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                                 № N00065     27.12.2021 ж 

Математика сабағында оқушылардың  

логикалық ойлау қабілетін дамыту 

ТАЖМИЕВА АЛМА БАЙКЕНОВНА                                                                                    

Қарағанды облысы білім басқармасының  Қарағанды қаласы                                     

білім бөлімінің «№ 86 жалпы білім беретін  мектебі» КММ                                

Математика пәні мұғалімі                                                                                                        

Педагог-зерттеуші 

 

 «Логикалық ойлау  - логикалық сөйлеудің негізі, ал мұны –

логикалық ұстаз дамытуға тиіс» К.Д.Ушинский 

Қазіргі таңда қоғамды дамыту үшін орта мектептің алдында тұрған негізгі 

міндеттердің бірі – оқушылардың шығармашылық қабілетін барынша ашып, 

толыққанды қоғам құруға өзінің бар мүмкіндігін жұмсайтын шығармашыл жеке 

тұлға қалыптастыру. Сондықтан, математиканы оқытуда оқушыларға оқу 

материалын есте сақтауға емес, осы материалды шығармашылықпен қолдану 

шеберлігін қалыптастыруға көп көңіл бөлінеді. Қазақстан дамуының қазіргі 

кезеңі әлемдік тенденцияларға сәйкес мектептегі білім берудің жаңа 

басымдықтары белгіленді. Математикалық сауаттылық – әлемдегі 

математиканың рөлін айқындау және түсіну, математикалық тұжырымды дәлелді 

негіздей білу және қызығушылығы бар, ойлы азаматқа тән қажеттіліктерді 

қанағаттандыру үшін математиканы қолдана білу. Сондықтан әр сабақ барысын 

жаңаша ұйымдастырып қана қоймай, оқушының пәнге қызығушылығы мен 

ынтасын арттыруда шығармашылықпен де жұмыс істеп келемін. Өйткені, қазіргі 

заман талабына сай білім беру мәселесі қоғам мүддесіне сай болуы үшін өз ісінің 

шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді деп есептеймін.  

Математика оқытудың негізгі мақсаттарының бірі адамның ойлау, ой 

тұжырымдау, абстрактілі нысандармен жұмыс істей білу қабілеттерін дамыту 

болып табылады. Қазіргі талапкерлердің тест жинақтарына логиқалық есептер 

енгізілді. Осы орайда логиқалық есептерді ЖОСБ кезінде тез шығару өте қиын. 

Сондықтан оқушылардың логикалық есептерді шығарудағы  дағдысын алдын – 

ала қалыптастыру қажет. 
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Әрбір  оқушы  математика  сабағында  сауатты болу  үшін  төмендегі 

мақсаттарды  жүзеге асыру тиіс: 

 Математика іс – әрекет сипатына сай логиқалық ойлауды қалыптастыру;    

 Математикалық білімді игеру мақсатында тәжірибеде қолдану; 

 Болмысты, табиғат пен қоғамды тануға қажет математиқалық мазмұнда 

ойлап, сөйлей алуы қажет; 

 Қойылған сұраққа немесе есептің жауабына дәл (жылдам, сенімді және 

дұрыс) жауап беруге дағдылану, ұмтылу; 

 Қоғамдық өмір практикасында қажетті математикалық ойлауды 

қалыптастыру. 

Мектептегі білім беру үрдісінде инновациялық бағытта жұмыс жасау арқылы 

оқушыға  заман ағымына сай жаңартылған мазмұнда білім беру талап етілуде. 

Ендеше математика ғылымына қызығушылығы бар оқушының математикалық 

іс-әрекет сипатына сай логикалық ойлауын қалыптастыруда  төмендегі мақсаттар 

жүзеге асырылуы тиіс:                                                              

 математикалық білімді тәжірибеде қолдану, өмірлік тәжірибеде 

математикалық ойлауды жүзеге асыруға баулу; 

 математикалық мазмұнда ойлап, сөйлей алуы қажеттілігін іске асыру; 

 сұраққа немесе есеп жауабына дәл (жылдам, сенімді және дұрыс)  жауап 

беруге дағдыландыру. 

Оқушылардың логикалық ойлауын  дамыту үшін алдымен, есеп-

жаттығуларды мазмұнды талдай білу іскерліктерін қалыптастыру 

керек.                                           Екіншіден, сызба, графиктік модель, тірек сызбалар 

бойынша есеп объектілерінің арасындағы байланыстарды түсініп қабылдауына 

бағыт беруіміз тиіс. Сонда ғана математика ғылымына ерекше  қызығушылығы 

бар оқушының логикалық ойлау деңгейі кеңейеді. Оқу үрдісінде осындай іс-

әрекеттер жүзеге асып, нәтижесінде  шығармашылық қабілеті жоғары, өз ойын 

жүйелі де, ашық айта алатын, қоғамға еркін сіңетін, өндіріске белсене 

араласатын жеке тұлға қалыптасады. Мектеп оқушыларының танымдық іс-

әрекеттің бір түрі - логикалық ойлау тәсілдерін қалыптастыру. 

Логикалық ойлауды дамыту дегеніміз: 

барлық логикалық ойлау операцияларын арнайы жүйелі түрде 

қалыптастыру; 
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ойлау белсенділігін, өзбеттілігін дамыту; объектіні өзгерте білу қабілеттерін 

жетілдіру. Осы   анықтамалар   негізінде  логикалық  ойлауды   дамыту   жүйесі   

төмендегідей құрамдас бөліктерден тұрады: 

1. Логикалық ойлау операцияларын қалыптастыру. 

  

 

 

 

2. Ойлау белсенділігін өзбеттілігін дамыту: 

әртүрлі болжам, пікір айта білу; мәселені шешудің бірнеше әдістерін ұсыну; 

3. Трансформация әрекетін жетілдіру: 

заттарды бөліктері арқылы құрастыру; 

объектілер топтарының арасындағы қатынастарды анықтай білу. 

Сөзімді түйіндей келе айтарым, математикалық  сауаттылық–ойды 

қалыптастырудың  негізі.  Ол пән мұғалімінің жаңашыл педагогикалық 

ойлауына,  жеке  адамды дамыту құралы болып табылатын оқыту үрдісін қалып-

тастыруға және шығармашылық дамуына, кәсіби шыңдалуына негіз болады.   

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.салыстыру 

 

2. жинақтау 

 

 1.талдау 

    5. саралау 

 

 4. жалпылау 
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№ N00066     27.12.2021 ж 

 

Тарих сабағында жаңа инновациялық   

технологияларды пайдалану 

 

ЗЕКЕНОВА АЙЫМ ЫРЫМГАЛИЕВНА                                                                       

Қарағанды облысы білім басқармасының  Қарағанды қаласы                                     

білім бөлімінің«№86 жалпы білім беретін  мектебі» КММ                                                  

Тарих пәнінің мұғалімі                                                                                                                   

Педагог-зерттеуші                                                                                 

 

Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты жолдаудың негізгі 

тірегі – әлемдік стандарттар деңгейінде білім беру болып табылады. Бәсекеге 

қабілетті елу елдің қатарына қосылу, тәуелсіз еліміздің болашағы жастардың 

білім алуына ерекше көңіл бөлді. 

ҚР «Білім туралы» заңында « Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық 

және жалпы азаматтық құндылықтары, ғылым мен практика жетістіктерінің 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға дамытуға және оның кәсіби шеберлігін 

шыңдауға бағытталған білім алуға қажетті жағдайлар жасау» деп көрсетілген. 

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағымы күшейген 

заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын 

дамыту мектептің басты міндеті болып табылады. Ол бүгінгі білім кеңістігіндегі 

ауадай қажет жаңару мұғалімнің қажымас ізденімпаздығы мен 

шығармашылығының жемісімен келмек. Сондықтан да, әрбір оқушының 

қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 

шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 

технологияны меңгеруге  үлкен  бетбұрыс  жасалуы  қажет. 

Тарих ғылым және пән ретінде білімнің аса маңызды саласына жатады. 

Өйткені ол бүкіл адамзаттың тарихын, жүріп өткен жолын, жинаған тәжірибесін 

баяндайды. Тарихты білу әрбір адамға қажет әрі пайдалы. Сонда ғана адам өзі 

өмір сүріп отырған қоғамдағы орнын, істейтін қызметін дұрыс анықтайды, 

келешегін де болжай алады. Белгілі ойшылдардың, ғұлама ғалымдардың 

тарихтың маңызы туралы айтпағандары кемде-кем.  Әбу-Насыр әл –Фараби: 

«Тарихты білмей –өткенді, қазіргі жағдайды білу, келешекті болжау қиын» - десе, 

Н.М.Карамзин: «Тарих – әрбір ұлттың ең басты кітабы» дейді. 
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Тарих сабағының неғұрлым тиімді жаңа түрлерін пайдалану оқушы 

белсенділігін арттыруда зор маңыздылығын айта келе, өз педагогикалық 

қызметімде пайдаланып жүрген білім беру технологияларына тоқталғым келеді. 

Бірінші: В.Ф.Шаталовтың технологиясының басты мақсаттары: 

Оқушының білім беру дағдысын қалыптастыру; 

Оқушылардың барлығын оқыту; 

Жеделдете оқыту; 

Принциптері: 

Үздіксіз  қайталау, міндетті кезеңдік бақылау, ірі блоктар бойынша оқыту, 

трек сигналдарын пайдалану; 

Жекелей әрекет жасау; 

Ізгіліктік (барлық балалар дарынды); 

Мәжбүрсіз оқыту; 

Түзетуге, өсуге, жетістікке жетелеу, жетістігін жариялау, шиеленіссіз оқыту; 

Мазмұндық ерекшеліктері: 

Оқу материалы ірілендіріп беріледі; 

Блоктық түрде беріледі; 

Оқу материалы тірек үлгі – конспекті түрінде беріледі; 

Тәрбиелік мәні: 

Еңбекке қатыстырылады; 

Еңбек сүйгіштікке тәрбиеленеді; 

Оқушының еркі дамытылады; 

Өзіндік танымдылығы, жауапкершілік, адалдық, жолдастық, қасиеттері 

қалыптасады. 

Әдістеме ерекшелігі: 

Теориялық блогі – Бағыттылық негізі (БН) – ақпаратқа кіріспе (Түсіндіру) 

– айту – үйде өзіндік жұмыс орындау, І-қайталау. (тірек сигналы конспектісін 

жаппай қабылдау), ІІ-қайталау (түсінгенін сұрау), ІІІ-қайталау (өзара бақылау) 
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Тәжірибе блогі – тәжірибелік жұмыс (жаттығу)- есеп шығару (жаттығу)-

қорытынды:оқушылар білім беру дағдыларын және ойлау қызметінің әдісін 

жүйелі қолдану. Инновациялық білімді дамыту, жаңа идеялар мен жаңалықтарды 

өмірге әкелу. Бұрынғы оқушы тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе, ал 

казіргі заманның оқушысы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне үлкен 

мән береміз. Өйткені, оқытудың әр түрлі технологиялары зерттелініп, жаңашыл 

педагогтардың іс – тәжірибесі зерттеліп мектеп өміріне енуде. 

Қорыта келе, өткен тарихымызды оқып білмеген болашақ ұрпақтың 

болашағы да бұлыңғыр болатыны баршаға аян. Осыдан да болар студент  

жастармен  жас  ұстаздарға  тарих пәнін оқытуда тарихты оқыту пәнінің пәндік   

мақсат-міндеті  мен  пән  ретіндегі даму кезеңдерімен, сол кезеңдердегі 

еліміздің өткен тарихын оқытудағы ақтандақтарын әдейі бұрмаланып  

саясаттандырылған  кезеңдердің  ара жігін ажырата білу, келешек жас маман 

оқытушы  қауым  үшін  маңызды  мәселе болып қалмақ. Өйткені, Отан  тарихы 

– оны оқыту әдістемесі – бүкіл   жастарға  білікті  маман болып қалыптасуымен 

қатар патриоттық тәрбие берудің негізі.    
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         № N00067    27.12.2021 ж 

 

Латын әліпбиі – қазақ тілінің болашағы 

 

ШАКИМОВА ЖАНАР ТЕЛЬМАНҚЫЗЫ                                                                   

Қарағанды облысы білім басқармасының  Қарағанды қаласы                                                

білім бөлімінің«№86 жалпы білім беретін  мектебі» КММ 

Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті  пәнінің мұғалімі 

Педагог-зерттеуші 

 

«Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. ... 

Біздің заманымыз – жазу заманы, жазу мен сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық 

дәрежеге жеткен заман».   А.Байтұрсынұлы 

Қазақстанның  мемлекеттік  тілі – қазақ  тілі.  

Тұңғыш  Президентіміз  Нұрсұлтан  Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 2025 жылдан бастап латын 

әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін және болашақта барлық саладағы іс-

қағаздар мен оқулықтар да осы қаріппен жазылуы тиіс екенін қадап айтты. 

Қазақ тілінің латын қаріпіне көшірілуі– қазақ тілінің жаңғырып, жандануы, 

тіл болашағының кемелденуі  десек қателеспейміз. Әліпбиіміздің жаңаруы – 

ұлтымыздың, әдебиетіміз бен мәдениетіміздің жаңғыруы.  

Қазақ тілінің болашағы туралы сөз қозғамастан бұрын, қазақ тілінің 

тарихына, бастан кешкен кезеңдеріне көз жүгіртіп өтейік. Қазақ тілі – түркі 

тілдерінің қыпшақ тобына жатады. Қазақ жазуы, қазақ тілінің әліпбиі бірнеше 

рет өзгеріске ұшырап, тарихи кезеңдерді басынан өткізді. Сол уақытта 

қолданылған әліпбилерді кезең – кезеңімен атап көрсетсек:  

1929 жылға дейін Қазақстанда араб жазуы қолданылса, 1929-1940 жылдар 

аралығында латын графикасына негізделген әліпби, 1940 жылдан бастап бүгінгі 

күнге дейін, кирилл графикасына негізделген әліпбиді қолданып келді.  

Қазақ тілі осындай кезеңдерден өтіп, араға ғасырға жуық уақыт салып, 

жазба тілімізді латын қаріпіне көшіру туралы мәселе көтерді. Бұл еліміз үшін, 

ұлтымыз үшін көңілге қуаныш ұялатады.   Бұлай дейтін себебім, қазақ тілін 

латын қаріпіне көшірудің бірден бір мақсаты  – орыс графикасымен тілімізге 

енген, ұлттық тілімізге тән емес бөгде дыбыстардан арылу. Соның нәтижесінде, 

әліпбидегі басы артық таңбаларға қатысты емле, ережелер қысқарып, тіліміздің  

тазалығы сақталады. 
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Тұңғыш Президент Н.Ә.Назарбаев: «Қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіру 

қазақ халқының алға жылжуына, жаңа заман талабына сай өсіп – өркендеуіне 

әкелері сөзсіз. Латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге 

жетуіне жол ашады. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, ком-

муникацияның, сондай-ақ, ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру үрдісінің 

ерекшеліктеріне байланысты»-деген болатын. Қазіргі таңда латын графикасын 

қолдану, көшу ең өзекті, талқылауды қажет ететін тақырыпқа айналып отыр.  

Қазақ жазуында қолданып жүрген кирил әлипбиін латын әлипбиіне көшіру 

мәселесі көптің көңіліне қуаныш ұялатып қана қоймай, алаңдатушылық 

туғызады. Дегенмен, бұл бастама еліміз үшін  батыл, тіліміздің болашағы үшін  

жасалған ең маңызды қадамдар десек қателеспейміз.  

Әр ұлттың өзіндік бірізділігі, ерекшелігі ол елдің тілімен бейнеленеді. Бұл 

әліпбиге көшу сананы  орыс тіліне деген тәуелділіктен босатып, тіл дәрежесін 

көтеруге зор ықпалын тигізеді.  Елбасымыз «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласында: «Мен Қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі 

ережені түсініп, байыбына барғанын қалаймын. Біріншісі – ұлттық код, ұлттық 

мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға басу үшін 

ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту 

керек» - деген болатын. Демек, бұл жолда латын әліпбиіне  көшу – тиімді әрекет. 

