар:
есте сақтауды, ойлауды, белсенділікті, бақылауды, мақсаттылықты, логиканы, 
интуицияны дамытуда; 
- жеке бастың әл-ауқатын сезінуге жағдай жасауда;
 - студенттердің ішкі тәжірибе мен сыртқы көрініс бірлігінде дамуында.              
              Әр түрлі ұлттық мәдениеттерде, әр кезеңдерде және музыканың сан 
ғасырлық тарихының жеке стильдерінде ырғақтың рөлі бірдей емес. Кейде 
ырғақ бірінші кезекке шығады, мысалы, Африка мен Латын Америкасының 
мәдениеттерінде, басқа жағдайларда оның тікелей экспрессивтілігі орыс 
әуенінің кейбір түрлеріндегі сияқты таза әуеннің мәнерлілігімен сіңеді. Бірақ 
кез-келген жағдайда уақыт бойынша өрбіген музыканың ырғақты 
ұйымдастырудың сол немесе басқа формасы болады.
             Ырғақ туралы айтқанда  біз әрқашан метро ырғағын есте ұстаймыз. 
Метрономның соққысын тыңдай отырып, көптеген адамдар оны еріксіз түрде 
екі-үш соққылы шаралар тізбегі ретінде қабылдайды, мысалы, бір-екі, бір-екі 
және т.б., немесе бір-екі-үш, бір-екі-үш. және т.б.
             Музыкалық ырғақты тек ырғақты сезіну негізінде, яғни моториканың 
негізінде эмоционалды пайымдау негізінде қабылдау және көбейту мүмкін. 
Санау, басқа медиаторлық әдістер сияқты, тек көмекші рөл атқара алады. Бұл 
қажет және пайдалы, өйткені ол ырғақты сезімнің көрінуіне ықпал етеді, ол 
пайдасыз, тіпті педагогикалық жағынан зиянды, өйткені ол музыкалық ырғақты
сезімнің орнын басады. Студент ритмикалық сызықты берік ұстап тұру үшін, 
сөзсіз «өзін-өзі бағыттауға» жүгінуі керек, өзі үшін ырғақты қимылдарды 
белгілейтін қандай да бір қозғалтқыш тірегін табуы керек.
             Музыкалық-ритмикалық сезім - музыканы белсенді (моторикалық) 
сезіну, музыкалық ритмнің эмоционалды экспрессивтілігін сезіну және оны дәл 
жаңғырту қабілеті. Ерте жаста музыкалық-ритмикалық сезім музыканы есту 
музыканың ырғағын азды-көпті дәл жеткізе отырып, толығымен тікелей сол 
немесе басқа моторлық жауаппен жүретіндігінде көрінеді. Бұл музыкалық 
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қозғалыстың уақытша ағымын қабылдау мен қайта жаңғыртуға байланысты 
музыкалық көріністердің барлығының негізінде жатыр.
             Музыкалық білім, егер біз білім адамзат қоғамы құрған материалдық 
және рухани құндылықтардың жиынтығы екендігіне сүйенетін болсақ, онда 
музыкалық білім, екінші жағынан, жалпы білімнің бөлігі екендігі түсінікті , осы
жалпы білім деңгейінің көрсеткіші. Музыка - бұл ырғақтық дыбыстардың өзара 
байланысының жиынтығы. Музыкалық білімнің ажырамас бөлігі - ырғақ пен 
дыбыс.. Музыкалық білімнің ажырамас бөлігі - ырғақ пен дыбыс. Музыка - бұл 
дыбыс, бірақ егер ырғақ болмаса, біздің құлағымызға жағымды болмайды. 
Ырғақ - оның даму шарттарының бірі. Ритм ұзақтылықты басқарады (бұл 
дыбыстың ұзақтығы), қарқын (бұл дыбыстың дыбысы), екпін (бұл дыбыстың 
күшеюі) және т.с.с. Бұл әуен жасау үшін қажет нәрсе , бұл дегеніміз - музыка 
ырғақ заңдылығына сәйкес дамиды.
                Музыка мен қозғалыс - бұл дыбыс және оның ырғақты 
ұйымдастырылуы сияқты өзара байланысты ұғымдар. Жоғарыда айтылғандай, 
уақыттық басталу, ырғақты қалып дыбыстардың, демек, музыкалық бейненің 
негізін құрайды. Ритм, пульсация, қозғалыс, іс-әрекет мәні бойынша бірдей 
сипаттамалар. Ондаған жылдар бойы мұғалімдер қозғалысты музыкалық 
дамудың құралы ретінде қолданып келеді. Музыкалық білім берудің 
прогрессивті педагогикалық жүйелерінде қозғалыс ерекше орын алды, өйткені 
музыканттар оны денені жақсарту ғана емес, сонымен бірге адамның рухани 
әлемін дамыту мүмкіндігі деп таныды. Музыканы тұтас қабылдау үшін ырғақ 
қажет. Егер адамда ырғақ сезімі бала кезінен қалыптаспаған болса, ол музыканы
жеткіліксіз қабылдайды, яғни оның «музыкалық білімі» зардап шегеді.
             Қорытындылай келе, жоғарыда аталып өткен көрнекі құралдар: видео- 
материалдар, арнайы жаттығу карточкалары, метроном, ұрмалы аспаптардың  
рөлі музыкалық - ырғақтық сезімді дамытуда өте маңызды орын алады.
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• Абдуллин Э. Б. Методологическая подготовка учителя музыки. Мәскеу, 
2005г — 405б. https://www.twirpx.com/file/1689781/ 
• Ветлугина Н. А. Структура музыкальности и пути ее исследования. 
Музыкальное развитие ребенка. Мәскеу, 1986г — 325 б. http://www.art-
education.ru/electronic-journal/nauchnaya-shkola-n-vetluginoy 
• Смакова З. Тұяқбаев «Сырнай үйрену мектебі» 2006ж , Алматы 15-20 б.
• https://www.researchgate.net/publication/309663049_Muzykalno-
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  ҰРПАҚТЫ  РУХАНИЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ 
КӨЗІ – ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНДА 

МАХАНБЕТОВА ЗӘУРЕ НАҒАШЫБАЙҚЫЗЫ
Астана Халықаралық университеті Педагогикалық колледжінің  

қазақ тілі мен әдебиеті піні оқытушысы

 «Халық  рухының  ұшқыны  ақындардың,  сазгерлер  мен
 айтқыш  абыздардың жүрегінде  тұтанып,  жалындай  бастады. 
Асан  қайғы,  Шалкиіз,  Бұқар  жырау  сияқты  бұл дəуірдегі  
ұлттың  шығармашылығында  шынайы  қазақ  руханияты 
қалыптасып  дамыды» 
                                                Н.Ə.Назарбаев «Тарих толқынында» 

