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Эффективные методы обучения на уроках русского языка в рамках обнов-

ленного содержания образования в Республике Казахстан 

 

ТАРЫБАЕВА РУФИНА СЕРИККАЛИЕВНА 

Учитель русского языка и литературы 

ГУ «Средняя общеобразовательная 

 школа  им.Ш.Уалиханова» 

Р/н Райымбек с. Талас  Алматинскойской области 

 

  

Овладение русским языком в общеобразовательной подготовке 

подрастающего поколения имеет стратегическое значение: от уровня владения 

языком зависят успехи в учёбе не только по данной дисциплине, но и по всем 

остальным предметам; уровень владения языком в значительной мере определяет 

социальное лицо человека, его культурные и интеллектуальные показатели, его 

общественную активность, стремление к самообразованию своего духовного 

начала. Цель моей работы на уроках русского языка и литературы: развитие 

творческого и познавательного потенциала личности средствами активных форм 

и методов учебной деятельности.  

Задачи, успешно решаемые в опыте:  

• гуманизация  процесса  образования; 

• учет возрастных  и  индивидуальных особенностей учащихся; 

• обеспечение каждого учащегося необходимым уровнем знаний по 

русскому языку и литературе  

• использование эффективных форм и методов активизации  учебных и 

коммуникативных умений школьников; 

• отбор средств и методов обучения и воспитания в системе личностно 

ориентированного подхода; 

• создание атмосферы для творческого взаимодействия учителя и 

учащихся. 

Самый известный и наиболее частый по употреблению элемент 

занимательности, используемый на уроке,- это Игра. 
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Приведённая мною классификация дидактических игр основана на 

тематическом принципе: игры распределены по разделам лингвистики (при 

этом в каждом есть игры, помогающие отрабатывать коммуникативный аспект): 

1) фонетические и орфоэпические игры («убери одну фонему», «замени 

фонему», «преврати волка в козу», «найди пару»и т. д.) 

2) лексико – фразеологические игры (кроссворды, лото, «третий - лишний», 

«ассоциации», «собери пословицу», «игра-наоборот» и т. д.) 

3 )игры по морфемике и словообразованию ( «от одного корня», «корень и 

дерево», «слова по схеме» и т. д.) 

Игровая деятельность как элемент урока может применяться на любом 

его этапе – от проверки домашнего задания до выполнения контрольной работы 

и обобщения. 

Некоторые виды дидактических игр я применила и для первоклассников. А 

играть они любят и готовы придумывать уже свои варианты игр. Для развития 

речи и пополнения словарного запаса, усвоения лексики по данной теме 

применяю ролевые игры, как например: «В магазине», «Пальчики говорят», 

«Времена года», «Мим», «Телефон», «Фантики»;  при изучении букв, 

составлении слов с целью запоминания  ученики активно играют в игры: «Третий 

- лишний», «Бинго», «Кто быстрее?», «Кто больше?»,(… соберёт из букв слова, 

назовёт слова, найдёт предметы на картинке на букву … и т.д.). Конечно, любую 

дидактическую игру всегда сопровождаю картинками, наглядными предметами, 

чтобы первоклассник это мог увидеть, пощупать, ведь всё, что  мы изучаем для 

многих из них ново, впервые. 

Большое внимание нужно уделять правильному произношению и 

употреблению слов. С этой целью я каждый урок начинаю с речевой разминки 

(или рецитации). Заучиваем небольшие стишки на изучаемую букву и звук. 

Стихи читаем хором, по рядам, друг за дружкой, мальчики и девочки, собравшись 

в круг и т.д. Учимся говорить друг другу вежливые, добрые слова – «Круг 

пожеланий», «Круг вопросов и ответов». Но на что хочется обратить внимание: 

для первоклассников нужно брать стихи небольшие по объёму. В ксп 

(методическое руководство) очень много интересных  заданий, игровых 

моментов, но я всегда стараюсь их переделать, немного сократить или разучивать 

по частям. 

http://www.slavkrug.org/
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При групповой работе с первоклассниками немого сложнее. Они ещё не 

привыкшие работать вместе, каждому хочется выделиться и обратить внимание 

учителя только на себя. Здесь действительно нужно учитывать психологические 

особенности младших школьников, и в игровой форме, распределив роли, 

организовать и направлять работу группы.  Одним из эффективных методов, я 

считаю, использование так называемых «тонких»  вопросов. Провожу это 

опять  в виде игры. Каждая группа готовит по два тонких вопроса, на которые 

должны ответить хором «ДА» или «НЕТ».Например, Муха-цокотуха купила 

чайник? (нет). Айдахар злой? (да) и т.д.  Тем самым идёт отработка навыков 

построения вопросительных предложении и подготовка к пересказу. 