Ең алдымен латын графикасына көшу біздің ұлттық кодымызды сақтап, ұлт 

ретінде дамуымызға жол ашады. 

Жаңа ғасырдағы ғылым мен техниканың, жаңа технологиялардың тілі – 

латын әліпбиі десек, ғылым мен техника қарыштап дамып жатқан кезеңде,  латын 

қаріпіне ауысу, заманауи технологияларға қолжетімділікті арттырады. 

Ақпараттық технологиялар заманында компьютер тілі – латын тілі екенін 

ескерсек, қазақ тілінің компьютерлік технологиялар арқылы халықаралық 

ақпарат кеңістігіне енуіне  жол  ашылады. Латын әліпбиіне көшу тек әліпбиімізді 

ауыстыру ғана емес, сонымен қатар заман ағымынан қалыспай, дамыған 

елдермен иық тірестіре алатындай дәрежеге жетіп, ұлтты жаңғырту. Жазба 

тілімізді латын қаріпіне көшірсек, еліміздің одан әрі дамуына ықпалын тигізіп, 

қазақ тілін басқа ұлт өкілдерінің меңгеруіне септігін тигізеді. 

«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең 

қуаттысы–тілі»-деп, ұлт ұстазы, тіл жанашыры ғалым Ахмет Байтұрсынұлының   

айтып  кеткен сөзіне сүйенсек, тілі сақталған ұлт, ешқашан өшпейді.  Қаймағы 

бұзылмаған қазақ тілімізді дамытып, бүкіл әлемге таныту үшін латын әліпбиіне  

ауысу, ұлт мүддесі үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі.  Әлемдік әліпбиге, 

латын қаріпіне көшу  сан ғасырдан  аманат  болып жеткен ана тіліміздің 

дәрежесін жоғарлатары сөзсіз.  
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Қорыта  айтқанда, латын әліпбиіне көшу – қазақ тілінің жаңғыруы, дамуы, 

қазақ тілінің халықаралық дәрежеге жетуі. Академик Ә.Қайдар «Латын әліпбиіне 

көшу – өмір талабы, болашағы жарқын өркениетті ел болудың алғышарттарының 

бірі», – деп баға беруі, латын әліпбиіне көшу тіліміздің болашағын жарқын етіп, 

дамытатынын аңғартады.  

«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» деген ұранның өзі тіл құдіретін айқын, 

анық көрсетеді. «Тілі мәңгі жасаған ұлт өзі де өлмейді» - деп, Ш.Айтматов 

айтқандай, тіл болашағы еліміздің, ұлтымыздың болашағы. Тіліміздің жандануы, 

еліміздің, Қазақстанымыздың өркендеуі, Ұлттық тұтастығымыздың  

қалыптасуы!  

 

 

 

 

                                                                           

 

 

                                                  

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 

 № N00068   27.12.2021 ж 

 

                                    Білім негізі-бастауыш мектеп 

 

ШОПАЕВА САЯШ ДУАНБЕКОВНА 

Қарағанды облысы білім басқармасының  Қарағанды қаласы                                               

білім бөлімінің  «№86 жалпы білім беретін  мектебі» КММ          

Бастауыш сынып мұғалімі.  Педагог-зерттеуші                  

 

Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де батыл, 

өзіне-өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымы дұрыс 

қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны айрықша. Мектеп 

қазіргі қоғамның дамуымен, әлеуметтік практикамен тығыз байланысты. Мектеп 

өмірі балаға жаңа әлемнің есігін ашып беріп, рухани дүниесінің қалыптасуына 

негіз салады. 

Тәрбиенің сан салалы, күрделі мәселелеріне терең бойлауға бастайтын, 

күнделікті тұрмыста кездесетін дағдылар арқылы баланың жан дүниесіне әсер 

ететін білім мен тәрбиенің алғашқы баспалдағы– бастауыш мектеп.  Бастауыш 

саты – білім, дағды, іскерліктің қалыптасуының бастамасы болып табылады. 

Келешекте жалпы білім алу мен кез келген арнаулы мамандықтарға талпынудың 

іргетасы осы бастауышта қаланбақ. Сондықтан, оның сипаты мен мазмұны, 

оқытудың әдістері мен формалары қазіргі жағдайда жан-жақты талданып отыр. 

Өйткені, баланың жеке бас қасиеттері, оның адамгершілі-гінің, белсенділігінің 

қалыптасуы бастауыш сыныптарда жүзеге аспақ. Оқушының рухани күш-қуаты 

мен ерік-жігерінің, шығармашылық қабілетінің, жалпы мүмкіндіктерінің ашылар 

кезі. Бастауыш мектептің негізгі міндеті – жеке тұлғаны дамытып, оның алғашқы 

қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге деген сенімін нығайту, іскерлігі мен 

дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын оятып, ынтасын 

арттыру болып табылады. Ендеше, осы міндеттерді жүзеге асыратын басты тұлға 

– Ұстаз. Тек мықты ұстаз ғана осындай ауыр жүкті алып жүре алады. 

Халқымыз әрқашан да ұстаз мәртебесін көтеріп, аса жоғары қастерлеп, 

бағалаған. «Ұстаздық еткен жалықпас,үйретуден балаға», «Адамның адамшы-

лығы жақсы ұстаздан болады» деп айтқан ұлы Абай. Ал чехтің педагогы 

Я.А.Коменский: «Мұғалім мәңгі нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен қимыл 

әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын тынымсыз жалын иесі» деп ұстаздар 

қауымын жоғары бағалаған. 

Мектеп табалдырығын аттаған жас бала ертеңгі ел тұтқасы десек, оларды 

парасатты, саналы азамат етіп тәрбиелеу – әрбір ұстаздың борышы.  
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Бүгінгі мұғалім кіші мектеп оқушыларына тек білім беріп қана қоймай, 

оларды халықтық педагогиканың нәрлі қайнарымен сусындату, әрбір оқушы 

бойында ұлттық мінез-құлық, адамгершілік, сыпайылық пен кішіпейілділік 

қасиеттерін қалыптастыруға, баланың жан дүниесін рухани қазыналармен 

байытуға, қазақ халқының әдет-ғұрпын, салт-дәстүрін меңгертуге тиіс. 

Алдыңғы қатарлы тәжірибені жетілдіре отырып, оқу үрдісіне жаңа                              

әдіс-тәсілдерді, оқытудың жаңа технологияларын енгізіп, оқушылардың жалпы 

дамуын қамтамасыз етуі керек. Бала жаны жаңалыққа құмар, білмегенін білгісі 

келіп, белгісіз нәрсені ашуға тырысатын болғандықтан, бастауыш сынып 

мұғалімі олардың осы талпынысын дамытуға көңіл бөлуі тиіс. Оқушылардың 

сүйіспеншілігін арттыру мақсатында сабақ барысында тиімді әдіс-тәсілдерді 

енгізіп, оны ұйым-дастыру формасын түрлендіріп отыру – мұғалімнің басты 

міндеті екені белгілі. Мұндай жағдайда мұғалімнің шеберлігі, 

ұйымдастырушылық қабілеті үлкен рөл атқарады.  

Бастауыш мектеп оқушылары үшін мұғалім олар еліктейтін, үлгі ететін 

абыройлы жан. Олар ұстазының бүкіл іс-қимылына, жүріс-тұрысына, сөйлеу 

мәнеріне, адаммен қарым-қатынасына еліктейді. Сондықтан да, жауапкершілігі 

мол, адал да мейірімді, әділ де парасатты, рухани дүниесі бай педагогтар ғана 

балаға білім мен тәрбие беріп, оның жан дүниесіне әсер ете алады. 

Бүгінгі заманауи сабақты жаңа әдіс-тәсілдер мен технологияларсыз елестету 

мүмкін емес, сондықтан өз іс-тәжірибеме әр оқушының өз бетінше жұмыс  жасау 

қабілетін, оны дамыту , жетілдіру жолдарын ескеремін. Әрине, әр бала көбейту 

кестесін білуі, есептерді шешуі маңызды болса да, ең маңыздысы болашақта ол 

алған білімін өмірде қолдана алуы деп білемін. Әр сабағымды 

шығармашылықпен жоспарлап, оқушыға дайын білімді бермей, бағыт бере отыра 

қиындықты жеңуге, ізденіс дағдыларын қалыптастыруға  байланысты 

тапсырмалар әзірлеймін. Әрбір сабақтың  қызықты, тартымды  өтуін, әрбір 

оқушы сыныптан шыға бере өзінің  бүгінгі нәтижесі мен мүмкіндіктерін мақтан 

ететіндей сезімде болуын қадағалаймын. Оқушы үшін білім алатын орта 

қалыптастыру, оқушының ішкі уәжін ояту, оған өзінің біліміне өзі жауапты 

екенін көрсету, өзін-өзі бағалау, сыни тұрғыдан ойлауға үйрету, алған білімнің 

күнделікті өмірде қажетілігін түсіндіру менің алдыма қойған мақсатым десем 

артық емес. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын, танымдық 

белсенділігін, тіл үйренуге деген ынтасын арттыру үшін жаңа технологияларды 

қолдана отырып, инновациялық әдістермен жұмыс жүргіземін. 
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Бүгінгі білім мен білік бәсекелес заманда ұландарымыздың биіктен 

көрінуіне күнделікті ісіміздегі жаңашылдығымыз арқылы, жан-жақты берген 

тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз деп ойлаймын. Мектеп табалдырығын тарыдай 

болып басқан және таудай болып шыққан оқушылардың сауатты, саналы азамат 

болып өсіру біздің қолымызда. Олай болса еліміздің болашағын ойлайтын 

саналы азаматтарымыз, қасиетті тілімізді биік – биік шыңдарға шығарып, 

әлемдік тілдер қатарынан қоссын дегім келеді. 

Бақыттың  үлкені - өзіңді-өзің тану. Ұстаз өзін-өзі  қай  уақытта  таниды? Ол 

алдындағы  шәкіртінің  қияға  қанат  қағып,  елінің  азаматы  болған  сәтінен 

таниды.  Ендеше,  бүгінгі  білім мен білік бәсекелес заманда ұландарымыздың  

биіктен  көрінуіне  күнделікті  ісіміздегі жаңашылдығымыз арқылы, жан-жақты 

берген тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз. 
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№ N00069     27.12.2021 ж 

 

Электромагниттiк индукция, генераторлар 

АЙТБАЕВА ЖАДЫРА МЕЙРАМОВНА 

Қарағанды облысы білім басқармасының  Қарағанды қаласы                                         

білім бөлімінің «№ 86 жалпы білім беретін  мектебі» КММ 

Физика пәнінің мұғалімі 

                                                                       

Бөлімі: 8.3 В Электромагниттік құбылыстар 

Педагогтің  

аты-жөні: 

 Айтбаева.Ж.М 

Сыныбы: 10 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Электромагниттiк индукция, генераторлар 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқу 

мақсаты 

8.4.3.7 – электромагниттік индукция құбылысын түсіндіру; 

8.4.3.8 – Қазақстанда және дүние жүзінде электр энергиясын 

өндірудің мысалдарын келтіру 

Сабақтың 

мақсаты: 

Барлық оқушылар істей алады: Электромагнитті жинай 

алады, генераторды біледі 

Көптеген оқушылар істей алады: Электромагнитті 

тәжірибеде қолдана алады, генератордың құрылысын біледі.   

Кейбір оқушылар істей алады: Электромагнитті тұрмыста 

пайдалануды біледі 

Бағалау 

критерийлері 

 

-Электромагниттің  жұмыс істеуін түсінеді 

-Магнит өрісі мен электр өрісі арасындағы байланысты 

ажыратады 

-Генераторды техникада колданудың маңыздылығын біледі. 

-Генератордың  бөліктерін ажырата алады. 
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Құндылықтарға 

баулу 

 

Мәңгілік Ел»жалпы ұлттық идеясының 5 құндылығы: 

Жалпыға бірдей еңбек қоғамы 

Еңбек өнімділігін арттыру – өнеркәсіпте, ауыл 

шаруашылығында, энергетикада, инфрақұрылымдық қызмет 

салалары мен секторларында, мемлекеттік және 

корпоративтік басқару жұмыс атқаратын барлық 

патриоттардың үлкен еңбегі. 

 

                                                         

                                                    Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/ 

Уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 
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Са-

бақтың 

басы  

10 

минут  

 

 

 

 

 

 

1. Ұйымдастыру кезеңі. 

Сәлемдесу. Оқушыларды 

түгендеу. 

 «Не білемін…»  өткен 

тақырыптарды қайталау. 

Оқушылар  3 нұсқаның 

біреуін таңдап, сол бойынша 

жауап береді 

1 - ші нұсқа: «Сәйкесін  

тап»ойыны  

Ең көп магниттік тартылу                

Тұрақты магниттер күші 

.......деп аталады.                                                                        

2. Магниттелуін ұзақ уақыт                

сыртқы магнит өрісін                       

сақтайтын денелер...                   

күшейтетін заттар                          

3.солтүстік полюс...                             

магниттік полстер                                                                                                       

4.оңтүстік полюс                                                       

S                      

5.ферромагнетиктер                                   

2 – нұсқа: «Физикалық 

диктант» 

1. Магнит өрісіндегі тогы 

бар өткізгішке әрекет ететін 

күштің бағытын  ............ 

пайдаланып анықтаймыз . 

2 .Магни өрісі тогы бар  

.......................әрекет етеді. 

3 .Магниттің  

..................болады. 

4 .Магнит  

бөлінеді....................  

................. 

5.1820 жылы дат ғалымы  

........................... электр 

 

Оқушы  

нұсқа 

бойынша 

берілген 

сұрақтарға 

жауап 

беруде, 

өткен 

тақырыпты 

есіне 

түсіреді. 

Ынталанды

ру 

 

 

 

 

 

Қосымша-1 

маркер 
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тогының магнит өрісіне 

әрекетін анықтады.  

3 – ші нұсқа: «Моншақты 

тіз» әдісі  

№  Сұрақ  Жауаптар  

1  Электр энергиясын 

механикалық энергияға 

айналдыруға арналған электр 

машинасы.   

2  Ішіне темір өзекше 

орналастырылған шарғы   

3  Шарғы арқылы жіберіледі   

4  Түзу электр тогының магнит 

өрісінің бағытын тәсіл   

5  Таға тәрізді магнит   

6 Жолақ магнит  
 

Сабақты

ң 

ортасы   

20 

минут 

І. «Ойлан-жұптас-бөліс»  

Жеке жұмыс (I) 

1) Жаңа сабақтың 

мақсатын ашу үшін 

 

 

 

Бейнебаянн

ан 

Дескрипто

р:  

-

Электромаг

ниттік 

 

 

https://www.

youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=ELffdUyETcE
https://www.youtube.com/watch?v=ELffdUyETcE
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оқушылар назарына 

бейнебаян  ұсынылады. 

Бейнебаяннан не көрдіңдер? 

Оқушылар өз пікірін 

айтады. 

I .  Электромагниттік 

индукция құбылысы 

(постер қорғау, топтық 

жұмыс) 

II . «Кір қыстырғыш жіп» 

әдісі. Генераторлар және 

олардың жұмыс істеу 

принципі.  

III. .Электромагниттік 

индукция құбылысы 

(тәжірибе көрсету) 

Тест «Көршіңді тексер» 

Жеке жұмыс (I) 

1. Магнит өрісін 

өзгерткенде, электр тогы 

пайда болады. Бұл құбылыс 

қалай аталады? 

А) электр өрісі 

Ә) электромагниттік 

индукция құбылысы 

Б) магнит өрісі 

2. Электромагниттік индук-

ция құбылысын ашқан кім? 

А) Андре Мари Ампер 

Ә) Александро Вольта 

Б) Майкл Фарадей 

3. Индукция латын тілінен 

аударғанда қандай мағына 

береді? 

А) магнит 

Ә) бағыттау 

Б) өріс 

4. Кернеуді арттыруға және 

кемітуге арналған құрал 

көргендерін

ен  

оқушылар 

өз пікірін 

айтады. 