Жыраулар  поэзиясы – әдебиеттану ғылымында, әдебиет тарихында көркемдік
негіздері  жөнінен  де,  әлеуметтік,  тарихи  мәні  жөнінен  де  жан-жақты
қарастырылып, жүйеге түскен сөз өнері. Жыраулар XV ғасырдың орта шенінен
бастап,  қазақ  халқының  құрылу  дәуіріндегі  қилы  күйді  боямасыз  жеткізді.
Асанның, Қазтуғанның, Шалкиіздің, Доспамбеттің жыр-толғауларында сол бір
алыста қалған аласапыран арпалыс шақтардың тірі суреттері жатыр. 
         Жырауларды халық қадір тұтқан. Ел толқыған кезде, бүліншілік шыққанда
немесе ел шетіне жау келғен кездерде ақыл - кеңес сұрайтын болған. Мұндай
кезде  жырау  жұртшылықты  ауызбіршілікке  шақырып,  оларға  күш-қуат,  дем
беріп, істің оң шешілуіне ықпал еткені белгілі. Ендеше көкірегінде сәулесі бар
әрбір жан ұлы жыраулар өмірі мен оның қалдырып кеткен жақұт жырларына
үңілсін.  «Адам  өткенге  қарап  өседі,  бүгінге  қарап  бой  түзейді,  болашақты
болжап күн кешеді».  Сондықтан тарих мойындаған  ұлы жыраулардың өмірі
мен шығармашылығын ұлықтап, оны оқушыға дұрыс меңгерту - маңызды іс.      
Отаншылдық  рухты  насихаттаушы  жыраулар  тақырыбын  өтудегі  қолданып
жүрген  тәжірибеммен  бөлісе  кетсем  деймін.  Шәкірттеріме  сабақ  барысында
жыраулардың қоғам өміріне  белсене  араласқанын,  өз  шығармаларында қазақ
қауымы үшін мәні зор әлеуметтік мәселелерді  көтергенін, жырларының өзекті
тақырыбы  –  туған  елі,  оған  деген  сүйіспеншілігі,  елдің  бірлігі,  бүтіндігі
екендігін  тапсырмаларды  түрлендіре  қолдану  арқылы   түсіндіремін.  Осы
жұмыстар төңірегінде «Қазақ әдебиетінен жұмыс дәптер. Жыраулар поэзиясы»
атты арнайы жұмыс дәптерін құрастырдық.  Жұмыс дәптерінде студенттердің
өзіндік ізденулеріне, саралай талдай отырып,  сыни ойлауларына бағытталған
тапсырмалар  берілген.  Жыраулық поэзияның қалыптасуы мен даму кезеңдері,
көрнекті  өкілдерінің  өмірі  мен  шығармалары,  мәліметтер,  ғалымдардың
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пікірлері  электронды  турде  жинақталып,  ресурс  ретінде  ұсынылды.
Тапсырмаларды   орындауда  студенттер  осы  ресурсты  пайдалана  алады.
Берілген  тапсырмалар  студенттердің  оқу  материалын өздігінен  меңгерулерін,
өзін-өзі   бағалауын  қамтамасыз  етеді.    Мысалы,   жыраулар  поэзиясының
құндылығы неде?  М.Әуезов: «Бұл дәуірдегі әлеумет тіршілігінің ең шешуші
мәселесін  әдебиет  жүзіне  түсіріп,  алғашқы  рет  қалың  ел  қамын  ойлап,
күңіренген қария – Асан. Бұл заман сыншысы сөйлесе,  шешілмеген жұмбақ,
түйіні  шатасқан  сөздерді   сөйлейді,  өзі  туған  заманның  белгілерін  қарап,
келешек заман не айтарын болжайды; сөзінің бәрі терең  ой, терең мағынамен
сөйленеді.  Айтпақ  жайларын  ашып,  ұғымды  қылып  айтып  бермейді.  Әдейі
көмескілеу  жұмбақ  қып  айтады.  Жыраудың  сөзі  мақсатсыз  айтылмайды.Не
айтса да көптің мұңы , көптің жайы туралы ,  не көпке арналып ақыл, өсиет
түрінде айтылады», -  дейді.  Ұлы жазушының пікірін деректермен жалғастыр
деген тапсырмалар студенттің өзіндік ізденісін тудырады..
Сондай-ақ, жыраулар толғауларындағы архаизм, тарихи көнерген, мағынасы 
түсініксіз сөздердің танымдық табиғатын аш немесе толғаудағы түсініксіз 
сөздермен жұмыс жасаңыз.
Үлгі:
Жабысы – қазақ жылқысының байырғы қарабайыр тұқымы.
Жабағы – 6 ай мен 1 жас аралығындағы тай.
Батташығы – шатырма гүлділер тұқымдасына жататын тамыры сәбізге ұқсас,
көп жылдық шөптесін өсімдік.Онда эфир майы болғандықтан, оны жас күйінде
мал жемейді.
Кежі – үйдің бір түрі
Интербелсенді әдістерге құрылған тапсырм түрлері  оқушының қызығушылығы
мен ізденісін тудырады. Мысалы,   Жәнібек хан мен Асан арасындағы қарым-
қатынасқа шағын диалог құр немесе «Алаң да алаң, алаң жұрт» толғауының
кейіпкеріне ашық хат жаз т.б.
Жыраулар  поэзиясын  толық  ашып  оқыту  -  болашақ  маман  үшін  күрделі
тақырыптардың  бірі,  техниканың  қарыштап  дамыған  заманында  жыраулар
әдебиетінің  көрнекті  өкілдерінің  шығармаларын жас  ұрпаққа  дәріптеу  жан  -
жақты жүргізілу маңызды. Ұлттық рухы біртұтас халықтар ғана тарих көшінде
ұлы  жеңістерге  жететіні  адамзат  қоғамында   жыраулар  мұрасы  арқылы
дәлелденіп  отыр.  Жас  ұрпақты  отансүйгіштікке,  патриоттыққа  тәрбиелеуде,
«Мәңгілік Ел» идеясын бойларына сіңіруде  жыраулардың алатын орны ерекше.
Оқыту үдерісінде тиімді қолданылған бұл жұмыс дәптеріндегі тапсырмалар мен
талдау  түрлері  студенттердің  пәнге  деген  ынтасын  арттырады,  сол  арқылы
жыраулар  поэзиясының  терең  қатпарларын  игеруіне,  асыл  маржандарын
түсінуіне мүмкіндік туғызады.
 Қорыта айтқанда, ұрпақты руханилыққа тәрбиелеу тұрғысынан жыраулар
мұрасы өз мәнділігін жоғалтпақ емес. Сондықтан  ұрпағының келешегі  үшін ел
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тұтастығын жырлаған жыраулар шығармаларын дұрыс оқыту маңызды.  Олар
толғаған жырлар арқылы жас ұрпақтың  бойына рухтық сезімді қалыптастыру –
«Мәңгілік Ел" идеясын жүзеге асыру көзі . Ұрпақты  ұлттық  рухқа  тəрбиелеу
тұрғысынан  жыраулар  мұрасы  өз   мəнділігін  жоғалтпайды десек,   ақын -
жыраулар  толғаған  жырлар  арқылы  олардың  бойына  патриоттық  
сезімді қалыптастыруымыз қажет.   