Особое внимание, наряду с чтением, говорением и слушанием, я уделяю и 

письму. На первой стадии это списывание, запись под диктовку односложных и 

двусложных слов. Очень хорошо помогает использование магнитно-маркерной 

доски. Например, на интерактивной доске  появляется картинка с изображением 

, потом слово. Дети запоминают кто это или что это. Обращают внимание на 

буквы ( синие- согласные, красные-гласные) и как они произносятся. Потом 

записывают слово и поднимают доску вверх, чтобы  учитель мог видеть и 

оценить(ФО). Вариантов много. Позже, уже в тетрадях ошибок будет меньше 

или их нет. 

Метод «Творческая мастерская» применяется на обобщающих уроках 

литературы. К уроку дети готовят рисунки, иллюстрации на заданную тему, 

пишут сочинения, стихи, рассказы, подбирают пословицы. Дается задание 

разделиться на группы, создать и презентовать групповой проект на заданную 

тему. Предварительно необходимо составить план размещения принесенного на 

урок материала, оформления титульного листа. На работу отводится 20 – 25 

минут. По истечении этого времени каждая группа или ее представитель должны 

презентовать свой проект. Научиться дружно, работать в группах, 

прислушиваться к мнению товарищей, коллективно создавать замечательные 

работы (картины, газеты, книги) из собранных вместе материалов. 

Также на этом этапе хорошо использовать метод "Синквейн".  Для многих 

из вас этот метод уже довольно «избитый», но является одним из любимых у 

детей. Хорошо использовать на уроках русского языка при изучении словарных 

слов.  
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Завершить урок, можно, применив такие методы, как «Ромашка», Мудрый 

совет», «Итоговый круг». 

«Ромашка» -  Дети отрывают лепестки ромашки, по кругу передают 

разноцветные листы и т.д. и отвечают на главные вопросы, относящиеся к теме 

урока, мероприятия, записанные на обратной стороне. 2. Берет чистый лепесток. 

Пишет вопрос другой группе, вывешивает вопрос перевернув. С доски другая 

группа берет лист, читает и выполняет участник, дополняют другие. 

«Мудрый совет» - Группа пишет в конце урока «совет» детям, которые еще 

не совсем поняли тему урока или не изучали тему (младшим). Совет 

анализируется группой-соседкой. 

«Итоговый круг» - Учитель дает минуту! Подготовленные представители 

группы встают в круг, задают вопросы детям других групп, те в свою очередь 

отвечают (работают по кругу). 

Эти методы помогают эффективно, грамотно и интересно подвести итоги 

урока. Для учителя этот этап очень важен, поскольку позволяет выяснить, что 

ребята усвоили хорошо, а на что необходимо обратить внимание на следующем 

уроке. Кроме того, обратная связь от учеников позволяет мне скорректировать 

урок на будущее. 

На этапе рефлексии можно применить следующие методы:  

- «Комплимент» 

Учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг друга 

(комплимент-похвала, комплимент деловым качествам, комплимент в чувствах) 

и учителя за проведенный урок. Такой вариант окончания урока дает 

возможность удовлетворения потребности в признании личностной значимости 

каждого. 

- «Мухомор» 

Учащимся дается круг, разделенный на сектора (сколько вопросов, столько 

и секторов). Отвечая на вопросы, нужно ставить точки, разной степени 

удаленности от центра. Учитель, анализируя «мухоморы», корректирует 

дальнейшую работу. 