 

Оқушы 

өзіне 

бекітілген 

тапсырман

ы 

орындайды, 

тақырып 

аясын 

түсінеді. 

индукция  

құбылысын 

біледі; 

-Майкл 

Фарадейдің 

тұжырымы

н  

түсіндіреді.  

-

Генераторд

ы қайда 

қолдануды 

біледі.  

-

Генераторд

ы өндірісте 

қолдану 

әдісін 

түсінеді. 

-

Электромаг

нитті дұрыс 

жинай 

алады 

- 

индукциялы

қ токтың 

пайда 

болуының 

себебі 

катушкадан 

өтетін 

магнит 

өрісінің 

өзгеруінен 

екенін 

біледі. 

 

/watch?v=E

LffdUyETcE 

 

бейнебаян, 

интерактив

ті тақта, 

проектор 

 

Оқулық, 

плакат, 

маркерлер, 

стикерлер   

 

 

Оқулық, 

жіп, 

қыстырғыш

. Суреттер 

  

 

 

Оқулық, 

шарғы, 

темір, кілт, 

ток көзі, 

гальваномет

р.  

 

Тест 

тапсырмасы  

Қосымша-2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ELffdUyETcE
https://www.youtube.com/watch?v=ELffdUyETcE
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қалай аталады? 

А) трансформатор 

Ә) генератор 

Б) ротор 

5. Механикалық энергияны 

электр энергиясына айнал-

дыратын машина 

А) трансформатор 

Ә) генератор 

Б) ротор 

Жалпы 

балл-10 

Оқулық, 

дәптер 

Сабақты

ң соңы. 

 

10 

минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау 

 

 

 

Рефлексия 

Кері байланыс:(алма, 

ананас, лимон беріледі).  

Қарастырылған мәселелерді 

қаншалықты ұққандығын 

үш түрлі жемістер арқылы 

көрсетеді.  

Лимон – мен күткендей 

болмады, түсінбедім 

Ананас – ұнады, бірақ 

ұсыныстарым бар 

Алма – маған қызықты 

болды, үйрендім  

  

 

 

 

 

 

Сабақ соңында әр 

тапсырманың бағалау 

критерийлері бойынша 

жалпы баллдық жүйемен 

бағалау 

 

§55-56 оқу,  

Оқушылар 

өз ойларын 

ашық және 

еркін 

жеістер 

арқылы 

көрсетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалпы 

бағалау 

критерийле

р бойынша  

10 балл 

 

Лимон, 

ананас, 

алма суреті 
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Үй 

тапсырм

асы 

26-жаттығу №4 

Оқушыларға сабаққа 

Саралау. Сіз 

қандай тәсілмен 

көбірек қолдау 

көрсетпексіз? 

Сіз қабілетті 

оқушылардың 

алдына қандай 

тапсырмалар 

қоясыз? 

Бағалау.  Сіз оқушылардың материалды игеру 

деңгейін қалай тексеруді жоспарлап отырсыз? 

Денсаулық 

және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

 

 

І Тапсырма 

тәсілі 

1. «Моншақты 

тіз» әдісі, 

«Сәйкестендіру 

тесті» – сабақты 

қайталауда 

ыңғайлы 

2. «Ойлан-

Жұптас-Бөліс» – 

оқушыларды 

кіші топтарға 

бөліп, ойды 

нақтылауға 

ыңғайлы. 

ІІ Дереккөздер 

Видео  

көрсетілім 

1.«Моншақты тіз» әдісі, «Сәйкестендіру тесті», 

«Физикалық диктант» 

2. «Бас бармақ» әдісі арқылы топтар бірін-бірі  

бағалайды. 

3.Оқушының өзіні бағалуы 

4.Оқушылар топ ішінде өзара бағалауы 

Сабақта 

сергіту 

жаттығулар

ы мен 

белсенді 

жұмыс 

түрлерін 

қолдану. 

 

Жалпы бағалау 

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы 

да ойланыңыз. 

1: 

2: 

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы да 

ойланыңыз. 
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1:  

2: 

Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиыншы-

лықтары туралы мен нені  анықтадым? Келесі сабақтарда неге назар аудару 

керек? 

1: 

 2: 
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      № N00070    27.12.2021 ж 

Months (Айлар) 

АЛПЫСБАЙ АҚМАРАЛ ЕРКІНҚЫЗЫ 

Қарағанды облысы білім басқармасының  Қарағанды қаласы білім бөлімінің 

№86 жалпы білім беретін  мектебі» КММ 

Ағылшын тілі пәні мұғалімі 
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Short term plan unit:  

6 Explorers and inven-

tors 

School: 86 zhalpy bilim beretin mektebi "KMM 

 

Date:   Teacher’s  name:  Alpysbay Akmaral 

 

Grade: 3   Number present: absent: 

Theme of the lesson: Months 

Learning objectives 

 

3.S2recognise short basic words that are spelt out;   

3.L9 ask questions to find out about present experiences on a 

limited range of general and some curricular topics; 

Lesson objectives All learners will be able to: 

-remember the main vocabulary words; 

Most learners will be able to: 

-name 80 % of the words correctly; 

-use them in their tasks; 

-give marks correctly. 

Some learners will be able to: 

-say all the words correctly; 

-use words in their speech; 

Value links Teamwork, learners will work well together in pairs/groups 

showing respect  

Previous learning Learn new words about the theme (months) 

ICT skills Interactive board, cards, feedback, different tasks 

Plan 

Time Planned activities Resources 

Beginning 

5 min 

 

 

 

• Organization moment 

Teacher greets with learners. 

-Good afternoon! 

-How are you? 

 

Interactive 

board 
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Middle 

30 min 

 

 

 

-Now I am going to divide you into two groups with pic-

tures. You should choose on of the picture (sunglasses 

and gloves) 

-Do you remember the seasons of the year? (winter, sum-

mer, spring, autumn) 

The first group is «Summer» 

The second group is «Winter» 

-What is the season now? (winter) 

-So look at the blackboard. Who is he? Did you 

know?(He is a great Kazakh poet AbayKunanbaev ) 

- Do you know,which anniversary of Abay we are cele-

bratingthis year? (175th) 

- You are right!  We are celebrating Abay’s 175th anni-

versary.Now we will learn poet’s poem «Winter» 

Ask poem’s translation in Kazakh language. 

Listen and repeat after me! 

In white clothes, powerful, grey-bearded, 

he walks on regardless like a dumb, blind man. 

His face is stem, covered in snow-dust, 

and he walks on, with creaking steps, he'll come in by 

and by. 

-Three claps! One, two, three! 

• Check up home task 

-What was your home task? Your home task is learn 

words. Let’s play the game «Who is quicker?» You 

should match words:  

Space–ғарыш 

Violin –скрипка 

Paint - cурет салу 

Clean – тазалау 

Flower – гүл 

Sometimes – кейде 

Never – ешқашан 

Guitar – гитара 

Inventor – өнертапқыш 

Explorer – зерттеуші 

Gym – гимнастика 

Drum - барабан 

Preparing to the new lesson 

• Main. Teacher introduces new theme.  

 

 

 

 

 

 

Abay’s 

poem 

«Winter» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasks 
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-What date is it today? 

-What day of the week is it today? 

Open your books and copybooks. Write down the date. 

Today we will learn about months of the year. Look at 

the interactive board. Listen and repeat after me! So, do 

you know the names of the months? Let’s remember! 

Listen and repeat after me! 

Listening 

Let’s sing! 

January, February, March and April, 

May, June, July and August, 

September, October, November, December, 

Twelve months of the year!  

Writing and reading 

Work in a group 

-You should put the months in the right seasons 

 
Descriptor (+) (-) 

-write the months correctly   

-put in order   

-say the names of months 

correctly 

  

Work in pair 

Learning Apps.org 

Puzzle. You should put month in order and find the pic-

ture. 

- Give cards. 

Speaking 

Individual work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lear

ningapps.o

rg/1824698 

 

 

 

 

https://learningapps.org/1824698
https://learningapps.org/1824698
https://learningapps.org/1824698
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Ending 

5 min 

 

Task 24., at page 87. Answer the questions. 

1. What month is it now? (February) 

2. What month is it next month? (March) 

3. Which month is your birthday in? (February) 

4. What’s your favourite month? (May) 

5. It is the seventh month. (July) 

6. It is the first month of winter. (January) 

7. It is the second month of spring. (April) 

8. It is the tenth month of the year. (October) 

9. Which months are hot in your country?(June, July, 

August) 

10. Which month are cold in your country?(January, 

February, December) 

11. What months are holiday months?(March, Decem-

ber, …) 

12. What months are school months?(9 months) 

Descriptor 

- Give cards. 

Warm up 

Clap your hands! 

Feedback 

 
Giving marks 

Home task:  

- Ok your home task is paint a picture «My favourite 

month» 

T: The lesson is over “Good bye”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=C3c8fz

bsfOE 

Additional information 
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Differentiation – how do you plan to 

give more support? How do you plan 

to challenge the more able learners? 

Assessment – 

how are you 

planning 

tocheck 

learner’s 

learning? 

Health and safety check 

ICT links 

More support: 

These students may work with a stronger 

student to support them during the vocab-

ulary activities. 

More-able learners: 

Encourage very strong students to model 

answers 

 

 

 

Students will 

be assessed 

through 

the controlled 

practice activ-

ity 

• Work with the SMART 

board not more than  

minutes 

• Make sure power 

cords/outlets are not a trip-

ping hazard  

• Everyday classroom pre-

cautions 

Reflection 

Were the lesson objectives /learning ob-

jectives realistic? Did all learners achieve 

the LO? 

If not, why? 

Did my planned differentiation work 

well? 

Did I stick to timings? 

What changes did I make from my plan 

and why? 

Use the space below to reflect on your les-

son. Answer the most relevant questions 

from the box on the left about your les-

son. 

Summary evaluation  

What two things went really well (consider both teaching and learning)? 

1; 

2; 

What two things would have improved the lesson (consider both teaching and 

learning)? 

1; 

2; 

What have I learned from this lesson about the class or achievement /difficulties of 

individuals that will inform my next lesson? 
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№ N00071   27.12.2021 ж 

Деңгейлік оқытудың математика сабағындағы тиімділігі 

 

АЛТЫНБЕКОВА АЙНУР МУХТАРОВНА 

Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы                                     

білім бөлімінің «86 жалпы білім беретін мектебі» КММ 

Математика пәні мұғалімі Педагог-зерттеуші 

 

Қазіргі таңда білім берудің әлеуметтік құрылымы маңызды элементтердің 

біріне айналып отыр. Дүниежүзінде білімнің рөлі артып, әр елдің өзіндік білім 

беру жүйесі тағайындалған. Бірақ, ол әлем халықтарының білім берудегі 

тәжірибесімен, бағыт-бағдарымен деңгейлес болуы қажет. Қазақстан 

Республикасындағы үлкен өзгерістердің білім беру саласында қамтылуы 

маңызды іс-шара болып табылады. Осы орайда білім беруді дамыту 

тұжырымдамасы ҚРбілім беру жүйесін дамытудағы маңызды құжат екендігі 

сөзсіз. 

Білім беру жүйесінің басты – міндеті ұлттық және адамзаттық құндылықтар, 

ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 

дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар 

жасау, оқытудың жаңа технологиясын енгізу, білім беруді ақпараттандыру. 

Міне осындай маңызды мәселелерді шешуде жас ұрпақты сапалы да, саналы 

ой еңбегіне тәрбиелеуде математиканың алатын орны ерекше. 

Қазіргі заман – математика ғылымының өте кең, жан-жақты тараған 

кезеңі.Ал талапқа сай математикалық мәдениеттіліктің деңгейін көтеру болып-

табылады. Қазіргі қоғамымызда болып жатқан түбірлі өзгерістерге байланысты 

әрбір мұғалім оқытудың сан қилы әдістері мен формаларын білуі қажет. Сабақ 

барысында шәкірттің білімге құштарлығын арттыру, өздігінен ойлау қабілетін 

жандандыру, еңбек етуге баулу, жауапкершілік сезімін қалыптастыру мұғалімнің 

басты талабы. Жаңа талаптарға сай көптеген оқыту технологиялары бар. 

Солардың бірі –профессор Ж.Қараевтың деңгейлеп саралап  оқыту 

технологиясы.  Бұл технология оқушының ой-өрісінің дамуына, пәнге деген 

қызығушылығын арттыруға мүмкіндік береді. Әрбір тарау бойынша деңгейлік 

тапсырмалар дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік  береді,  өйткені 

ол оқушының ойлауын, елестету мен еске сақтауын, белсенділігін, дағдысын, 

білім сапасын қамтамасыз етеді.  Еліміздің, қоғамның экономикалық, саяси, 

мәдени дамуына үлес қосатын әлемдік өркениетке көтерілетін білімді де 

мәдениетті, парасатты азамат тәрбиелеп шығару ұстаздар қауымының бүгінгі 

таңдағы басты міндеті. 
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XXІ ғасырдың  жан-жақты  зерделі, дарынды,  талантты  адам  қалыптастыру 

бағытындағы  білім беру ісі –бүгінгі күн талабы. Бұл талапқа жету жолы - білім 

берудің тиімді жолдарын таңдай білу. Сондай жолдардың бірі – деңгейлік 

оқытудың  математика сабағындағы тиімділігі. Оны меңгеру мұғалімнің өзін-өзі 

дамытып, оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыруына көмектеседі. Оқытудың  жаңа 

технологияларын  алдымен жете меңгеріп, одан соң оқу мазмұнына, 

оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне қарай таңдап 

пайдаланудың  маңызы зор. Осы технологияны  қолдану  негізінде  әрбір  бала 

бойындағы дара қабілет анықталады, әр оқушы әр сабақ кезінде жаңа білім 

қосып  қана  қоймай,  соны  өзі игеріп, ізденіп, пікір таластыру деңгейіне жетіп, 

даму үстінде болады. 

Деңгейлік тапсырмаларды енгізгендегі басты мақсат – сынып оқушыларын 

«қабілетті» және «қабілетсіз» деп жасанды түрде әр түрлі топтарға бөлуді 

болдырмау. Осы арқылы деңгейлік және дербес оқыту принциптерімен қатар, 

барлық оқушыға қатысты ізгілендіру принципі де сақталады. 

Деңгейлік тапсырмалар оқушылардың әр түрлі білім дәрежесіне сай 

ұсынылады. 

Деңгейлік тапсырмаларды орындағанда мұғалім – бақылаушы, кеңесші. 

Деңгейлік тапсырмаларды қолдануда оқушылардың ақыл-ой еңбегін жетілдіру 

талабы қойылады. 

Қорытынды  жасай  отырып,  деңгейлеп  оқыту  технологиясының   негізгі 

ерекшелігін, ұтымдылығын, тиімділігін сабағымда қол жеткізген  төмендегідей  

жетістіктермен  көрсетуге  болады: 

- жаңа материалды оқып-үйренуге  және оқып игеруге деген оқушылардың 

пәнге қызығушылығын тудырдым; 

- жаңа  білімнің  мазмұнын  жоспарлағанда  оқушыға  берілетін  тапсырма 

оқушының  қабілетін  ұштайтындай, ойын,  қиялын  дамытатындай  етіп 

дайындауды  үйрендім; 

- оқушы  өзін  жеңімпаз  ретінде  сезіне  алатындай  тапсырмаларды  әртүрлі 

күрделілік  дәрежеде  орындату  арқылы  оқушылардың  білімін   саралауды 

ұйымдастырудың  нәтижесінде білімді дайын күйінде бермей, оқушының  өзі 

білімді қарқынды ой еңбегін қажет ететін тапсырмаларды орындауы арқылы 

жетуін ұйымдастырдым; 

- оқушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін тудыратын, қабілеттерін 

жан-жақты дамытатын әр түрлі белсенді оқыту әдіс-тәсілдерді кеңінен 

қолдандым; 

- оқушылардың білім алу нәтижелерін жүйелі талдап, бағалап қорытынды 

жасап отырдым.  
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O00022   27.12.2021 ж 

Эффективные педагогические технологии 

на уроках русского языка и литературы 

САКЕНОВА ГУЛЬНАРА СОЦИАЛОВНА                                                           

КГУ«Общеобразовательная школа №86»                                                                            

Отдела образования г. Караганды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Управления Образования Карагандинской области                                                                                                                                                            

Учитель русского языка и литературы                                                                        

Педагог-эксперт 

Русский язык и литература - серьёзные и сложные предметы. Здесь 

учащийся много пишет, читает, и поэтому учитель должен уделять особое 

внимание сохранению здоровья ученика. 