                                        Пайдаланылған әдебиеттер:
 
1.Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. 7 том Қ.П.-Алматы:Ғылым,1983.,
2.Егеубаев А.Кісілік кітабы (ғылыми эссе).-Алматы:Ана тілі,1998.
3.Келімбетов  Н.Ежелгі  дәуір  әдебиеті  (Қазақ  әдебиеті  бастаулары).Алматы:
Атамұра,2005.
4.Қыраубаева А.Ежелгі әдебиет.-Алматы:Қазақ университеті,1999.
5.Қазақ әдебитінің қысқаша тарихы. 1 кітап.-Алматы: Қазақ университеті,2002.
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№ C00023     20.05.2021 ж

ЖИЫНДАРДЫҢ ҚИЫЛЫСУЫ ЖӘНЕ БІРІГУІ 

Сарсенбаева Бекзат Женисовна
 Астана Халықаралық университетінің Педагогикалық колледжі

Математика пәні оқытушысы

Қысқа мерзімді жоспар

Күні 04.02.2020 ж. 
Тобы 2 кб
Пәні Математиканың теориялық негіздері және бастауыш 

класта математиканы оқыту әдістемесі
Оқытушы Сарсенбаева Бекзат Женисовна
Тақырыбы Жиындардың қиылысуы және бірігуі.  Жиындардың 

қиылысу және бірігу  заңдары  
Құндылықтар Ақиқат (адалдық, шыншылдық, іскерлік)
Оқу мақсаты  Жиындардың қиылысуы және бірігуіне 

анықтама беріп, таныстыру. Жиындардың қиылысу 
және бірігу  заңдарын қолдана алуға үйрету;
 Берілген  қасиеттер  бойынша  жиын
элементтерін  бөліп  алуды  үйрету,  жиындарды
салыстыру  амалдарын  орындау  арқылы
оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту;
 Студенттерді  берілген  тапсырманы іскерлікпен
орындай  білуге,  бір-біріне  деген  өзара  құрмет
көрсетуге, адалдыққа, шыншылдыққа тәрбиелеу.

Оқыту әдістері 
(стратегиялар)

1. қайталау
2. сұрақ - жауап
3. интербелсенді әдістер 
4. постер қорғау
5. АКТ

Сабақтың типі, түрі типі - аралас сабақ
түрі - шығармашылыққа бағытталған түсіндіру 
сабағы 

Табыс критерийлері

Барлық студенттер Көпшілік студенттер Жекелеген студенттер
Берілген 
материалдармен 

Оқытушының 
тапсырмасын 

Жекелей сұрақтарға 
ұтымды жауап бере 
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жұмыс жасайды, жаңа 
материалды меңгереді, 
мысалдар келтіреді, 
негізгі идеяны  
анықтап, оны талдап-
талқылайды, бірін-бірі 
бағалайды. 

Жиын және оның 
элементтері туралы 
ұғымды біледі, 
белгілену 
символдарын жазады, 
қарапайым есептерді 
шығара алады; 

орындайды: тақырыпқа 
қатысты сұрақ қояды, 
топтың пікірімен 
санасады, өз ойларын 
ортаға салып,  дұрыс 
жауапты анықтайды. 
Әдебиеттермен жұмыс 
жасайды. Топтаса 
отырып  постер жасап, 
оны талдайды, пікір 
алмасады, негізгі идеяны 
анықтайды.
Жиындарды  Эйлер-Венн
дөңгелектеріне 
кескіндеуді қолданып, 
есептер шығара алады; 

алады, жазбаша жұмыс 
жасайды топта 
көшбасшы болып, 
қалыптастырушы бағалау
жұмысын жүргізе біледі, 
рефлексия жасайды.
Теорияны іс жүзінде 
қолдана алады, күрделі 
есептерді математикалық
тілге аударып шығара 
алады.

Сабақтың
кезеңдері,
уақыты

Оқытуш
ы не

істейді?

Студенттер не істейді? Ресурстар

Қызығушы
лығын 
ояту
І 
Ұйымдаст
ыру 
а) 
Сәлемдесу 
Сәлеметсіз
дер ме, 
құрметті 
студенттер!
- Мен 
сіздерді 
көргеніме 
қуаныштым
ын.
- Көңіл-
күйлеріңіз 
қалай?
ә) 
Студенттер 

Сәлем
десу

 Студенттер 
топтасады

I топ - сандар жиыны, 
II топ - отбасы жиыны,  
IІІ топ - колледжде 
оқытатын пәндер, 
ІV топ - әріптер жиыны,  
V топ - апта күндері 
жиыны.

«Өзін-өзі тану» 
сабағының «5Т» 
ережесін 

1.Тәртіп 
2.Талап 
3.Тыныштық 
4.Тазалық 
5.Татулық  басшылыққа 
аламыз

Абдрахманов Қ. Қ., 
Ермекбаева А.Е.  
Математиканың 
бастауыш курсының 
негіздер
Т.Қ.Оспанов, 
Ш.Х.Құрманалина, 
Ш.Қ.Құрманалина 
«Математиканың 
теориялық негіздері» 
оқулығы
- компьютер;
-маркерлер;
-стикерлер;
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тізімін 
тексеру      
б) 
«Жиындар 
қасиеттері
не» қарай  
топқа бөлу, 
бағалау 
парағын 
тарату, топ 
басшысын 
анықтау
Студенттер 
түрлі кеспе 
материалда
р арқылы 
кездейсоқ 
топқа 
бөлінеді.
ІІ Үй 
тапсырмас
ын тексеру

 В) Үй 
тапсырмас
ын тексеру
«Кубизм» 
әдісі 
кубикте 
жазылған 
сұрақтарға 
жауап беру

Кубтағы 
номер 
бойынша
сұрақтар 

1. «Жи
ын» 
сөзінің 
мағынас
ын қалай 
түсінесің
? 
Жиынға 
мысал 
келтір.
2. Жи
ындарды 
неше 
түрге 
бөлуге 
болады? 
3. Жи

 Студенттер 
оқытушының кіріспе 
сөзін тыңдайды

Сұрақтар қойылады, 
студенттер жауап береді.
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ын мен 
жиын 
элементт
ерін 
қалай 
белгілей
міз?
4. Жи
ынды 
схема 
түрінде 
қалай 
бейнелей
міз?
5. Жи
ынды 
берудің 
қандай 
тәсілдері
н 
білесің?
6. Бос 
жиын 
дегеніміз
қандай 
жиын?