Важно начать с главного момента - организации урока. Учитывая динамику 

внимания учащихся,  необходимо строить урок так, чтобы при чередовании 

разных видов работ учитывалось время для каждого задания.  

Изменения в обществе и экономике требуют от человека умения быстро 

приспосабливаться к новым условиям, находить нестандартные решения 

возникающим проблемам. 

Чтобы сформировать данные умения у современных школьников, педагогу 

необходимо применять современные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения. 

Повышению качества обучения русскому языку способствует 

использование технологии личностно-ориентированного развивающего 

обучения. Сегодня на уроках русского языка педагог должен научить детей 

учиться. Кроме этого важно, чтобы школьники умели думать, анализировать, 

критически относиться к информации разного рода, подходить к любому делу 

творчески, т.е. осуществляли творчески-продуктивную деятельность. 

Одним из эффективных путей повышения грамотности школьников 

является формирование умения составлять алгоритм применения правил и 

таблиц обобщающего характера. Применяя алгоритмы, школьники приобретают 

навыки применения правил, что облегчает усвоение орфограмм. Новизна, 

удивление от открытия нового знания должны всегда присутствовать на уроке, 

потому что это приучает ребенка самостоятельно работать, решать поставленные 

на уроке задачи, находить нестандартные ответы на нестандартные задания. 
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Этому способствуют разнообразные проблемные ситуации на уроке. 

Технология проблемного обучения придает обучению поисковый, 

исследовательский и интерактивный характер. Такие уроки помогают ребенку 

быть исследователем, первооткрывателем в процессе своего труда. Благодаря 

этому формируются регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. 

Школьники начинают с легкостью фиксировать затруднения в собственной 

деятельности, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей 

дальнейшей работы, выбирать средства и способы достижения поставленной 

цели, осуществлять поиск необходимой информации. 

Эта технология эффективна при объяснении новой темы. Когда ставится 

проблема, появляется вопрос для исследования. Опыт учителей-языковедов 

показывает, что проблемное название урока устраняет однообразие, повышает 

интерес учащихся. Например, «После бала» - это рассказ о любви или 

жестокости? или «Герасим» победитель или покоренный? Как результат такой 

работы - углубление уровня понимания, формирование информационной и 

учебно-познавательной компетентности. 

Системно-деятельностный подход развивает личность, способствует 

формированию гражданской идентичности. Развитие следует за обучением. 

В своей практической деятельности языковедам необходимо использовать 

элементы технологий деятельностного типа, таких, как информационно-

коммуникативную технологию, технологию проектов, модульного обучения, 

мастерской педагога, технологии по здоровьесбережению. 

Работа по методу проектов является сложным уровнем педагогической 

деятельности и предполагает высокий профессиональный уровень учителя. 

Проектная деятельность формирует и развивает у школьников поисковые 

(исследовательские), рефлексивные умения, работу в команде, навыки 

самостоятельности, а также умения грамотно представлять и защищать свою 

проектную работу. На уроках русского языка и литературы, во внеклассной 

работе по предметам нужно помогать учащимся как в групповой, так и в 

индивидуальной форме создавать интересные проекты. У ребенка сразу же 

повышается интерес к изучаемому предмету. 

Считается, что проектная деятельность - лучший способ совместить 

самостоятельную работу школьников с применением современных 

информационных технологий и личностно-ориентированного обучения. 

Метод проектов эффективен при проверке домашнего задания на уроке в 

форме сообщения или доклада, при изучении новой темы в форме защиты 

реферата, выполнения творческой работы в форме презентации, сочинения, 

создания сборников. 
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Еще одна эффективная технология обучения русскому языку и литературе - 

интегрированные уроки. Ученику на таких уроках дается широкое и яркое 

представление о мире, в котором он живёт, о взаимопомощи, о существовании 

многообразного мира материальной и художественной культуры. Уроки 

литературы чаще всего интегрируются с предметами гуманитарной 

направленности, такими как история, иностранные языки, музыка, 

изобразительное искусство. Например, когда в 5 классе изучается рассказ 

«Васюткино озеро» В.П. Астафьева, необходимо говорить о взаимоотношении 

человека и природы, о необходимости слышать и слушать голос природы, потому 

что природа - это живой организм. К природе необходимо относиться бережно, 

только тогда она ответит тебе взаимностью. Так проводится интеграция 

литературы, географии, биологии. При изучении произведений, посвященных 

морали, нравственности, культурным нормам возможно проведение уроков в 

форме нравственных проповедей: «Береги честь смолоду», «Совесть - мерило 

ценности человека». Урок жизни, доброты, душевной щедрости по поэме Н.В. 

Гоголя «Мертвые души» интегрируется с темами по экономики «Товар и деньги». 

Способствуют социализации личности ученика, развивают навыки свободного 

рассуждения на философские и жизненные темы, обогащают эмоциональный 

мир растущего человека, углубляют знания о материальных и духовных 

ценностях, формируют его гражданские чувства интегрированные уроки 

литературы и обществознания. 

Целесообразнее проводить в форме интегрированных уроков уроки 

внеклассного чтения, уроки знакомства с биографией писателя и его 

творчеством, обобщающие уроки, внеклассные мероприятия.  

Так же эффективны на уроках русского языка и литературы игровые 

технологии. Игра - одно из наиболее мощных средств формирования культуры 

поведения. Игра является способом познания окружающего мира, дает ребенку в 

доступной и интересной форме представления о том, как принято себя вести в 

той или иной ситуации, заставляет задуматься над своим поведением и манерами. 

Игра приучает ребенка к дисциплине. 

На уроках русского языка и литературы можно использовать самые 

разнообразные виды игр: инсценировка басен И.А. Крылова, постановка сказки 

«Двенадцать месяцев», литературные, сюжетно-ролевые игры, учебно-игровые 

занятия. 

Учителям русского языка особо рекомендуется применять инновационную 

технологию развития критического мышления для реализации поставленных 

образовательных задач. 

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный 

процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто 

в забаву или игру. 
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При обучении русскому языку и литературе эффективными являются 

следующие приемы данной технологии: кластеры, групповая дискуссия, чтение 

с остановками и вопросы Блума, опорный конспект, ассоциативный ряд, мозговая 

атака, синквейн, «продвинутая лекция», нетрадиционные формы домашнего 

задания, ключевые термины, лингвистические карты, дидактическая игра, 

перепутанные логические цепочки, лингвистическая аллюзия (намек), работа с 

тестами, эссе. 

Языковеды всегда мечтают об увлекательном, интересном, эмоциональном 

общении с учащимися, чувствующими слово и думающими над ним, умеющими 

ощущать и воспринимать современный мир, видящими мощь русского языка. 

Использование эффективных современных технологий на уроках русского языка 

и литературы помогает воспитать образованных, нравственных людей, которые 

способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью. 

Несмотря на все преимущества современных технологий, при их 

использовании, безусловно, должно присутствовать чувство меры. 
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O00023    27.12.2021 ж                                                

  Жүрек – қан тамырлары жүйесінің  аурулары 

ЕРМЕК МҰХТАР ЕРМЕКҰЛЫ 

Қарағанды облысы білім басқармасының                                                                             

Қарағанды қаласы білім бөлімінің                                                                                            

«№86 жалпы білім беретін  мектебі» КММ 

Биология, экология пәнінің мұғалімі 

Сабақ жоспары 

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі:  

8.2.A Заттардың тасымалдануы 

Мектеп: №86 жалпы орта мектеп 

Күні:   Мұғалімнің аты-жөні: Ермек.М.Е 

Сынып: 8   

 

Қатысқандар саны: 

Қатыспағандар саны:  

Сабақ  

тақырыбы 

 

Жүрек – қан тамырлары  жүйесінің аурулары 

Осы сабақта 

қол жеткізілетін 

оқу мақсаттары 

8.1.3.12 қантамыр жүйесі ауруларының себептері мен ауру белгілерін сипаттау  

Ойлау 

дағдыларының 

деңгейлері 

Білу, түсіну, қолдану. 

Сабақ 

мақсаттары 

Барлық оқушылар: Жүрек-қан тамырлары ауруларының келіп шығу себептерін 

біледі,  өмірге қауіпті екендігін түсінеді, ауру түрлерін ажырата біледі. 

Оқушылардың көбі: қанның артериялық қысымы және қанның тамырлармен 

қозғалуы, туралы жалпы түсініктер қалыптасады.                              

Кейбір оқушылар:  Денсаулықты сақтауда және жүрек қан тамырлар ауруларының 

алдын алу жүректі жаттықтырудың маңызын түсінеді. 

Бағалау 

критерийлері 

Қанайналым жүйесінің ауруларын сипаттайды; 

Аурулардың себептерін түсіндіреді; 

Қанайналым жүйесінің ауруларының алдын – алу шараларын ұсынады. 
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Қолданылатын  

әдіс-тәсілдер 

«Сырма» әдісі, жеке жұмыс,тест, жұптық жұмыс, «Түртіп алу» әдісі,  «БББ» әдісі. 

  

Тілдікмақсаттар 

 

Оқушылар орындай алады: 

Жүрек - қантамырлар жүйесі аурулары (гипертония, инфаркт, ишемиялық ауру, 

атеросклероз, инсульт).  Аурудың себептері: тұқымқуалаушылыққа бейімділік, теріс 

өмір салты, дұрыс тамақтанбау                                                                                                        

Пәнге қатысты  лексика мен терминология                                                                                 

«қан тамыр жүйесі ауруларының себептері мен ауру белгілерін сипаттау  

Диалог құруға / жазылымға қажетті  сөздер топтамасы 

Атеросклероз 

Гипертония (гипертензия) 

Гипотония 

Инсульт 

Миокард инфаркті 

Миокард ишемиясы 

Тромбоз  

Тахикардия 

 

Құндылықтарды 

дарыту 

Топтық және жұптық  жұмыс кезінде оқушыларда ынтымақтастықта бола білу,  

өзгелердің пікірімен санасу, сыйластық, адамгершілік құндылықтарын дарыту жүзеге 

асырылады. Үлгілеу кезінде өз білімін жетілдіруге деген жауапкершілігі дамытылады. 

Сабақта алған білімдерін жаһандық мәселелерді шешуде қолдануға қатысты 

талқылаулар арқылы жаһандық азаматтық қалыптастырылады. 

Пәнаралық 

байланыстар 

Тақырыпқа байланысты кей түсініктерді анықтау барысында физика, география 

пәндерімен байланыстыруға болады.  

Бастапқы білім  Қан тамырлары 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері  

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет  Р

е

с

у

р

с

т
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а

р 

Басы  

1-9мин 

 

Үй 

тапсырмасын 

сұрау кезеңі: 

І. Ұйымдастыру кезеңі: 
Сәлемдесу  

Оқушыларды түгендеу  

Шаттық шеңбері: Оқушылармен  шаттық  шеңбер  құру арқылы  оқушылардың 

арасында    татулық атмосферасын   құру. 

 

ІІ. «Сырма» ойыны 

Жеке жұмыс Үлестірмелердегі сөздердің қай тақырыпқа сай екенін анықтап, сол 

бойынша топқа бірігеді. 

Топқа біріктіру  «Жүрек», «Қан тамырлары», «Жүейелер» 

 

Үлестірмелердегі сөздер: «Жүрек», «Қан тамырлары», «Жүейелер» 

тақырыптарына сәйкес берілген.  

 

 
 

Ү

л

е

с

т

і

р

м

е

л

е

р 

 

 

 

Ортасы 

9-38мин 

 

                          

І. Жаңа тақырыпты ашу«Жүрек - қантамырлар жүйесінің аурулары» 

 

 

С

л

а

й

д 

с

у

р

е

т

т

е
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Атеросклероз

 

ІІ. Жаңа сабақ   1-тапсырма                                                                              А) Жұптық 

жұмыс (мәтінмен жұмыс)                                                     Атеросклероз 

(atherosclerosіs; гр. athrа — ботқа және  sklrsіs — қатаю) — қан тамырларының ішкі 

бетіне холестериннің сіңіп, жиналып, түйін тәрізді шоғырланып қалуы. Холестерин 

сіңіп қалған орын бастапқы кезде сары жолақ дақ түрінде болса, келе-келе қатайған 

түйінге айналады. Бұл түйіндер бір-біріне қосылады. Соның салдарынан тамырдың 

ішкі қабатында жаралар пайда болады, кальций тұздары шөгіп, тамыры қатаяды, қан 

өтуі қиындайды. Атеросклероз денедегі ең ірі қан тамыры — қолқада жиі пайда 

болады. Атеросклероз салдарынан қолқаның жұқарған жерлері  қалталанып 

кеңиді(аневризма) де,  Басқа органдардың қан тамырларын бекітіп тастайды. Соның 

әсерінен кейде науқастың  бірнеше минут ішінде өліп кетуі мүмкін. Шажырқай 

артериясының атеросклерозы ішектің өлі еттенуіне, аяқ атеросклерозы аяқтың                     

гангренасына  соқтырады. Атеросклероз  жүрек  қыспасы (стенокардия), жүректің 

созылмалы ишемиялық ауруы, жүрек инфарктінің  негізгі  себебі болып  есептеледі. 

Негізінен қарт  кісілерде  кездеседі. Атеросклероздың  пайда болу себептеріне  қан 

қысымының жоғары  болуы, эндокриндік аурулар  және семіру жатады. 

Атеросклероздың асқынған түрі хирургиялық емдеуді талап етеді. Атеросклероздан 

сақтану үшін дұрыс тамақтану, әсіресе, өсімдік майын пайдалану, спортпен 

шұғылдану керек. 

Инсульт – ми қанайналымының бұзылуымен байланысты ауру, нәтижесінде мидың 

белгілі бір бөлігіндегі қанайналымы төмендейді немесе толығымен тоқтайды. Бүгінгі 

күні инсульт халықтың өлім-жітім себептерінің арасында екінші орында тұр. Сондай-

ақ, инсульт мүгедектікке әкеп соғатын аурулардың ішінде бірінші орынға ие. Инсульт 

алған адамдардың 80% жуығы мүгедектікке ұшыраса, соның ішінде 25% жуығы 

қалған өмірінің барлығында тұрақты түрде күтімді қажет етеді.                                                                                 

р 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D2%9B%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
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АРТЕРИАЛДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯ-гипертония —тұрақты жоғары артериалық 

қысым,оның нәтижесінде жүрек пен артериялар функциялары бұзылады.  Қалыпты 

қан қысымы – 120/80 ммсын.бағ.                                                                                      

Артериалды гипертензияның дәрежелері:                                                                              

1 дәрежесі – 140-159/90-99 ммсын.бағ.                                                                                 

2 дәрежесі – 160-179/100-109 ммсын.бағ.                                                                                  

3 дәрежесі – 180 және жоғары/110 және жоғары                                                 

Себептері: Қазіргі кезде гипертензияның 90% себептері анықталмаған. 10% түрлі 

аурулардың асқынуларының нәтижесінде болады                                                                                                                           

МИОКАРД ИНФАРКТІ–көбіне коронарлы артерияның тромбозынан туындаған 

жағдай.Алғашқы 2 сағатта бұл аурудан қайтып кету қаупі өте жоғары, егер науқасты 

тез арада ауруханаға жеткізіп, тромбты ерітіп жіберсе, бұл қауіп төмендейді.                  

Себептері: Тамақты көп ішу, дұрыс тамақтанбау, тағамда жануар майларының көп 

болуы, аз қозғалыс, гипертониялық аурулар, зиянды әдеттер.                                                                                                

Жүрек бұл бұлшықтетті қапшық, ол өзі арқылы насос сияқты қанды айдайды. Бірақ 

жүрек бұлшықтеінің өзі сырттан келген қантамырлардан оттегіні алады. әр түрлі 

себептердің арқасында бұл тамырлардың бір немесе бірнеше бөлігі атеросклерозбен 

зақымдалып, қажетті қан мөлшерін өткізбейді. Жүректің ишемиялық ауруы 

туындайды. Миокард инфарктісіндекоронарлы артерия толық күрт бітеледі. Қан 

келмеген, қоректенуден айрылған жүрек бөлігі жансызданады. Латын тілінен инфаркт 

– өлі ұлпа.                                                    Дескрипторлар:                                                                                                 

Берілген аурулардың белгілерін  біледі                                                     Аурулардың 

себептерін түсіндіреді                                                                               Топтарға жаңа 

тақырыпқа сәйкес мәтіні бар үлестірме парақшалар таратылады. Жұппен орындайды. 

Ә) Мағынаны тану (постер жасау) Топта талқылап, ойларын ортаға салады. 

Б) Мағынаны ашу  (постер қорғау) Топ ішінен екі оқушы щығып қорғайды. 

В) Мұғалімнің түсіндірме сөзі 
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Атеросклероз
Миокард инфаркті – көбіне

коронарлы артерияның тромбозынан

туындаған жағдай. Алғашқы 2 сағатта

бұл аурудан қайталану қаупі өте

жоғары, егер науқасты тез арада

ауруханаға жеткізіп, тромбты ерітіп

жіберсе, бұл қауіп төмендейді.

Белгілері

• кеуде қуысындағы жүректің өте

қатты ауруы; 

• 15 минуттан артық аурудың 

басылмауы; 

 
 

 

 

           

Инсульт  - ми  бөлігінің қан келмеуге байланысты, өлуі.

Қантаратудың тоқталуының себебі – артерияның атеросклеротикалық түйіндік

(бляшка) немесе тромбпен бітелуі. Немесе артерия қабырғасы жарылып, миға

қан кетуі мүмкін. 

атеросклероздық

бүртік

Артерияны

бөгейтін

тромб

                          Қосымша түсінік беру  

Бейнеролик 

Дәптермен жұмыс  «Түртіп алу» 

Атеросклероз  Гипертония (гипертензия)  Гипотония  Инсульт 

Миокард инфаркті  Миокард ишемиясы Тромбоз   .                                                                     

ІІІ. Қорытынды 

А)  Тест тапсырмалары 

 Қан қысымының жоғарылауы: 

А) гипотония                     Б) атеросклероз 

Ә) гипертония                    В) тахикардия 

2. Қан қысымының төмендеуі: 

А) гипотония                     Б) атеросклероз 

Ә) гипертония                    В) тахикардия 

3. Қалыпты қан қысымын көрсет. мм сын. бағ 

А) 120/80 мм сын бағ        Б) 140/90 

Ә) 160/100                          В) 180/100 және одан жоғары 

3. Қанағым бұзылуы салдарынан жүрек бұлшықетінің кейбір жерлерінің семуі 
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А) инсульт                           Б) тромбоз 

Ә) миокард инфаркты        В) ишемиялық ауру 

5. Жүрек қан тамырлары жүйесі ауруларының алдын алу 

А) Қан құю                                    Б) салауатты өмір салтын ұстану 

Ә) дәрігерлік тексеруден өту      В) Қалыпты дене жүктемесі 

6. Д дәруменінің қалыптасуына не қатысады? 

А) вена    Ә) қолқа   Б) некроз   В) холестерин 

7. Коронарлық артериялардың тарылуы нәтижесінде пайда болған, сонымен қатар 

«коронарлық ауру»  деп аталатын ауру түрі? 

А) Миокард ишемиясы         Б) гипертония 

Ә) гипотония                          В) жүрек талмасы 

8. ...............- артериялардың қабырғаларында холестериндік түзілімдердің жиналып 

қалуынан пайда болған. 

А) гипертензия                       Б) атеросклероздық зақымдалу 

Ә) коронарлық артериялар    В) миокард ишемиясы 

9. Жүрек ұстамасы қанша уақытқа созылуы мүмкін? 

А) 15 минуттан 30 минутқа дейін 

Ә) 20минуттан 1 сағатқа дейін 

Б) 15 минуттан бірнеше сағатқа дейін 

В) 20 минуттан 1,5 сағатқа дейін 

10. Әдетте 25 жасқа дейін адамдар арасында кездеспейтін, 65 жастан кейін жиі орын 

алатын ауру 

А) инсульт                Ә) тахикардия   Б) варикоз   Б) инфаркт 

 

Ә) Сәйкестендіру  

Аурулар атауы мен олардың белгілерін сәйкестендіріңіз. 

ҚТЖ-нің 

ауруы  

Сипаттамалар  

Атеросклероз 1. Сезімдердің бұзылуы: ауруды, температураны 

сезінбеу, әсіресе аяқ-қолда 

Гипертония  2. Жүректің тым тез соғуына (минутына 300 рет) 

байланысты қанайналымның тоқтауы. Бұл 

жағдайда аталған белгі бірінші және соңғы болады. 
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Ишемия 3. Кеуде тұсында жүректің қатты ауырсыну сезімі 

Инсульт 4. Жүректің соғу жылдамдығының минутына 90 

реттен жоғары болуы, кейде науқас өзінің пульсін 

мойын аймағында естуі, бас ауыру, талып қалу 

Тахикардия 5. Жоғары тершеңдік, төбе аймағындағы ауырсыну, 

баста лүпілді сезу, құлақтағы шу; 

Ғ. Миокард  

инфарктісі  

6. Тұрақты жоғары қан қысымы, несеп 

талдауындағы өзгерулер, аяқ бұлшықеттерінің 

шаршауы, аяқ-қолдардың тоңуы, кейбір кездері 

ақсап қалу байқалады. 

Дискрипторлар: 

Тест тапсырмаларынан  бір ғана дұрыс жауапты белгілейді 

Сәйкестендіру тестінде аурулар атауы мен олардың белгілерін сәйкестендіреді 

Тахикардия 

Соңы 

38-40 мин 

 

Үй тапсырмасы:24 параграф, 104-107 беттер. 

                              «Синтез» тапсырмаларын орындау. 

Бағалау:  Жұлдызшалар арқылы 

Кері байланыс «БББ» кестесі 

Бүгінгі сабақта мен ...білдім 

Алдағы уақытта ... туралы толықтырамын 

 

 

С

т

и

к

е

р

л

е

р 

 

Саралау – оқушыларға қалай  

көбірек қолдау көрсетуді  

жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға қандай 

міндет қоюды жоспарлап 

отырсыз?  

Бағалау – 

оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз

?  

-Бір ғана дұрыс жауабы бар тест 

-Сәйкестендіру тесті 

Д

е

н

с

а

у
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Мақтап мадақтап, 

қалыптастырушы бағалаулар 

арқылы 

л

ы

қ

ж

ә

н

е

 

қ

а

у

і

п

с

і

з

д

і

к

т

е

х

н

и

к

а

с

ы

н

ы

ң

с

а

қ

т

а

л

у

ы 
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Барлық оқушылар: 

Жүрек-қан тамырлары 

ауруларының келіп шығу 

себептерін біледі,  өмірге 

қауіпті екендігін түсінеді, ауру 

түрлерін ажырата біледі. 

 

Оқушылардың жеке жұмыс, топтағы жұмыс кезіндегі іс-әрекеттерін 

бақылау, жұмысты меңгеру деңгейін қадағалау, тапсырманы орындау 

кезіндегі білімдерін бағалау. 

О

қ

у

ш

ы

н

ы

ң

 

п

а

р

т

а

д

а

 

д

ұ

р

ы

с

 

о

т

ы

р

у

ы

н

 

қ

а

д

а

ғ

а

л

а

у

. 
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Сабақ бойынша рефлексия  

Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба?  

Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме?  

Жеткізбесе, неліктен?  

Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?  

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?  

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен?  

С

а

б

а

қ

  

м

а

қ

с

а

т

ы

 

д

ұ

р

ы

с

 

қ

о

й

ы

л

ғ

а

н

.

 

О

М

 

қ

о

л

 

ж

е

т

і



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

44 

 

№ O00019    27.12.2021 ж 

 

Шифрование информации 

                                    

ТУРЫБАЕВА АЙЖАН ЕРКИНКЫЗЫ 

КГУ«Общеобразовательная школа «№86»                                                                                    

Отдела образования г.Караганды                                                                                                 

Управления Образования Карагандинской области 

Учитель информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м

д

і

.   

Жалпы баға  

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 

1:  

2:  

Сабақтыжақсартуға не ықпалетеалады (оқытутуралы да, оқутуралы да ойланыңыз)? 

1:  

2:  

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені 

білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? 
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              Компьютеры будущего  

 Школа: №86 

Дата: ФИО учителя:  Турыбаева.А.Е 

КЛАСС: 5 

 

Количество присутствующих:  

Тема урока:  Шифрование информации 

Цели обучения 5.2.1.3 кодировать и декодировать текстовую 

информацию. 

Предполагаемый 

результат 

Для всех учеников: 

определяют понятия шифрование, кодирование. 

Для большинства учеников: 

сравнивают виды шифрования. 

Для некоторых учеников:  

 могут кодировать текстовую информацию. 

Языковые цели Предметная лексика и терминология:  

шифр – шифр – chipher 

дешифр – дешифр – dechipher 

Полезные фразы, необходимые для составления 

диалога и письменной работы.  

Обсуждение:  

• Как вы понимаете термин «шифрование»? 

 • Знаете ли вы, какие средства использовались для 

обеспечения секретности (конфиденциальности) 

информации людей в прошлом?  

• Знакомы ли вам понятия код, кодирование? 

Поделитесь своими мыслями.  

Письмо:  

Запишите определение шифрования. Запишите 

понятие криптологии 

Опорные знания, 

умения и навыки 

Межпредметные связи  

Воспитание ценностей 

 

предоставление информации.  

казахский и английский языки 

 реализация ценностей национальной идеологии 

«Мәңгілік ел». 
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Этапы урока Запланированная деятельность на уроке ресурсы 

Начало урока 

 3 мин 

 7 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть  

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орг. момент. 
Приветствие, проверка присутствующих  

 
Учитель предлагает решить ребус, чтобы 

определить название темы. Поиск скрытого 

слова. Ученики должны составить слово по 

первым буквам представленных рисунков. 

 
 

Обсуждение вопросов с классом 
Как вы понимаете термин «шифрование»? • 

Знаете ли вы, какие средства использовались для 

обеспечения секретности 

(конфиденциальности) информации людей в 

прошлом (рис. 1)? 

 

 • Знакомы ли вам понятия код, кодирование? 

 Поделитесь мыслями 

 

 

 

Учебник 
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6 мин  

 

 

 

 

 

 

5 мин  

 

 

 

 

 

 

8 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Работа с учебником. 

 Учащиеся знакомятся с материалом, 

приведенным в учебнике. Учитель знакомит с 

новой информацией, вместе обсуждают (с 

помощью видеозаписи, презентации, 

флипчарта). 

Работа в паре.  

В каких отраслях используется шифрование, 

кодирование? Проанализируй. Как бы ты 

защитил свою конфиденциальную 

информацию? Поделись своими мыслями.  

Выполнение заданий из учебника  

1. Основными терминами темы являются шифр, 

код, секрет, криптограф. Закодируй эти слова 

методом замены в соответствии с нумерацией 

букв русского алфавита.  

2. Используй азбуку Морзе для кодирования 

слов «РОДИНА», «ШКОЛА», «КЛАСС» и 

твоего имени. Запиши код каждой буквы, а затем 

поставь пробел.  

3. Декодируй слова, представленные ниже, 

азбукой Морзе.  

а) – – •– – – •– ; (мама)  

б) •– •–• – – •– –•; (Арман) 

 в) – – – – •• ••–• •–•; (шифр)  

г) –• – – – – –•• ; (код) 

 д) •–• – – – –•• •• –• •– (Родина)  

4. Используй ключ для декодирования, чтобы 

найти слово, закодированное числами. 

Насколько значимо это слово для тебя? Поделись 

своими мыслями. Ключ для декодирования: 

Ключ для декодирования:  
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Конец 

7мин  

 

Рефлексия  

 

 

 

Домашнее 

задание 

 4 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работа в группе.  

Приведите 3 примера использования шифрования и 

кодирования информации в настоящее время из 

повседневной жизни.  

Прослушивание мнения учащихся.  

Индивидуальная работа.  

Какова роль шифрования и кодирования в жизни 

человека? Обоснуй свой ответ. 

Составь синквейн к слову «шифр».  

1) Шифр.  

2) Цифровой, алфавитны.  

3) Создать, шифровать, дешифровать.  

4) В криптографии используется ключ.  

5) Защита.  

– Какое настроение у вас было на уроке?  

– Какую информацию вы извлекли из урока?  

– С кем вы поделитесь полученной 

информацией? 

1. Найди информацию о древних инструментах 

шифрования, показанных на рисунке 1. 

 2. Закодируй предложение «Я учусь в 5 классе», 

используя азбуку Морзе. 
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№ N00075     27.12.2021 ж 

 

Мен – жаңа форматтағы  ұстазбын 

 

ПАЛУАНОВА РОЗА КАМАЛОВНА                                                                                                          

Түркістан облысы Жетісай қаласы №2Ш. Уәлиханов атындағы жалпы орта 

мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

 

 «Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың 

ұлттық жалғыз мемлекетінің  нығайып көркеюі  жолында жан теріңді сығып 

жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!»                          

                                                                                           /Н. Ә. Назарбаев./ 

Заман өзгеруде, менде заман талабына сай өзгере білуім керек — деген ұстаным 

әр ұстаздың бойынан табылуы керек. 

Қазіргі әлемде болып жатқан өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта қарау 

қажет екендігін паш етті.Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім саласындағы 

саясаткерлер үшін де, жалпы мектептер үшін де, соның ішінде мұғалімдер үшін 

де ең басты маңызды мәселе болып отырғаны: «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?» 

, «Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындауы керек?»  Қазақстан 

Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының 

мазмұны осы мәселені шешуге бағытталған. Даму мен үйрену бір үйдің егіз 

балалары секілді. Бір-бірінсіз толық салынбаған сурет секілді шимай болып 

қала береді. Дамығың келсе үйренесің, үйрене бастасаң, дамып жатсың деген 

сөз! 

Жаңа заман талабына сай, әлеммен бірге өзгеру мақсатымен менде деңгейлік 

курсты оқып, жаңа форматтағы ұстаз ретінде қалыптасып келемін.Мұғалімнің 

ұстанымы оның көзқарастарын қалыптастыру барысына зор ықпал етеді, ал 

көзқарасы белгілі бір шешімдердің қабылдануымен сыныптағы іс әрекеттерді 

түсіндіру көзі болып табылады.Сондықтан кез келген мұғалімнің оқыту 

құралдары оның өз болжамдарының, білімі мен ұстанымының, 

көзқарастарының жиынтығынан тұруға тиіс. 

Оқытудың қандай жолы қолданылса да, қарастырылатын екі көзқарас бар. 

Біріншіден, оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі, 

екіншіден оқытудың оқушы мен  мұғалім арасындағы қарым -қатынас нәтижесі 
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ретінде қарастырылуы.Бірінші деңгей бағдарламасы құзырлы мұғалімнің 

алдына оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме 

қойып отыр.Сондықтан мұғалімнің бойында Шульман «үш көмекші» деп атаған 

қасиеттер болуы тиіс. 

Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан 

Момышұлы“Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. 

Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, 

кеншісін де ұстаз өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, 

сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген. 

Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық 

сана-сезімді сіңіруші адам – Мұғалім. 

Ендеше өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің 

жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа 

жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек. 

“Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға” деп Абай атамыз айтқандай, 

ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбек 

екендігін баршамыз мойындаймыз. 

Менде ұстаздық жолымды мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне үйретуге 

жиырма жыл бойы арнап келемін. 

Қазіргі кезде оқыту үрдісін жоспарлаудың, қолданудың және бағалаудың жүйелі 

әдісі ретінде жаңа педагогикалық технологиялар түрлері көбейе түсуде. 