Дәйексөз.
«Шындық  
шырағы 
дауыл 
соқса да 
өшпейді»
Ғ.Мұстаф

ин

Ел 
қорғап 
келеген 
азаматым
ыз - 2 
рет, ару 
қыздары
мыз - 2 
рет, 
бірлігіміз
үшін 
барлығы
мыз - 2 
рет 
қайталай

Кезектесіп дәйек сөзді 
айтады

Дәйексөзді дәптерге 
жазады
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мыз.

Өз 
ойларың
ды 
ортаға 
салып 
көріңдер
Сұрақта
р :
1. 
Шындық
тың 
шыңын 
қалай 
сезінеміз
?
2. Өз 
өміріңізд
ен 
қандай 
мысал 
келтірер 
едіңіз?
Дәйексөз
ді былай
тұжыр
ымдайм
ыз:
Шынды
қ - 
дегеніміз
отпен 
тең.Ол 
дауыл 
соққан 
сайын 
лаулап 
өрши 
түседі, ал
шындық 
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ашылған 
сайын 
нақтылан
а береді. 
Сондықт
ан да, 
әрқашан 
шыңдықт
ы 
шыңғырт
ып 
айтудан 
тайынбай
ық. Сол 
кезде  
ғана, 
шыңдықт
ың 
ақиқатын
а 
жетесің. 
Шындық
- адамға 
қажетті 
құндылы
қтардың 
бірі 
екенін 
ешқашан
ұмытпаң
дар
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Мағынаны 
ажырату
ІІІ Жаңа 
білімді 
меңгерту

Сабақтың
тақырыбы
мен
мақсатын
хабарлау
Постер 
қорғау 
(топпен 
жұмыс). 
Оқулықтағ
ы мәтiнмен 
жұмыс.

Талқыла
нған
мәселе,
дайында
лған
постер
бойынша
қорытын
ды
жұмыс
немесе
өнімді
ұсыну
арқылы
өз
жұмысы
н  ұсыну,
идеялары
н қорғау. 

5   топқа
тапсырма
: 

1-топқа:
Жиындар
дың
қиылысу
ы. 
Оқулықт
ың  18-19
беттерінд
егі п.4
2-топқа:
Жиындар
дың
бірігуі. 
Оқулықт
ың  19-20
беттерінд
егі п.5

- Таратпа материалда 
берілген ақпаратты оқып,
аталған әдіс бойынша 
жұмыс жүргізіледі.
- Берілген тірек 
сөздер арқылы 
студенттер постер  
ойластырып, оны 
толтырады.

Топ мүшелерін 
ұсынылған мәселе 
туралы өзгелердің пікірін
біледі; өз жұмысын топ 
мүшелерімен 
талқылайды, жұмысқа 
терең сараптама жасау 
арқылы өз білімін, 
түсінігін кеңейтеді.

Соңында әр топ  өз 
постерлерін  қорғайды;
Сараптау, жинақтау, 
бағалау, ақпаратпен 
тиянақты жұмыс 
жасалады. 

Топтар бір-біріне кері 
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3-топқа:
Жиындар
дың
қиылысу
ының
жіне
бірігуінің
заңдары. 
Оқулықт
ың  26-28
беттерінд
егі п.7
4-топқа: 
Оқулықт
ың 92 
бетіндегі 
№7 
жаттығу
A және B
жиындар
ының
қиылысу
ын
табыңыз,
мұндағы:
А={а,  b,
c, d, e, f},
B={b,  e,
f, k, l} 
А={26,
39,  5,  58,
17,  81},
В={17,
26, 58}
А={26,
39,  5,  58,
17,  81},
В={17,
26, 58}
А={26,
39,  5,  58,

байланыс береді.
Бағалау: «Бас бармақ» 
cтратегиясы
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17,  81},
В={2, 6,
3, 9, 1,7}
Жауабы:
А∩В={ b
, e, f} 
А∩В={1
7,  26,
58}, ВА
А∩В={Ø
}

5-топқа:
Оқулықт
ың  95
бетіндегі
№7
жаттығу
A және B
жиындар
ының
бірігуін
табыңыз,
мұндағы:
А={а,  b,
c, d, e, f},
B={b,  e,
f, k, l} 
А={26,
39,  5,  58,
17,  81},
В={17,
26, 58}
А={26,
39,  5,  58,
17,  81},
В={17,
26, 58}
А={26,
39,  5,  58,
17,  81},
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В={2, 6,
3, 9, 1,7}
Жауабы:
АUВ={а,
b, c, d, e,
f, k, l} 
АUВ={2
6,  39,  5,
58,  17,
81}, ВА
АUВ={2
6,  39,  5,
58,  17,
81,  2,  6,
3, 9, 1,7} 

Сұрақтар
:
 1. 
Жиындар
арасында
ғы 
қандай 
қатынаст
армен 
танысты
қ? 
    
(қиылысу
, бірігу)
2. 
Жиындар
дың 
қиылысу 
мен 
бірігуі 
қандай 
заңдылы
қтарға 
бағынад
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ы? 
(ауыстыр
ымдылы
қ, 
терімділі
к, 
үлестірім
ділік 
заңдылы
қтарына)
3. Ал 
күнделік
ті өз 
өмірімізд
е де 
адамдар 
арасында
қандай 
қатынаст
ар бар? 
(туыстық
, 
бауырма
лдық, 
достық,  
отбасыме
н бірге 
болу, 
бұрынғы 
бірге 
оқыған 
сыныпта
сыңмен 
қайтадан 
бірге 
болу, 
өмір 
жолдары
ның 
қиылысу
ы)
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4. Өмірде
де 
өздерің 
заңдылы
қтарға 
бағынас
ыңдар 
ма? 
(ия, 
колледж 
ережесі, 
күн 
тәртібі, 
мектепке 
бару, 
білім 
алу)
5. Осы 
бүгінгі 
алған 
білімдері
ңді 
өздеріңні
ң кәсіби 
бағыттар
ыңда 
қолданас
ыңдар 
ма?
(Ия)
Олай 
болса 
мына 
бастауы
ш 
сыныпта
рға 
арналған 
оқулықта
рдан 
«Жиын, 
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оған 
қолданы
латын 
амалдар»
тақырыб
ын қай 
сыныпта 
қарасыта
ратынын 
тауып, 
айтыңдар
Жауабы: 
4 - 
сынып 1 
- бөлім
                