Сондықтан осындай жаңартылған педагогикалық техногиялар ішінен                    

өз қажеттісін таңдап алу – әр мұғалім үшін жауапты да іскерлікті талап  ететін 

іс. 

В.И.Шепелдің айтуы бойынша, технология – өнер, шеберлік, біліктілік 

жағдайын зерттеуге бағытталаған іс-әрекеттердің жиынтығы ұғымын білдіреді. 

Сабақ түрі жаңа заман талаптарына сай өзгеріп, жаңарып отырса, 

жеткіншектерге оның әсері мен ықпалы ерекше болады. Олардың эмоциялық 

сезім-түйсіктеріне әсер ете білген ізденістерден көп пайда болатыны айтпаса да 

түсінікті. Дайын білімді таратуға негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған 

білім оқушылардың жинақтаған өзге білімдерімен тиімді сіңісе алмайды, сол 
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себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу жағдайлары орын алады. 

Бұндай жолмен оқытудан алынған механикалық түрде есте сақталған 

мәліметтерді емтихан кездерінде ұтымды пайдалануға болады, бірақ мән-

мағынасы терең меңгерілмей, жай ғана жатталғандықтан, тақырыпты оқыту 

аяқталған соң немесе емтихан біткен соң керексіз болып қалады және оқушы 

оны өмірде пайдалана алмайды. Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының 

пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез 

келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. 

Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан 

мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім-біліктілігін дамытуға 

ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. Бұндай міндеттер 

оқушылардың оқыған тақырып бойынша білімдерін өз деңгейінде көрсетіп, 

кейбір болжамдар бойынша күмәнді ойларын білдіре алатындай, пікір-

көзқарастарын нақтылап, жаңа ұғым-түсініктерін өрістетуге орайластырылып 

құрылады. Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние – кейбір оқушылардың 

тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі. Бұл 

жағдайда оқушының мәселені түсіну деңгейін анықтап, оның түсінігін 

толықтыруға немесе қайта құруға көмектесу мұғалімнің міндеті болып 

табылады. Менде өз сабақтарымда жаңа технологияларды қолданып жүрмін. 

Деңгейлік бағдарлама бойынша жұмыс жасай бастағаннан бастап, 

оқушылардың бойынан өзгерістер байқала бастады. Бұрынғы дәстүрлі сабақта 

оқушы мұғалімнің баға қоюын тосып, қатесін тауып бергенін күтіп отырса, 

қазір өз қатесін өзі тауып өзі түзетуге машықтанып келеді. Бір — бірін бағалау 

арқылы  өз қателерін түсініп, өзгеге үйрету арқылы үйреніп отырады. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың: «Қазақ тілі ғылым мен білімнің 

,интернеттің тіліне айналды.Ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар.Ол  қазақ 

тілі Мәңгілік Елдің мәңгілік тіліне айналды »,- деген сөзі қазақ тілінің дамуына 

жаңа серпін беріп отыр.Мәңгілік елдің соғатын жүрегі қазақ тілімен 

байланысты болады десек,онда заман тынысын тани білген адамға дамудың 

күретамыры ақпараттық коммуникациялық технологиялармен байланысты 

екендігі де айқын. Осы мақсатпен аудандық қазақ тілі мұғалімдерімен «Тіл 

жанашырлары » атты қауымдастық құрып,биылғы жылы семинарлар 

өткіздім.  Облыстық конференцияда «Дарынды және талантты балалармен 

жұмыс жүргізу жолдары»тақырыбында шеберлік сынып өткіздім. Осы 

тақырыппен аудандық семинарда шеберлік сынып, «Топтық жұмысты 
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ұйымдастыру» тақырыбында коучинг  өтті.  Мектеп мұғалімдерімен де 

тәжірибе алмасып жүреміз.«Сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыруда 

интерактивті әдістерді қолдану»  атты семинарда аудан мұғалімдері үшін тиімді 

өткізіліп, тәжірибе алмастық. 

Астана қаласында өткен  «Қазақ тілін оқытудағы инновациялық 

бастамалар»Назарбаев Зияткерлік мектептері тәжірибесі  форумына қатысып 

алған  мәліметтер бойынша аудан мұғалімдерімен ой бөлістік. 

Біздің мақсатымыз-  гүлденген қоғам орнату. «Ұлттық тіл — әр халықтың өзіне 

тән ой- санасын, парасатын, бүкіл болмыс- тіршілігі мен сезімін- түйсігін 

ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін  күретамыр.» 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдаған жолдауында басты мақсатымыз-

Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы, ол-«Мәңгілік 

Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел 

келбеті деген. Біз үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық. 

Осы жолдауда «Мәңгілік Қазақстан» жобасында Қазақстан Республикасының 

әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын 

алатын саласының бірі-ғылым мен білімге өте үлкен мән берген. 

Ал оны жүзеге асыратын ұстанымы берік, білімді, жаңа форматтағы мұғалім. 

Жаңа форматтағы мұғалім жас ұрпаққа саналы тәрбие мен сапалы білім беру, ең 

алдымен мұғалімнің кәсіби  шеберлігі екенін түсініп, әрдайым өзінің білімін 

жетілдіріп, шығармашылық ізденісте жүруі маңызды. 

Жаңа формат мұғалімі пәнді жақсы білумен қоса, стандарт талап етіп отырған 

құзыреттіліктерді жете меңгеруі тиіс. 

Елбасымыздың «Мәңгілік Елге» бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жолында 

білімді шәкірт дайындаудан шаршамайтын, қазақ елінің жаңа форматты 

мұғалімін дайындауға атсалысып деңгейлік курсты өткізіп 

жүрген білімді де, білікті тренерлердің  еңбектері біз үшін баға жетпес нұсқау 

болып отыр. . Әлемнің озық елдері арасында Қазақстанның білімді жастарының 

орны ерекше болып шарықтай берсін. 
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№ O00020    27.12.2021 ж 

Умные вещи 

ТОЛЧИНОВА ГУЛЬЖАН БОЛАТБЕКОВНА                                                                                              

Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Шелек ауылы  "Шелек ауылындағы 

гимназия"КММ .Орыс тілі пәнінің мұғалімі 

 

 

Раздел: 

Урок:  

Школа:   

Учитель:   Толчинова Гульжан Болатбековна 

Тема: Умные вещи 

Дата:   

Класс: 6  Кол-во присутствующих:  Кол-во отсутствующих:  

Цели обучения: 6.С.5- прогнозировать содержание текста по ключевым словам 

6.Ч.3.  – формулировать вопросы, направленные на оценку со-

держания текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение 

по теме и/или поднимаемой теме. 

6.Г.2 Пересказывать подробно,выборочно содержание текста. 

6.П.6 Правильно писать безударные глагольные окончания 

Цель  урока Все учащиеся смогут:Пересказывать подробно,выборочно 

содержание текста «Умные вещи» стр.201прогнозировать 

содержание текста по ключевым словам 

Большинство учащихся смогут:   прогнозировать содержание 

текста по ключевым словам , формулировать вопросы, направ-

ленные на оценку содержания текста, и отвечать на вопросы, 

выражая свое мнение по теме и/или поднимаемой теме. 

Некоторые  учащиеся смогут:   - прогнозировать содержание 

текста по ключевым словам 

формулировать вопросы, направленные на оценку содержания 

текста, и отвечать на вопросы, выражая свое мнение по теме 

и/или поднимаемой теме. 

 правильно писать безударные глагольные окончания 

стр.202,упр.5 

Критерии оценива-

ния: 

1.Прогнозировать содержание текста. 

2.Формулировать вопросы 

2.Отвечать на вопросы 

3.Выражать свое мнение по теме 

4.Пересказывать подробно,выборочно содержание текста 

5.Определять безударные глагольные окончания 
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Уровни мысли-

тельных навыков 

Знание 

Применение 

Понимание 

Анализ 

Оценка 

Языковая цель Учащиеся научатся : 

-прогнозировать содержание текста по ключевым словам 

-правильно составлять вопросы и аргументированно отвечать на 

них 

-находить по характерным признакам описание в тексте 

-обсуждать содержание по прочитанному тексту 

- правильно писать безударные глагольные окончания 

Слова для активного усвоения: слова карточки информатора : 

концерн,навигатор,гидравлика 

Полезные фразы для рассуждения:  

-Было интересно узнать то,что… 

- Меня удивило то, что…. 

-Мне понравилось то,что автомобили снабжены….. 

Вопросы для обсуждения:  

1.Как вы думаете  о чем пойдет речь? 

2.Соответсвует ли название текста его содержанию? 

3.Как вы думаете ,может ли авто-компьютер заменить водителя? 

Письменные  подсказки:   

1.Компьютер- это наши умные помощники. 

2.Я не представляю свою жизнь без компьютера. 

3.Без компьютера трудно учиться в школе. 

Привитие ценно-

стей 

Воспитать интерес  учащихся к инновационно-индустриальной 

науке ,разбудить навыки  к изобретательности,интерес к 

транспортным средствам и компьютерной технологии. 

Меж предметная 

связь 

Физика,информатика,технология 

Предшествующие 

знания по теме 

 Умеют работать с текстами разного стиля и выделять ключевые 

слова.Могут описать фрагменты из своей жизни. 

ПЛАН    УРОКА 

Планируемое  

время и этапы 

Запланированная деятельность Ресурсы 

НАЧАЛО – 3 

мин  
 І.Организационный момент: 

Создание позитивного настроя учащихся к 
уроку.  

 Презентация для 

позитивного 

настроя уч-ся 

«Пейзаж» 
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С помощью приемов «Пейзаж» .Учащимся 

предлагаются две картины с изображением пей-

зажа. Одна картина  

проникнута  грустным, печальным настроением, 

другая - радостным, веселым. 

 Ученики выбирают ту картину, которая соответ-

ствует их настроению. 

После этого учитель говорит, что настроение в 

группе различное и предлагает улучшить его, 

сделав соседу по парте комплимент. 

 «Комплименты" 
Деление на группы– 1 мин. 

-Ребята,выберите понравившийся вид 

транспорта.(Вертолет,поезд,автомобиль) 

 

 
 

«Комплименты» 

СЕРЕДИНА – 

32 мин 

ІІ.Актуализация знаний 

АМО «Прогнозирование»  

 -Обратите внимание на запись  и  изображения 

на интерактивной доске : «Умные вещи»  

 -По данным рисункам догадайтесь ,о чем мы 

будем говорить сегодня на уроке? 

-Назовите предметы на картинках? 

(телефон,гаджет,смартфон,пылесос,компьютер 

,автомобиль,) 

-Как можно одним словом назвать эти 

предметы? 

-«Умные помощники!» 

ФО словесное  оценивание .Все учащиеся 

учавствуют в ФО «Здорово!Молодцы!»  

-Правильно,тема сегодняшнего урока  

называется «Умные вещи» 

ІІІ.Изучение нового материала: 

Работа по тексту: 

Стр.183,Упр.1 

АМО  «Инсерт». Он позволяет   ученику отсле-

живать свое понимание прочитанного текста. 

маркировочными знаками и предложить им по 

мере чтения ставить их карандашом на полях 

статьи. 

Стратегия 

«Прогнозирова-

ние» 

На доске слайд 

презентации 

 
 

 

 

 

Формативное оце-

нивание для 

мотиваций:словес

ная оценка 
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+ знаю - не знаю? хочу узнать подробнее!  

узнал новое 

Задание 1 Работа по методу пометки на полях. 

1.Прочитайте текст «Умные вещи». 

2.Составьте вопросы к тексту. 

3.Ответьте на вопрос ,соответсвует ли название 

текста содержанию? 

4.Обоснуйте свой ответ. 

5.Подробно перескажите текст. 

критерии дескрипторы 

1. Прочитать текст. 

2. Составить 

вопросы.  

3.Ответить на 

вопросы. 

4.Обосновать 

ответы. 

5.Пересказать текст 

1.Читает текст. 

2Составляет вопросы к 

тексту. 

3.Отвечает на вопросы  

 

4.Обосновывает ответы 

 

5. Пересказывает текст. 

ФО  «Светофор» (самооценка) 

У каждого ученика имеются карточки трех цве-

тов светофора, обозначающие их понимание 

или непонимание материала, затем он просит 

учащихся ответить на вопросы:  

К учащимся, которые подняли зеленые кар-

точки (все поняли):  

– Что вы поняли? 

К учащимся, поднявшим желтые или красные 

карточки:  

– Что вам не понятно?  

По итогам полученных ответов учитель прини-

мает решение о повторном изучении, закрепле-

нии темы или продолжении изучения материала 

по программе. 

IV.Освоение изученного материала.  

Задание 2 

АМО Работа по тексту«Тонкие и толстые 

вопросы»  Стр.184,упр.2 

Ответьте на «Тонкие и толстые »вопросы 

«Тонкие» вопросы :        

1.Что такое навигационная 

система,автомобильные концерны? 

 
Учебник «Русский 

язык и литература» 

для 6 класса с не-

русским языком 

обучения изд. 

«Атамұра»Жан-

пеис У., Есетовой 

С., 

Озекбаевой Н., Ер-

болатова А.  

2018г. стр.122 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тонкие и 

толстые»вопросы 
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2.Какие функции выполняет компьютеры 

3.Какие детали автомобиля скоро будут 

работать самостоятельно? 

«Толстые» вопросы: 

1.Почему автомобили снабжаются 

компьютером? 

2.Как компьютер может выбрать самый 

короткий путь? 

3.Как вы думаете,может ли автокомпьютер 

заменить полностью водителя 

критерии дескрипторы 

1. Ответить на 

тонкие и толстые 

вопросы 

1.Отвечают  

 на вопросы 

ФО  «10 баллов...» 

(Оценить по 10- бальной шкале работу на 

занятии с позиции:  

«я»-0------------------10 

«мы»0----------------10 

«Дело»0--------------10)  

Физминутка-позволит повысить уровень 
энергичности в группе,прийти в бодрое 
настроение. 

Задание 3 

Стр.184,упр.4 

1.Спишите слова 

водить,контролировать,смотреть.  

2.Объясните  написание гласной в корне слов. 

3.Подберите проверочные слова. 

критерии дескрипторы 

1.Списать слова 

2.Объяснить 

написание гласной 

в корне слов 

3.Подобрать  

проверочные слова 

1. Списывает слова 

2. Объяняет 

написание 

гласной вкорне 

слов 

3. Подбирает 

проверочные 

слова 

ФО «Цветные карточки»  

V. Закрепление изученного материала. 

Задание 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«10 баллов...» 

 

 

 

 

Физкульт 

минутка 

«Веселый танец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Аплодисменты» 
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Дифференцированные задания 

1.  Составьте простой вопросный план к тексту     

«Умные вещи» 

2. Вспомните и расскажите одно интересное 

событие из своей жизни,связанное с 

использованием любой бытовой техники. 

3. Опишите  свой сматфон.  

4.Придумайте слоган.  

1.Все учащиеся смогут составить простой 

вопросный план к тексту. 

2.Большинство учащихся смогут рассказать 

событие из своей жизни связанное с бытовой 

техникой. 

3.Некоторые  учащиеся   смогут описать 

технику и придумать слоган. 

критерии дескрипторы 

1.Составить план 

к тексту. 

2. Рассказать 

событие из 

жизни. 

3.Описать 

смартфон 

4.Придумать  

слоган. 

1.Составляет план. 

 

2. Рассказывает событие 

из жизни. 

 

3.Описывает смартфон. 

 

4.Придумывает слоган. 

 

ФО «Аплодисменты» (учащиеся 

аплодисментами выделяют наиболее удачные 

ответы) 

КОНЕЦ-5 ми-

нут  

Рефлексия – 2 мин. 

«Благодарю....»учащиеся выбирают одного из 

ребят,которому хочется сказать спасибо за 

сотрудничество и пояснить, в чем именно это 

сотрудничество проявилось. 

Обратная связь – 1 мин. 

«Выходной билет» – Учащимся выдается билет 

для заполнения: Что самое важное я узнал сего-

дня? Какие вопросы у меня еще есть? 

Домашнее задание:  

Дифференцация по выбору. 

 

 

«Благодарю...» 

 

 

 

«Выходной би-

лет» 
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1. Написать мини эссе на тему: «Как не 

заблудиться в интернете?" 

2.  Составить  хокку к теме «Умные вещи» 

3. Выполнить упражнение 5,стр.184 

Дополнительная информация 

Дифференциация. 

Дифференцированные задания были 

подобраны с учетом 

потребностей.Каждое задание было 

нацелено на достижение учашимися 

цели обучения и создания ситуации 

успеха учащихся. 

Оценивание. 

Оценивание 

проводилось  в течении 

урока в форме 

ФО 

«Пейзаж» 

«Комплименты» 

«Прогнозирование»  

«Светофор» 

 «Аплодисменты» 

 «Благодарю....» 

«Выходной билет» 

Формативное оценива-

ние для мотиваций 

:словесная оценка 

«10 баллов...» 

Меж предметные 

связи:  

Информатика,физик

а, 

технология 

Работа со способными учениками. 

 Способным учащимся на уроке 

созданы  условия  для личностного 

развития, осуществляется поддержка 

их познавательной активности 

оказывается помощь в поиске 

иобретении индивидуального стиля 

учебной деятельности раскрытия и 

развития  их индивидуальных 

способно стей. 

Связи с ценностями. 

Воспитать интерес  учащихся к инновационно-

индустриальной науке, разбудить навыки  к 

изобретательности,интерес к транспортным 

средствам и компьютерной технологии. 

Рефлексия: 

Были ли цели обучения до-

стижимыми? 

 Считаю, что цели урока достижимы, так как подо-

браны в формате SMART. 

Чему сегодня научились уча-

щиеся? 

На уроке учащиеся научились:  

 -прогнозировать содержание текста по ключевым 

словам 
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-правильно составлять вопросы и аргументированно 

отвечать на них 

-находить по характерным признакам описание в тексте 

-обсуждать содержание по прочитанному тексту 

- правильно писать безударные глагольные окончания 

Какой была атмосфера обу-

чения? 

Атмосфера обучения была доброжелательной. 

Успешными ли были задания 

по установлению различий 

между учащимися? 

Успешно были использованы задания с учетом индиви-

дуальных способностей учащихся.  

Придерживался ли я времен-

ного графика? Какие отступ-

ления от плана я сделал и по-

чему? 

 Отступлений от плана не было. Строго придерживался 

временной график. 

                                                    Итоговое оценивание 

- 2 наиболее успешных момента (как преподавания, так и обучения)? 

1.Работая в команде, сильные учащиеся помогли более слабым 

2. Использование активных  методов обучения  и формативное оценивание. 

 

-2 момента, которые бы способствовали улучшению урока (как преподавания, так и 

обучения)? 

1.  Выбор стратегий, соответствующий целям обучения, а так же целям урока. 

2.Определение критериев оценивания, способствующих правильному выполнению 

заданий. 

 

 

-Что я узнала за время урока о классе или отдельных учениках такого, что поможет 

мне подготовиться к следующему уроку? 

1.Этот урок помог увидеть способных учащихся, которые легко выполняют задания 

учителя. Совместная деятельность показала уровень взаимоотношений учеников. 

2. Я узнала возможности учащихся , некоторые учащиеся в процессе выполнения 

разноуровневых задании могут перейти из группы «Все» в группу более высокого 

уровня. 
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№ O00021    27.12.2021 ж 

Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны 

ДӘУЛЕТИЯР ГҮЛНҰР АСЫЛБАЙҚЫЗЫ                                                                        

Түркістан облысы Жетісай ауданы Ә. Оспанов ауылы «Аманкелді атындағы 

жалпы орта мектебі» Бастауыш сынып мұғалімі 

Өмір – бұл ағын су секілді, бір орында тұрмайды, яғни жылдар жылжып, уақыт 

өтеді. Уақыт өткен сайын қай салада болмасын дүниенің бір жаңалығы орын 

алып жатады. Сол жаңалықты тосырқамай, жақсы - жаманын саралап қабылдай 

білу керек. Өмірді ағын суға теңесек, білімді - теңіз, мектепті – кеме деп 

қарастырамыз, ал мұғалім – сол кеме капитаны деуге болады. Кеменің тереңге 

батпай, дұрыс бағдармен жүруі мұғалімге байланысты. 

      Елбасымыз: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың 

бірі» деп атап көрсетті. Сонымен қатар, Қазақстан 2050 стратегиясында: 

«Біріншіден, барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру 

жүйесіне ие. Біз Ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын 

жақсарту үшін көп жұмыс істедік. Негізгі мектеп үшін, барлық мектептердегі 

оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін 

жақсарту қажет. Жоғары мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 

меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен 

зерттеу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» делінген. 

Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін, елдің айбынды 

болашағы үшін заман талабына сай сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім 

саясатындағы ғылыми – техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым 

бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның 

жетістіктерін өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі. 

      Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық 

экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты - 

білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2030 

стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен 

және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы орта 

білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан 

Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты 

міндеттерінің бірі – білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау 

керек» деп көрсетілген. Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 
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жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім 

беру жүйесін жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін 

арттыру, біліктілігін дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған байланысты 

қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен 

жаңалықтар мұғалімнің өткені мен бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы 

ойланып, жаңа идеялармен жұмыс жасауға негіз болады. 

     Елбасымыздың жолдауында айтқандай:Қазақстанды дамыған 30 елдің 

қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне 

байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі 

өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім 

берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты 

ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және 

технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Ұстаздарға 

үлкен жауапкершілік міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің 

барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, 

мұғалімдер тынымсыз еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы 

аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын 

құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

     Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл, 

ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім 

мазмұнын жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама 

бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді. 

Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты 

талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. 

Мұғалімнің шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз 

белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының 

тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Заманауи 

қоғамның зиялы азаматына білім беру - сана әлеуеті жоғары дамыған, сын 

тұрғысынан және жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның 

алға басуына жұмсай алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында 

тәрбие мен оқыту ажырамас байланыста болады. Заманауи мектептердің 

мақсаты - жоғары білімді, шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы 

үшін қолайлы білім беру кеңістігін жасау. Өз білімінің нәтижесінде оқушы 

бойында сын тұрғысынан ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, 

зерттеушілік дағдылары, АКТ дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі, 

тілдік дағдылары, қойылған міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу 

дағдылары қалыптасады.     
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     Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы 

дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас 

ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны 

білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді. Күтілетін 

нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға мүмкіндік береді, әр 

оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға жағдай туғызады. 

Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін арттырады. Оқу 

үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін мониторинг 

жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау жүйесі. Оқыту 

мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және қолдану – бұл 

білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу - танымдық 

құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру 

үрдісі. Ең бастысы – оқу үрдісінің өзі, жетістік критерийлері арқылы оқушы 

өзін-өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін 

көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Бұл жүйеде оқушының қалай 

жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің мақсаты мен 

мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу - танымдық біліктілігін 

қалыптастыруға себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, 

білім үрдісінің барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен 

оқушылардың оқу жетістіктерін салыстырылады. 

      Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік Ел» 

идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер, 

зерттеу және сыныптан тыс әрекет, қосымша білім беру негізінде жүргізіледі. 

Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, 

қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда 

қарым-қатынас жасай алуға үйрету болып табылады.       

     Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты - 

коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық 

мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты 

үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін 

ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада 

көрсетілген мына жолдармен түсіндіре аламыз: «...Әрбір оқушы үшін тіл – 

негізгі білім құралы. Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы өздері өмір сүріп 

отырған және білім алатын орта арқылы жүзеге асады. Тілді жетік меңгеру 

ұлттық құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, 

жаңашыл жеке тұлға қалыптастыруға ықпал етеді». Осы орайда, ғалым - 

жиһанкез Шоқан Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін 

ең алдымен азаттық пен білім қажет» деген екен. Олай болса, тәуелсіз еліміздің 

үшінші жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың өмір сүруі үшін қажетті білім 
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дағдыларымен және қасиеттермен қаруландыру - мұғалімдер үшін 

ынталандырушы күш болып табылады.  

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа 

құрылымы болып табылады: 

1. Пәннің маңыздылығы; 

2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3. Үштілділік саясатты іске асыру; 

4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер; 

6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет; 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі; 

8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі. 

     Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге түйгенім: 

алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында шәкірттердің 

жүрегіне жол тапсақ, егемен елдің ұл- қыздары білімді де білікті болып 

шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. 

Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме пайдамды 

тигізіп жатсам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Негізінен 

жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған 

бағдарлама екендігіне көз жеткіздім. 

     Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 

Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 

талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс – тәсілдермен оқытып, 

ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен 

туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл 

үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. 

«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген 

қасиеттерімен озады», - деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар 

адамдар заманның, қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. 

       Қорыта айтатын болсақ: Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз үлкен 

көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай еңбектенеді. 

Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады. Елді өсіретін 

де, елді өшіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді пайдалана 

білу сіз бен біздің үлесімізде. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай 

қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, 

өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты 

ұстаз болайық. 
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№ N00063    27.12.2021 ж                                                                                                                 

30 лет Независимости РК 

ДУРБАЕВА ГУЛЬНАР АБДРАХМАНОВНА 

ВКО, г.Семей 

КГУ «Специальная школа-интернат №6»  УО ВКО 

Воспитатель высшей  квалификационной  категории. 

 

В этом году исполняется 30 лет нашей Независимости. Это важная веха, 

знаменующая собой возрождение казахской государственности и обретение 

свободы, мечты о которой лелеяли многие поколения наших предков. По меркам 

истории 30 лет – всего лишь мгновение. Однако для многих народов этот период 

вместил в себя целую эпоху, наполненную трудностями и победами, кризисами 

и достижениями. Мы тоже проходим через это. 

Рубежный момент, который мы переживаем, обязывает каждого 

сознательного гражданина задуматься над ключевыми вопросами: «Чего мы 

достигли за эти 30 лет?», «Какую страну мы оставим будущим поколениям?», 

«Что еще необходимо сделать для укрепления нашей государственности?» Для 

этого нам нужно оглянуться назад, критически переосмыслить свой путь, 

зафиксировать наши достижения и проблемы, определить цели и задачи, чтобы 

уверенными шагами продолжать движение вперед. 

Тридцать лет Независимости условно можно разделить на три десятилетия. 

Каждый из этих периодов имеет свое особое историческое значение. 

Первое десятилетие Независимости я бы обозначила как время закладки 

фундамента нового Казахстана. Под руководством Елбасы были утверждены 

государственные символы, сформирована эффективная система власти. Введена 

национальная валюта. Созданы Вооруженные силы. Принят Основной закон 

страны. Установлены дипломатические отношения с зарубежными 

государствами. Казахстан стал членом авторитетных международных 

организаций. 

Принята Стратегия «Казахстан-2030». Определена государственная граница 

с нашим восточным соседом. Начались интенсивные переговоры по границе с 

другими сопредельными государствами. Мы стали территорией, свободной от 

ядерного оружия. Перенесли столицу на землю Сарыарки. Экономика перешла 

на рыночные рельсы, был закреплен институт частной собственности, заложены 

основы для развития отечественного бизнеса. Молодые казахстанцы стали 
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учиться в ведущих университетах мира. Был создан Национальный фонд, 

резервы которого впоследствии помогли нам пережить не один кризис.  

Мы призвали соотечественников со всего мира возвратиться на 

историческую родину, создав условия для их переселения. В результате наша 

страна стала возрождаться, укрепился национальный дух. 

Второе десятилетие – это период расширения горизонтов нашей 

государственности. За эти годы значительно упрочились позиции страны, вырос 

экономический потенциал. Мы юридически оформили все сухопутные границы. 

Реализовали программу «Культурное наследие», переосмыслили нашу историю. 

Возродили Северный Арал, не дав морю исчезнуть. Инициировали проведение 

съездов лидеров мировых и традиционных религий, организовали саммит 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, продвигали 

деятельность Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и 

реализовали ряд других важных международных проектов. Были привлечены 

значительные иностранные инвестиции. Новая столица, построенная на берегах 

Есиля, стала общенациональным символом. Запущены крупные 

инфраструктурные проекты, такие как строительство международного коридора 

«Западная Европа – Западный Китай». 

Беспрецедентными темпами развивалось жилищное строительство. 

В третьем десятилетии мы достигли еще больших высот в своем развитии. 

Мы окончательно решили все вопросы, связанные с государственной границей. 

Была принята Стратегия «Казахстан-2050», обозначившая цель вхождения в 

тридцатку развитых стран мира. 

Реализованы масштабные программы в самых разных сферах, в том числе 

программа форсированного индустриально-инновационного развития, «Нұрлы 

жол», «100 конкретных шагов». Наряду с политическими и экономическими 

реформами мы уделяли особое внимание духовной модернизации. 

Все эти достижения стали возможны благодаря лидерству Елбасы, мудрости 

и единству нашего народа, кропотливому труду всех соотечественников. Можно 

сказать, что Елбасы стал вечным символом нашей Независимости. 

Главные цели четвертого десятилетия – сильное государство и 

конкурентоспособная нация. Для этого нам необходимо продолжить политико-

экономические реформы и процесс модернизации общественного сознания, 

сформировать качественно новую национальную идентичность, 

адаптированную к вызовам времени. 

Мы строим справедливое общество и эффективное государство. 

Руководствуясь принципами справедливости во всех наших делах, мы без 

сомнений добьемся поставленных целей. Без повышения качества жизни людей 
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гордиться достижениями и международными успехами нашей страны излишне. 

Все граждане должны ощущать реальные блага от экономического развития.  

Я следую этому принципу при принятии каждого решения. Наряду с 

улучшением социального положения населения большое значение имеют также 

защита прав и обеспечение равных возможностей каждого гражданина. В моем 

понимании это и есть справедливое государство. 

Исторически на долю каждого поколения выпадают свои испытания. Наши 

предки пережили «Ақтабан шұбырынды», «Алқакөл сұламаны», прошли через 

страшный голод, репрессии, мировую войну. 

В период тоталитаризма мы едва не утратили свои традиции, язык и 

религию. Благодаря Независимости мы смогли возродить и укрепить свои 

ценности. Но если мы хотим сохраниться как нация и государство, нынешнее и 

будущие поколения должны быть готовы к новым вызовам. 

Нынешняя пандемия и последовавший за ней кризис наглядно показали, что 

с беспрецедентными вызовами сегодня сталкивается весь мир. Помимо 

экономических, социальных, экологических, биологических и других угроз 

широко распространяются различные «идеологические вирусы». В эпоху 

стремительной глобализации все труднее распознать ее негативное влияние. 

Другими словами, многие незаметно для себя оказываются в плену опасных 

иллюзий, теряя свой стержень. Поэтому, оставаясь частью мирового сообщества, 

мы должны трепетно относиться к своим корням. Нельзя отрываться от своей 

самобытной культуры и уникальных традиций, которые составляют нашу 

национальную идентичность. Только оберегая и укрепляя ее, мы сможем 

сохранить себя в цивилизационном хаосе. 
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      № N00062    27.12.2021 ж 

 

Особенности  процесса нравственного  

воспитания специальной школы 

МАХАДИЕВА ЛЯЗИПА КИСАМБИНОВНА 

ВКО, г.Семей 

КГУ«Специальная школа-интернат №6»УО ВКО 

Воспитатель 

 

Нравственное воспитание в процессе обучения - одна из наиболее 

актуальных и сложных проблем педагогики нашего времени. Понимая это и не 

претендуя на исчерпывающее решение проблемы, мы остановимся на 

рассмотрении только некоторых наиболее важных принципиальных вопросов. К 

ним взаимосвязь обучения и нравственного мы относим: воспитания в качестве 

педагогической проблемы; место обучения в системе нравственного воспитания; 

содержание обучения и его воспитательное влияние на нравственное развитие 

личности; межпредметные связи как необходимое условие активизации 

нравственного воспитания процессе обучения; использование дидактического 

материала в целях нравственного воспитания на уроке; организация учебного 

процесса, взаимоотношения учителя и учащихся процессе обучения как факторы 

нравственного воспитания; взаимосвязь обучения и внеклассной деятельности, 

ее функции в нравственном воспитании школьников. 