3 - 
сынып 1 
- бөлім
                
2 - 
сынып  2 
- бөлім
                
1 - 
сынып  
2- бөлім

Сергіту 
сәті
Жадыны 
дамытуға 
арналған 
ойын

Адасқан 
әріптерд
ен сөз 
құрау
НЖЫИ 
(жиын)
ЛТЭНЕ
МЕ 
(элемент
)
СОБ 
(бос)
ІСІТИТ 
(тиісті)
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ЕЭЛЙР 
(Эйлер)

Дамыту 
кезеңі. 
ІV Жаңа
білімді
бекіту
Оқулықпен 
жұмыс 
«Үштік» 
әдіс 
(Ойлан, 
жұптас, 
бөліс)

Бастауы
ш 
сыныпта
рға 
арналған 
оқулықта
рдан 
тапсырма
5   топқа
тапсырма
: 

1-топқа:  
4 - 
сынып  
оқулығы 
1 – 
бөлімінің
96 
бетіндегі 
3а, 3ә, 3б
тапсырма

2-топқа:  
3 - 
сынып  
оқулығы 
1 – 
бөлімінің
63 
бетіндегі 
практика
лық 
тапсырма

3-топқа:  
2 - 
сынып  
оқулығы 

«Ойлан-жұптас-бөліс» әдісі арқылы берілген 
тапсырма бойынша əрбір оқушы жеке жұмыс жасау 
арқылы өз ойын қорытып, жұп болып пікірлерімен 
бөліседі; бұл бүкіл топтық талқылауға ұласады

Тақта мен ауызша жауап 
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2 – 
бөлімінің
54 
бетіндегі 
топтық 
жұмыс 
және 
дәптерме
н жұмыс

4-топқа:  
1 - 
сынып  
оқулығы 
2 – 
бөлімінің
113 
шығарып
көр, 
орындап 
көр, 
ойлан 
тапсырма
лары 

5-топқа:  
3 - 
сынып  
оқулығы 
1 – 
бөлімінің
71 
бетіндегі 
№2 есеп
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V. 
Сабақты 
қорытынд
ылау

Жұппен жұмыс
1-тапсырма.  Тұжырымдардың ақиқаттығын

анықтаңдар:
Тұжырым Ақи

қат
Жалғ

ан
Жиындар латын алфавитінің бас 
әріптерімен белгіленеді

А

Кез келген жиынның кем дегенде 
бір элементі болады

А

Жиынның барлық элементтерін 
латын алфавитінің бас әріптермен 
белгілеуге болады
Ең болмағанда бір элементі бар 
жиын бос емес жиын деп аталады

А

Натурал сандар жиыны 
шектелмеген

А

Жұбын 
бағалау

VІ  Үйге
тапсырма
беру

Т.Қ.Оспанов, 
Ш.Х.Құрманалина, 
Ш.Қ.Құрманалина 
«Математиканың 
теориялық негіздері» 
оқулығынан п.5., 6 ,7   18-28
беттері

VІІ
Бағалау

Оқытушының қойған 
бағаларына студенттердің 
өз ойларын білдіруі (келісуі
/келіспеуі )
Бағалау парағы
Оқушыларға сабаққа 
қатысқанына сай баға қою.

Рефлексия
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 № C00024     20.05.2021 ж

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
В СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

УРАЗБЕКОВА ЗАМЗАГУЛ КЕНЖЕГАЛИЕВНА
Международный университет Астана  Педагогический колледж

Преподаватель музыкальных дисциплин 
                                                                                               

        Основу содержания предметов музыкальных дисциплин, как и предмета
 «Самопознания» составляют общечеловеческие ценности. 
    Содержание музыкальных предметов имеет значительные возможности для
интеграции нравственно – духовного образования «Самопознание».
     У многих преподавателей специальности «Музыкальное образование» не
вызывает трудности интегрирования своих предметов с самопознанием.
Приведу  примеры  выявления  общечеловеческих  ценностей  в  содержание
предметов музыкального цикла.
Пример№1

Основной музыкальный инструмент (фортепиано).
     В расходящейся гамме   движение рук противоположное и встречное со
стремлением к конечному звуку. 
     Преподаватель объясняет на примере: два человека идут в противоположном
направлении, удаляясь друг от друга, у каждого из них своя цель, которую они
должны достигнуть; или идут навстречу друг другу, приближая долгожданный
момент встречи.
     Различные пути ведут к одной и той же истине. Нельзя сказать, что мой путь
верный, а твой неверный. Для каждого человека существует свой собственный
путь. Мы должны быть терпимы друг к другу и уважать путь других. 
В данном примере вы выходим к ценности: Истина. 
Качества: видеть во всем хорошее, справедливость, уважение ко всем.
Пример№2.
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Музыкальная литература
Преподаватель рассказывает о нелегкой судьбе Людвига ван Бетховена:   
о неразделенной любви великого композитора.  В это трудное для композитора
время была  написана  «Лунная  соната»,  которая  была  связана  с  сердечными,
душевными переживаниями. В это же время Бетховен начинает терять слух, Он
лечится у многих врачей, но лечение не приносит результатов. У него пропадает
интерес к жизни, пишет завещание. Но любовь к музыке, к людям спасли его от
негативных  мыслей.   Композитор  не  ожесточился,  не  впал  в  отчаяние,  он
отважно  вступил  в  борьбу  с  Роком  –  это  тема  становится  лейтмотивом  его
творчества.
(От борьбы к победе)
Вопросы: 
- На примере Лунной сонаты определите внутренний мир композитора на тот
период  жизни,  связав  с  данной  историей.  Как  вы  понимаете,  что  такое
внутренний мир человека?
- Что переживал композитор в данное время?
- Какие качества характера ему помогали в его нелегком жизненном творческом
пути?
- Какие ценности он возвышает в своих музыкальных произведениях?
-  Случалось  ли  в  вашей  жизни  встречать  людей  с  волевым  характером?
Расскажите.
Ценность: Внутренний покой.
Качества: высокие мысли, самообладание, уважение к себе и окружающим.
      Рассказывая  студентам  о  жизни  и  творчестве  великих  композиторов,
преподаватели обязательно стараются приводить вдохновляющие примеры из
их  жизни.  Последующие  беседы  помогают  духовному  росту  студентов,
способствуют  совершенствованию  характера,  студенты  учатся  ставить
правильные цели и достигать их.
Пример №3.
            На уроках  методики музыкального воспитания в детском саду и
методика  музыкального  воспитания  в  школе преподаватели  готовят
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студентов к практике, изучают различные методики, разучивают и поют с ними
песни,  учат  их  как  правильно  интегрировать  уроки  музыки  с  предметом
«Самопознания». По программе предмета музыки в начальных классах очень
много песен о родных, любимых людях.
После  прослушивания  песен  учитель  проводит  беседу  о  том,  как  родители,
родные  заботятся  о  них  и  как  важно  и  им  заботиться  о  близких.  Через
содержание  и  музыку  раскрываются  такие  ценности  как  любовь,  семья,
доброта.
Качества: стремление помогать, умение проявлять заботу, чуткость.   
 Много песен про природу и животных. Здесь в основном выявляем ценность
ненасилие. 
Качества: любовь ко всему, бережное отношение к природе,
ответственность за сохранение окружающего мира.
Пример №4. 
 Постановка голоса
       В начале урока постановки голоса мы иногда выполняем дыхательную
гимнастику, потому что некоторые студенты приходят на урок взволнованные,
эмоциональные, а упражнения помогают им снять напряжение и успокоиться. 
Дыхательная гимнастика Стрельниковой оказывает оздоровительное действие
не только на дыхательную систему, но и на организм в целом. Врачи доказали
положительные  результаты  лечения  дыхательной  гимнастикой  для
восстановление легких после Ковид19, что актуально в настоящее время.
 Выполняя дыхательную гимнастику при вдохе вдыхаем все самое позитивное,
положительное, а выдыхаем все самое негативное, отрицательное из того что у
нас есть.
Пример №5.
     Известную всем, песню великого Абая «Желсіз түнде жарық ай» студенты
очень  любят  исполнять  на  всех  уроках  музыкальных  дисциплин.  Через
содержание и музыку этой песни можно  выявлять все ценности.
      Преподаватели – музыканты дают студентам не только знания и умения, но
и  формируют  у  них  ценностные  отношения,  поэтому  музыкальные  занятия
являются уроками «духовного очищения».
     Полученные в процессе интеграции знание будет живым и практическим,
сформулирует у будущих специалистов целостную картину мира,  и позволит
передавать из поколения в поколение не только интеллектуальные, но и духовно
– нравственные знания.
      Человек рождается с ОЧЦ, просто надо их выявить в процессе занятий. А
для того чтоб выявить у студентов, мы должны выявить у себя. Мы должны
быть такими, чтобы они следовали нашему примеру и образу. Потому что слово
образ – это и есть образование.
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№ C00027     20.05.2021 ж