Процесс усвоения знаний определенно дело индивидуальное: учатся все 

вместе, слушают и делают одно и то же, а успеваемость, уроювень знаний 

разные. Отвечает за качество своих знаний каждый персонально; различного 

рода контрольные работы требуют самостоятельности, при этом категорически 

запрещается какое либо сотрудничество и т. д. Но разговор идет о процессе 

обучения, а не об усвоении знаний. Наши наблюдения и специальные 

исследования подтверждают, что коллективистические связи зарождаются и 

крепнут, прежде всего, в совместной учебной деятельности. 

Главная задача обучения, исходная задача, во имя которой и строится весь 

процесс обучения - дать знания. Испокон веков и по настоящее время так. И с 

учителя требуют прежде всего успеваемость, качество знаний учащихся. Для 

детей и для родителей обучение — это успеваемость, перевод в следующий 

класс. И для школьного начальства всех рангов первый показатель в работе- 
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успеваемость качество знаний учащихся. Вторая причина заключается в 

чрезвычайной сложности воспитания в процессе обучения. 

Успеваемость выяснить просто, воспитанность очень сложно. Критерии 

успеваемости есть, воспитанности нет. Оценка успеваемости есть, 

воспитанности — нет и т.п. Третьей среди основных причин такого положения 

следует считать ошибочные концепции в толковании воспитания. Особенно 

вредна здесь позиция тех, кто считает, что воспитание заключается только во 

внешних воздействиях на сознание и чувства школьников. Для них, если 

«воздействия» на уроке были, было и воспитание, «воздействий» не было - не 

было и воспитания. Это и приводило к всякого рода искусственным «увязкам», 

«воспитательным моментам» и т. п. Анализ обширного материала наводит на 

мысль, что данный вопрос должен рассматриваться с трех сторон. Во первых, 

обучение как вид деятельности подчиняется общей закономерности, 

заключающейся в том, что в процессе любой деятельности у людей 

складываются определенные отношения, которые в конечном итоге оказывают 

решающее влияние на формирование нравственного облика личности.  

Воспитание, учитывающее все влияния, «падающие» на личность, должно 

принимать во внимание и те из них, которые оказываются на учащегося в 

процессе обучения. Учитель обязан знать, что любое несоответствие влияний 

при обучении нормам морали значительно снижают воспитывающее влияние 

обучения на школьника.  

Во-вторых, воспитывающее обучение это педагогическая закономерность. 

При выполнении учителем всех принципов и требований к процессу обучения 

влияние этого процесса будет именно воспитывающим, а стало быть, с нашей 

точки зрения, обязательно положительным.  

В третьих, воспитывающее обучение-это принцип. Добросовестный 

учитель не ограничивается объективными возможностями процесса обучения, а 

сам сознательно целеустремленно из урока в урок ведет специальную работу по 

нравственному воспитанию. Именно в этом случае мы имеем собственно 

нравственное воспитание в процессе обучения. 

Человек развивается и формируется в процессе деятельности. Воспитание, 

претендуя на управление процессом развития и формирования личности 

школьника, направляет его деятельность, используя ее в соответствии со своими 

целями. На развитие и становление личности ребенка большое влияние 

оказывают условия и обстоятельства его жизни и деятельности.  

Воспитание, заинтересованное в положительном влиянии на школьника, 

соответственно организует, создает наилучшие для этого обстоятельства и 

условия. Для того, чтобы побудить ребенка к деятельности, организовать его 

отношения с окружающими людьми, предметами, явлениями, передать ему 
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знания о нормах жизни, отношений, деятельности, воспитание оказывает и 

непосредственные, часто прямые влияния на сознание и чувства ребенка. 

Следовательно, воспитание оказывает как непосредственные, так и 

опосредованные влияния на развивающуюся личность.  

По существу объективный процесс взаимоотношений ребенка с предметом 

или явлением или другим представителем среды становится управляемым. Мы 

уже подчеркивали, что человек формируется как личность только в процессе 

деятельности. И никакие методы никакая система методов, взятые вне 

деятельности учащихся, не могут обеспечить их воспитания. 

Нравственное воспитание в процессе обучения - элемент общей системы 

нравственного воспитания, в то же время это самостоятельная система, 

состоящая из ряда компонентов. Если говорить о взаимодействии компонентов 

системы нравственного воспитания, то обращает на себя внимание тот факт, что 

среди всех средств воспитания, входящих в эту систему, урок, процесс обучения 

в целом-есть тот главный элемент, который способен создавать ритм во влияниях, 

создавать взаимодействие компонентов во времени. Именно продвигаясь из 

урока в урок, мы можем создавать последовательность во времени 

расположенных влияний. Это особенно важно при формировании нравственных 

знаний. Если вспомнить одну из важнейших особенностей памяти, которая 

заключается том, что для прочного запоминания нужна определенная система во 

времени располагающихся повторений. 
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 № N00064   27.12.2021 ж 

                                            Қуыршақ қонаққа келді 

АХМЕДОВА АХСАУЛЕ ХОЖАБЕКОВНА 

 Қарағанды облысы білім басқармасы                                                                         

Теміртау қаласының білім бөлімінің 

«Сәуле» бөбекжайы КМҚК-нің тәрбиешісі                           

 

 Білім бөлімі: Жаратылыстану 

Мақсаты:Балаларға  ыдыстармен  тағамдардың  аттарын  айтуды   үйрету, 

оларды  ажыратуға  жаттықтыру. 

Білімдік: Қонақ  күту ережелерімен таныстыру. 

Дамытушылық: Балалардың  ой-өрісін  дамыту. 

Тәрбиелік:Қонақжайлыққа  баулу. 

Сөздік жұмыс: Ыдыс, тағам 

Көрнекілік:Ойыншық  ыдыстар, тағамдар 

Алдын ала жұмыс: Әңгімелесу, түсіндіру. 

 

Қызмет кезеңі      Тәрбиешінің қызметі    Балалардың қызметі 

                             Мотивациялық-қозғаушылық 

Қуанамын мен де, 

Қуанасын сен де, 

Қуанамыз достарым. 

Арайлап атқан күнге! 

Балалар шаттық шеңберін жасайды 

Балалар суретке көңіл аударады. 

                    Ұйымдастырушылық- ізденістік                                                                
Ғажайып сәт. 

- Қуыршақ Айжан  қонаққа келеді. 

Балалар Айжан бізге қонаққа келді. Қазақ қонақшыл халықпыз.  Қонақ күтуді, 

сыйлауды  білуіміз керек. Кәне, Айжанға  біз шай жасайық.  Қантты, нанды 

тәрелкеге, шайды кесеге құямыз. Балалар тағамдарды үстел үстіне қойып 

қуыршақ Айжанды шайға шақырды. 

Сергіту сәті. 

Аяқты нық басамыз, 

Бір отырып бір тұрып. 
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Біз тынығып аламыз, 

Қолымызды жуамыз. 

Алжапқышты байлаймыз, 

Дастарханды жасаймыз 

Ыдыстарды қоямыз.                                                                                            

Дидактикалық ойын «Дұрыс көрсет, ажырат»                                                             

Тағамдар мен ыдыстардың суреті таратылып береді атын атағанда тез көрсетуі. 

Балалар орындарынан тұрып сергіту сәтін қимылмен жасады. 

Балалар ойынды қызығушылықпен ойнады. Тағамды ыдысты ажырата білді 

Рефлексиялық-түзетушілік 

Балалар бүгінгі сабақта қандай жаңа білім алдық? 

Сабақ несімен ұнады ? 

Жақсы қатысқан балаларды мақтап мадақтау.                                                                 

Балалар сабақ қорытындысына өз пікірлерін білдіреді. 

Күтілетін нәтиже.  

 Біледі: Тағамдар мен ыдыстардың аттарын. 

Игереді: Ыдыстар және тағамдар туралы сөйлем құрастыра білу дағдысын. 

меңгереді: қонақ күтуді. 
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№ O00008           27.12.2021  

 

10 саны мен цифры 

 

ОРЫНБЕКОВА  ЖАНИЯ  КУАНЫШБЕКОВНА 

Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы, Құмқұдық селосы 

"Ақбота" мектепке дейінгі ұйымы  Тәрбиеші 

 

Білім беру саласы: Таным 

Ұйымдастырылған оқу қызметі: Қарапайым математика негіздерін 

қалыптастыру. 

Тақырыбы: 10 саны мен цифры. 

Мақсаты: 10 санының таңбасымен таныстыру. 10 санының құрамын анықтау. 

Балалардың жылдамдықтарын, ойшылдық, сауаттылық қасиеттерін дамыту. 

Шығармашылық еңбек етуге, ұйымшылдыққа тәрбиелеу. 

Билингвальды компонент: он, десять, тен. 

Сөздік жұмыс: екі таңбалы сандар. 

Әдіс-тәсілі: Түсіндіру, әңгімелеу, сұрақ-жауап 

Көрнекілігі: Түрлі-түсті суреттер, үлестірмелі материалдар, интерактивті тақта, 

әуе шары. 

Шаттық шеңбері:   
Армысың, Алтын күн! 

Армысың, Жер ана! 

Армысың, Көк аспан! 

Сәлем достар! 

Бүгінгі күн қандай керемет! 

Мен мықтымын! 

Мен күштімін! 

- Қазір жылдың қай мезгілі? 

- Қыс мезгілінде қанша ай бар? 

- Бір аптада қанша күн бар? 

- Оларды ата? 

- Бүгін қандай күн? 
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Ойын: «1-ден 9-ға дейін санау». 

Оқу қызметінде 1-ден 9-ға дейін санауды білдік. Ол үшін 3, 6, 9 санын 

айтпаймыз, қолымызды шапалақтаймыз. 

- Балалар, математика еліне немен саяхатқа барсақ болады? 

Математика еліне біз сиқырлы әуе шарларымен барамыз. 

Достық білім шапағат, 

Жүрсін бізге жол бастап 

Сиқырлы шарды қосайық 

Математика еліне саяхатқа барайық. 

- Ой, балалар қараңдаршы біз математика еліне келдік.  Мұнда сандар, түрлі 

геометриялық пішіндер бар екен.   

Қараңдаршы, бауырсақ ертегісінің кейіпкерлері бар екен.   

Мен сендерге қазір есеп  жұмбақ жасырамын.    

Қоян бауырсақ ұрлады, 

Қасқыр қарап қалмады 

Қоян салды тоғзын 

Көрі  атасы ұрларды  ұстады. 

Ата қапты ашты неше бауырсақ тапты. 

Балалар: 9 бауырсақ 

Одан кейін қасқырдан бір бауырсақты алып салды. 

Барлығы қанша бауырсақ болды? 

Балалар:  10 бауырсақ болды. 

Олай болса оқу қызметімізде 10 санын бүгін өтеміз. 10 санының алдында 

қандай сан тұр 9 саны тұр. 10 саны екі таңбалы сан екен. 10 цифры екі сан 

арқылы жазылады екен. Бір және нөл. 

Балалар 1-ден  10-ға  дейінгі сандарды бүгінгі математика оқу қызметімізде 

толық білу үшін тапсырмаларды орындауымыз керек. Екі топқа бірігу жұмысын 

жүргіземіз. 

Алақандарыңдағы гүлді көрсетіңдерші, оны теріс қарай айналдырайық. 

Артында 1 және 2 саны тұр. Екі топқа бөлінеміз. 

 Дәптерге  бауырсақтар  берілген   сол  бауырсақты  санап  және  мынадай 

жапсырмалар  қолданып  жапсырмалар  арқылы  бауырсақты  санап  жапсырам

ыз.  Бауырсаққа  сәйкес  цифрды   карындашпен  қоршаймыз. 

Балалар  тапсырмаларды  орындап  болсаңдар, бағалап  шығамын. 

Тура  және  кері  санату. 

Келесі  тапсырманы  орындау  үшін  қоянның  тапсырмасын  орындаймыз. 

10  цифрын  дәптерге  орындаймыз.  10 саны  екі  таңбалы  цифрдан  тұрады. 
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Бірінші  ауада  жазып  үйренейік.    

 Сосын  мен  тақтаға  жазып  көрсетемін.   

Балалар  10  цифрын  жазады.   

Жоғарыдан  бастап  төменнен  үзбей  жазамыз. 

Келесі  бізге  қандай  кейіпкер  келді. 

Қасқыр. 

Қасқырдың  тапсырмасын  орындауға  дайынсыңдар  ма? 

Санның  құрамын  анықта.   Сандардың  құрамын  алдымыздағы  тұрған  талерк

елерден  бауырсақтарды  дөңгелектерге  орналастырамыз. 

10  құрамының  саны  5 пен  5 тің  қосындысы  10ға  тең.   

Жұптық  тапсырманы  орындаймыз.  Екі  баладан  орындаймыз.     

Балалар  тақтада  қандай  кейіпкерді  көріп  тұрмыз. 

Сандар   туралы  тақпақтар  айтады. 

Аюды. 

Ендеше  аюдың  тапсырмасын  орындаймыз. 

«Суретті  құрастыр» 

Балалар  1-ден 10-ға  дейін  санамақ  айтайық. 

Түлкінің  тапсырмасын  орындаймыз. 

Санды  анықта. 

Суреттерден  өрнек  құрастыр. 

Шығармашылық  жұмыс. 

1.    10  санын  мозаикалардан  құрастырып  жазады. 

2.    10 санын  жіппен  жазады. 

3.    10 санын  баспа  әдісімен  жазады. 

4.    Қарбыздың  дәнін   орналастырады. 

Ой,балалар балабақшаға оралатын уақытымыз болды.Сиқырлы  әуе  шарымызб

ен балабақшаға ораламыз. 

Оқу  қызметін  қорытындылау  үшін  «Тілші»  ойынын  ойнаймыз. 

Тілші  болып  ортадан   бір  бала  шығады. 

Сұрақтар қояды. 

- 1ден 10-ға  дейін тура саны 

- 1-ден 10-ға  дейін кері сана? 

- 10 саннының құрамы қандай? 

- 10 санының алдында қандай  сан  тұрады? 

- 10 саны неше таңбалы сан? 

- 10 саны бізге не үшін керек? 

Бүгінгі оқу қызметінде бауырсақ ертегісінің кейіпкерлерінің тапсырмаларын 

жақсы орындадыңдар. 

Балаларды мақтау, мадақтау. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ТАЖМИЕВА АЛМА БАЙКЕНОВНА 

 ЗЕКЕНОВА АЙЫМ ЫРЫМГАЛИЕВНА 

 ШАКИМОВА ЖАНАР ТЕЛЬМАНҚЫЗЫ 

 ШОПАЕВА САЯШ ДУАНБЕКОВНА 

 АЙТБАЕВА ЖАДЫРА МЕЙРАМОВНА 

 АЛПЫСБАЙ АҚМАРАЛ ЕРКІНҚЫЗЫ 

 АЛТЫНБЕКОВА АЙНУР МУХТАРОВНА 

 САКЕНОВА ГУЛЬНАРА СОЦИАЛОВНА 

 ЕРМЕК МҰХТАР ЕРМЕКҰЛЫ  

 ТУРЫБАЕВА АЙЖАН ЕРКИНКЫЗЫ 

 ПАЛУАНОВА РОЗА КАМАЛОВНА 

 ТОЛЧИНОВА ГУЛЬЖАН БОЛАТБЕКОВНА 

 ДӘУЛЕТИЯР ГҮЛНҰР АСЫЛБАЙҚЫЗЫ 

 ДУРБАЕВА ГУЛЬНАР АБДРАХМАНОВНА 

 МАХАДИЕВА ЛЯЗИПА КИСАМБИНОВНА 

 АХМЕДОВА АХСАУЛЕ ХОЖАБЕКОВНА 

 ОРЫНБЕКОВА  ЖАНИЯ  КУАНЫШБЕКОВНА 

 

 

 

 