Химиялық  сабақтарда қазіргі  заманғы технологияларды қолдану

ОМАРОВА КУМИС БЕГИМБЕТОВНА
Қарағанды қаласы №34 жалпы білім беретін 

мектебінің химия пәнінің мұғалімі

 Білім берудің сапасы мен тиімділігін арттырудың маңызды факторларының
бірі  -  әр  мұғалімнің  кәсіби  білімінің,  біліктілігі  мен  біліктілігінің  жоғары
деңгейі,  ол бүгінгі  күннің маңызды міндеттерінің бірі  болып табылады. Осы
мақсатта  бүгінгі  таңда  мұғалімдерді  даярлау  жүйесін  жетілдіру  бойынша
бірқатар  оң  қадамдар  жасалуда.  Мұғалім  оқу  процесінде  оқушылардың
танымдық  іс-әрекетін  ұйымдастырады,  бағыттайды,  бақылайды,  бағалайды
және оқу,  тәрбие және даму мақсаттарын іске асыру арқылы жеке тұлғаның
дамуына ықпал етеді. Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру үздіксіз
педагогикалық  білімнің  бөлігі  болып  табылады,  оның  мақсаты  бұрын  алған
кәсіби білімдерін жаңарту және тереңдету, педагогикалық тәжірибені жетілдіру
және  мұғалімнің  кәсіби  қызметіне  байланысты  білім  беру  қажеттіліктерін
қанағаттандыру.  Бүгінгі  таңда  орта  мектептерде  жаңа  педагогикалық
технологияларды  енгізуге  ерекше  көңіл  бөлінуде.  Жаңа  педагогикалық
технология - бұл білім беру жүйесінің ұтымды жолдарын жобалау және жобалау
процесі,  мұнда мұғалім басты жауапты тұлға  болып табылады.  Оның негізгі
міндеті  -  ақпаратты  оқырмандарға  тез  және  анық  жеткізу.  Оқушыларда
жаңалықтарға құлақ асып, басқаша әрекет етуге бейім болса да, мұғалім оларды
ойлауға,  пайымдап,  қорытынды  шығаруға  үйретуі  керек.  Оқушының  басты
және негізгі міндеті - оқу және оқу. Айта кету керек, оқу процесінде мұғалім
оқушыларға  тақырып мазмұнын игеруге  көмектесуі  керек.  Ол  үшін  мұғалім
сабақ  барысында  жаңартырылған  білім  мазмүнінің  оқыту  әдістерінен
пайдалануы  тиіс.  Себебі  химия  мемлекеттік  білім  беру  стандарты  мен
бекітілген  оқу  жоспарының  мазмұны  мен  негізін,  сондай-ақ  оқушылардің
академиялық  және  практикалық  іс-әрекетінің  деңгейін  анықтайтын  эталонға
айналды.  Қазіргі  ғылым,  техника  және  өнеркәсіптің  қарқынды  дамуы
жағдайында  және  әлеуметтік-экологиялық  жағдай  өзгеріп  жатқан  кезде
мектептерде химияны қазіргі заманғы оқытудың маңыздылығы - уақыт талабы.
Ең алдымен мұғалім өзі оқытатын топтағы әр оқушының мінезін, химия пәніне
деген  қызығушылығын,  оның  пәнге  шығармашылық  қатынасын  анықтауы
керек. Химияны оқытуды мұғалім  әртүрлі ұйымдастыру негіз болып табылады,
яғні бул өзін-өзі  бағалаудың төмен деңгейіне ие оқушыларға көмектесу және
оларды оқушы ретінде көрсете білуге көмектеседі. Алайда, оқушылар өздерінің
түсінігі  туралы  сұрақтарға  ауызша  жауап  бергенде,  олар  алаңдап,  қиынға
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соғады. Сондықтан бұл әдістерден пайдаланудың мақсаты барлық оқушыларды
бірдей сабаққа тарту. Төменде келтірілген әдістер мұғалімдерге көмектеседі деп
ойлаймын. Бұл әдістер мыналарды қамтиды:

1-әдіс:  Жалпы  сұрау.  Барлық  оқушылардың  алған  сабақтарын  қалай
игергені анықталады. Олардың сұрақтарына жауаптар дәйекті түрде қойылады
және  барлық  оқушылардің  пікірлері  ескеріледі.  Жалпы сұрақ-жауапта  қысқа
үзіліс  болмаса,  бір  сұрақты  білмейтін  оқушы  үзіліп,  екінші  оқушыға  сұрақ
қояды. Сұрақ-жауапқа барлық сынып оқушылары қатысады.

2-әдіс  Жеке-жеке  сұрау.  Кейбір  оқушылардің  тақырыпты  қаншалықты
меңгергендігі  әр  түрлі  иллюстрациялар  немесе  суреттер,  үлестірмелі
материалдар,  тест  сұрақтары  арқылы  анықталады.  Бұл  жағдайда  мұғалім
оқушымен жеке жұмыс жасайды, олардың жауаптарын тыңдайды, талқылайды
және білімдерін бағалайды.

3-әдіс:  Топтарға болып сұрау.  Әр топға  бөлек қатардағы тақтадан мысал
келтіріліп,  тез,  анық  және  бірінші  жауап  беруі  керек.  Бұл  оларды  сабақта
белсенді ойлауға үйретеді.
1-мысал Реакцияны теңестірің және түрін атаңыз (8 сыныптар үшін).
1-топға   Al + O2 = Al2O3 

2-топға  Cu (OH)2 = CuO + HO
3-топға  CaCl2 + NaOH = Ca (OH)2 + NaCl
4-топға  H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2

2  мысал.  1-топға 26  реттік нөмірдегі элементтің протондары,  электрондары
және нейтрондары саны қанша?
 2-топға.  Протонының саны 18 болған элементтің реттік нөмері  қанша және ол
қандай элемент?
3-топға.  Нейтрондар   саны 14  болған  элемент  қайсы және  онің  протон  мен
электрон саны қанша?
4-топға.  Электрондарының  саны  29  болатын  элементтің  атауы  және  оның
салыстырмалы атомдық массасы қаншаға тең?
4-әдіс:  Тест әдісі.  Бұл әдіс оқушылардің білімімен және берілген тақырыпты
қаншалықты меңгергендігімен сипатталады. Бұл әдіс уақытты үнемдейді, яғни
15 минут ішінде бүкіл  сыныптың білімін  анықтауға болады.  Мысал ретінде,
«Темір»  тақырыбын  өткен  кезде  келесі  тест  сұрақтары  қойылады  (9-сынып
үшін).
1. Темір (ІІІ)-оксидағы темірдің массалық үлесі?
А) 40% B) 55,8% C) 68,4% D) 70% E) 82,2%
2. Темір атомында қанша электрон бар?
 A) 22 B) 26 C) 17 D) 18 E) 19
 3. Темір лабораторияда қайсы әдісмен алынады?
 A) Fe+H2=
 B) FeO+C=
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 C) FeO+CO=
  D)  FeO+AI=
  E) Fe2O3+CO=
 4. Fe2O3 дағы темірдің тотығу дәрежесі?
 А) +2 D) 0 B) -3 E) +3 C) -2
5. Гематитдің формуласы?
А) Fe3O4

 D) FeS2

 B) Fe2O3

 E) FeCO3

C) Fe2O3*nH2O
Тест сұрақтары оқушының білген нәрсесіне нақты сенетінін анықтау үшін
білімді тексеру.  Ол үшін тест сұрақтары нақты,  толық тұжырымдалған болуы
керек және тізімде көрсетілген барлық материалдарды қамтуы керек.
5-әдіс.  Нәтижелерді зерттеу.  Сонымен қатар 3-4  оқушы тақтаға шақырылады,
сұрақ-жауап парағы беріледі және жауап бағаланады.
1 оқушыға: Реакцияны аяқтап, түрін айтыңыз. Р + O2 =  
2 оқушыға: 18 г P2O5 құрамында P мөлшері қанша екенін анықтаңыз.
3  оқушыға:  Фосфор тыңайтқыштарына мысалдар жазып,  оның топырақ
құнарлылығын арттырудағы маңыздылығын түсіндіріңіз.
 4  оқушыға:  H3PO4 -тің құрылыс формуласын жазып,  Р нің валенттілігін
анықтаңыз.
Нәтижесінде оқушылардың жауаптары талқыланады. Оқырманға өз ойын еркін
айтуға үйретіледі,  ал қалған оқушыларға жауап дұрыс немесе бұрыс па екенін
байқауға, тыңдауға және ойлануға үйретіледі.
6-әдіс:  Бақылау әдісі.  Бұл әдіс тәжірибеде қолданылған кезде өте тиімді.
Оқушылар тәжірибені өз көздерімен көріп,  өзгерістерді байқап,  нәтижелері
туралы есеп беруі керек.  Мысал.  Тәжірибелік сабақ (8-сынып үшін).  Оттегі
тобындағы элементтердің қасиеттерін анықтаңыз (O). (Кестені қараңыз).
7-әдіс:  Жаттығулар жазу.  Бұл әдісті оқушыларды сыныпта фронтальды немесе
жеке топтарға бөлу үшін қолдануға болады,  мысалы,  фосфор оксиді (P2O5)
қасиеттерін зерттеу кезінде.
1 нұсқа. Келесі реакция теңдеуі тақтаға жазып, оны теңестіруді сұрайды:
 P2O5 + H2O=   
2-нұсқа.  Генетикалық байланысты жүзеге асыру сұралады.
 Р→ Р2O5 → Na3PO4  
8-әдіс.  АКТ мен жұмыс.Оқушыларға қызықты химиялық тәжірибелерді
интернет сайттерінан көрсету.
9-әдіс.  Диалог тәсілі.  Бұл әдіспен оқушыларға сұрақтар қойылады және әр
тараудың соңында материалға реферат жазылады.  Бұл  оқушылардің
тақырыпты, ойлау қабілетін және әдебиеттерден алатын қосымша ақпарат пен
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білімге негізделген.
10-әдіс.  Көрнекі  материалдармен  жұмыс.  Суретті  (сызбаны)  түсіндіру
мүмкіндігі. Мысалы, суретке байланысты қандай заттар молекулалық, атомдық,
иондық немесе кристалдық торды құрайды және затты атауға немесе пештің
құрылымы мен жұмысын түсіндіруге және т.б.
    Оқушыларға  жауаптарын  арттыру  үшін  саралауды,  сабақ  ойындарын
ұйымдастыруды, қойылған сұрақтардың алуан түрлілігіне назар аударуды, өзін-
өзі  тексеруді,  ауызша  жаттығуларды,  пікірсайыстарды,  нәтижелер  мен
жауаптарды түсіндіруді  үйрету керек.  .  Осы әдістерді  қолдану  оқушылардың
химияны  дамыту  және  ойлау  қабілеттерін  арттырады.  Сонымен  қатар
оқушының басқаша ойлау, сұрақтарға дұрыс және дәл жауап беру, өз бағалары
туралы  түсінік  беру,  білімін  өздігінен  тексеру,  жарыстарға  қатысу  және  өз
бетінше  ойлау  қабілеттерін  арттырады.  Бұл  оқушылардың  біліміне  оң  әсер
етеді.  Сонымен,  жоғарыда  аталған  әдістер  оқушылардің  идеяларын мақсатқа
бағыттауға, олардың оқу нәтижелерін болжауға және олардың жақсы нәтижеге
жетуін қамтамасыз етуге бағытталған заманауи педагогикалық технологияның
бір түрі болып табылады.
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№ C00029   20.05.2021 ж 

Ғажайып гүл
                      

БЕРТАЕВА ЖАНАТ СҰЛТАНОВНА
Түркістан облысы  адами әлеуетті дамыту басқармасы 

«Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған облыстық 
арнайы мектеп – интернат» КММ
І санатты дефектолог – логопед

       
Сабақтың тақырыбы: «Ғажайып гүл»
                                       Л дыбысын дұрыс айтуға машықтандыру.
Сабақтың мақсаты: Логопадтардың жалпы тіл кемістіктерін түзету. 
Артикуляциялық 
                                  жаттығулар арқылы тіл қимылын арттыру. Гүлдер туралы    
                                  білімдерін кеңейту.Сөздік қорларын молайту.Сөз бен сөзді 
                                  байланыстырып сөйлеуге дағдыландыру. Тілдің лексико – 
                                  грамматикалық құрылымын  кеңейту. Фонетико 
-фонематикалық 
                                  есту қабілеттерін арттыру. Ойын арқылы  қолдың ұсақ 
                                 моторикасын жетілдіру.
 Көрнекілігі:Суреттер, ғажайып гүл, кескін, айна, бинт
 Сабақ барысы: І. Ұйымдастыру кезеңі. 
Сәлеметсіңдерме ме балалар! Сендермен кездескеніме қуаныштымын. 
Бүгінгі күн біз үшін қуанышты болатынына сенімдімін.
                 Біз тамаша баламыз,
                 Жайнай берсін даламыз.
         Табиғатпен дос болып,
         Қамқорлықпен қараймыз.
Балалар, қазір бізде қандай сабақ?
Логосабақ.
Ия, ал балалар сендер логосабаққа не үшін қатысасыңдар?
Дыбыстарды дұрыс, анық айтып үйрену үшін  қатысамыз.
Олай болса, бүгінгі сабақта дыбыстарды анық, дұрыс айтып, қойылған 
сұрақтарға толық жауап береміз.
ІІ. Өткен сабақты қайталау. 
Балалар өткен сабақта қандай гүлдермен таныстық? Есімізге түсірейікші.
Қызғалдақ, сарғалдақ, бәйшешек, бақбақгүлі, т.б. суреттер бойынша әңгімелеу 
(айырмашылығын табу)
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ІІІ. Жаңа сабақ. «Ғажайып гүл»
Балалар, біздің бақшамызда «Ғажайып гүл» өсіпті. Қараңдаршы. Ал ол гүлдің 
жапырақтарына  ашайық.

I тапсырма
- Балалар, бізге «Ғажайып гүл» дегенде кездесетін Л дыбысының 
артикуляциялық кескінін естеріңе түсіріңдер.
                                                                     - Л дыбысы дұрыс шығуы үшін 
тістердің арасы     
                                                                      ашық тұруы керек, ал тіл ұшы үстіңгі 
тістің 
                                                                      түбіне немесе қызыл иегіне барып 
тіркеледі.

II тапсырма
 - Балалар, л дыбысын дұрыс айту үшін тілімізді жаттықтырып алайық.

Артикуляциялық жаттығу: «Ғажайып күй»
Тапсырмалар Артикуляциялық жаттығу
Балалар, біздің Тіліміз «Ғажайып 
гүл» болады
Гүліміз өсіп келеді Тілді сыртқа шығару
Гүліміздің жан жағына жапырақтар 
өсіп келеді 

Сағатша

Гүліміздің ортасы дөңгелек екен Тостақ
Гүліміздің үстіне жаңбыр тамшылап 
жатыр 

Ат шабыс

Буын тізбектерін қайталау.
  Ла-ла-ла                          Ло-ло-ло
Ли-ли-ли                           Ле-ле-ле
Лу-лу-лу                           Лы-лы-лы

ІІІ тапсырма 
Гүл туралы тақпақтар білесіңдер ме?(тақпақтар айта отырып ережені еске 
түсіру)
Әдемі гүлдер, гүлдер                                 Үзіп алсаң сен бір гүл,
Жайнап өскен гүлдер.                                Үзіп алсам мен бір гүл.
Өседі ұқсап балаға,                                     Не қалады сыйқынан,
Сән береді далаға.                                       Қызыл, жасыл жердің 
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ІV   тапсырма
Ойын: «Гүл теру»
Шарты: Қызыл, жасыл гүлдерден гүл шоғырын жасау.

V тапсырма
Тыныс алу жаттығуы. А.Стрельникованың әдісі бойынша 
Балалар, қараңдаршы ғажайып гүлімізде көбелек ұйықтап қалыпты. Көбелекті 
ұйқысынан оятып, ұшырайық. Ол үшін мұрынмен демімізді алып, ауыз 
қуысынан ауаны шығарып көбелекті үрлеу керек. 
1 тәсіл – баяу     2 тәсіл – үзіп - үзіп    3 тәсіл - жылдам
VI. Сергіту сәті. Ән
      - Теріп алған гүл шоғымызды әнімізді айтып, апайларға сыйлайық.
VII. Қорытынды. Сұрақ – жауап
VIII. Мадақтау. – «Ғажайып гүлдің» тосын сыйы: «Тәтті гүл кәмпиттер» 
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МАЗМҰНЫ

• КЫДЫРОВА ЖАНАТ КУРМАНБЕКОВНА

• МУТАН ЕРГУЛЬ

• КУЗЕЙБАЕВА ЖАНАР АЛИЯСКАРОВНА

• ХУСМАН САУЛЕГУЛ

• ТУРЫСБАЕВА РАЙХАН МОЛДАБЕКОВНА

• АХМЕДИОВА АРАЙ СЕЙДРАСЫЛОВНА

• БАЗАРБАЕВА АЙГУЛЬ ОРАЗАЛИНОВНА

• СМАГУЛОВА НУРГУЛЬ СМАГУЛОВНА

• КАЗЫГУЛОВА МАРЖАН ЯСЫНҚЫЗЫ

• КАЗМАГАМБЕТОВА КАРЛЫГАШ ЖИЛЫСОВНА

• МАХАНБЕТОВА ЗӘУРЕ НАҒАШЫБАЙҚЫЗЫ

• УРАЗБЕКОВА ЗАМЗАГУЛ КЕНЖЕГАЛИЕВНА

• ОМАРОВА КУМИС БЕГИМБЕТОВНА

• БЕРТАЕВА ЖАНАТ СҰЛТАНОВНА
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