- «Ресторан» 

Учащимся предлагается представить, что они были в ресторане, а 

материал, предложенный на уроке – это блюда. 
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Это, пожалуй, один из методов, который я с опаской начала включать в свои 

уроки. Но он оправдал все ожидания. После завершения урока по теме: «Буквы 

о-ё после шипящих в корне» дети высказывались: 

- Сегодня на уроке все было очень вкусным… 

- Я на уроке очень наелся, но некоторые блюда нужно подсолить… 

- Все было приготовлено с душой, но не хватило кетчупа… 

- А я не наелся, у меня не было настроения принимать вашу пищу… 

Это ли не самое лучшее завершение урока?! 

Как и у каждой методики есть свои плюсы и минусы. 

Активные методы обучения помогают - развивать мотивацию к обучению 

и наилучшие стороны ученика, учить учащихся самостоятельно добывать 

знания, развивают интерес к предмету, позволяют активизировать процесс 

развития у учащихся коммуникативных навыков, учебно-информационных и 

учебно-организационных умений. 

- Дети имеют свои особенности, поэтому не всегда могут совладать со 

своими эмоциями, поэтому на уроках создаётся вполне допустимый рабочий 

шум при обсуждении проблем; методы лучше вводить постепенно, воспитывая у 

учащихся культуру дискуссии и сотрудничества; применять данные методики не 

обязательно все на каждом и на одном уроке.  

Таким образом, использование активных методов обучения позволяет 

обеспечить эффективную организацию учебного процесса, но и как в любой 

методике есть особенности.  

Нам, педагогам новой формации, необходимо научить детей думать, 

развивать личность, способную жить в динамично развивающейся среде. 

Учитель больше не источник информации, учитель уже не должен стоять и 

пересказывать репродуктивно материал и требовать того же самого от ученика. 

Ученик должен постоянно для себя делать как бы маленькие открытия. Это и есть 

творческий подход к обучению. Акцент делается не на полученные знания, а на 

процесс их применения. 

  

Источники: 

1. Образовательная программа курсов повышения квалификации педагогических 

кадров по предметам начальных классов в школах с русским языком обучения в 
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Ерекше білімді қажет ететін балалармен  

жүргізілетін жұмыстардың ерекшелігі 

 

АБДРАХМАНОВА ЖУЛДЫЗ АБДРАХМАНОВНА 

Жамбыл облысы, Байзақ ауданы   

"қостөбе орта мектебі" КММ 

Педагог- психолог 

 

   Ерекше білімді қажет ететін балаларға білім беру біздің еліміз үшін басты 

міндеттердің бірі болып табылады. Бұл шын мәнінде инклюзивті қоғам құрудың 

басты шарттарының бірі болып табылады. Біз әрбір балаға, оның 

қажеттіліктеріне және басқа да жағдайларына қарамастан, қоғамда өз орнын таба 

білуге, қоғамға пайда әкелуге және оның толыққанды мүшесі болуға мүмкіндік 

беруге қажет. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда ерекше білімді қажет ететін балаларды балаларды 

оқытуда үш тәсіл қолданылады: 

- арнайы (түзету) мекемелерде дене және ақыл-ой дамуы бұзылған балаларды 

сараланған оқыту; 

- балаларды жалпы білім беретін мекемелердегі арнайы сыныптарда (топтарда) 

интеграцияланған оқыту; 

- ерекше білімді қажет ететін балалар қарапайым балалармен бірге сыныпта 

оқитын инклюзивті оқыту. 

Инклюзивті білім беру – бұл барлық бала өздерінің физикалық, ақыл-ой, 

интеллектуалды және басқа ерекшеліктеріне қарамастан, жалпы білім беру 

жүйесіне енгізілген және мүмкіндігі шектеусіз құрдастарымен бірге оқытылатын 

оқыту және тәрбиелеу процесі. 

     ҚР «Білім туралы» заңында инклюзивті білім беру ерекше білім беру 

қажеттіліктері мен жеке-дара мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық білім 

алушылар үшін білім алуға тең қолжетімділікті қамтамасыз ететін процесс екені 

көрсетілген. 

    Инклюзивті білім балаларға қатысты кез келген кемсітушілікті жоққа 

шығаратын, барлық адамдарға бірдей қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, бірақ 

ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға ерекше жағдай жасайтын 

идеологияға негізделген. 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

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

8 

 

 

Түзету жұмыстарының жалпы ережелері: 

- Әр оқушымен  жеке жұмыс түрлері; 

-Әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, ерекше білімді қажет ететін 

балалардағы шаршаудың алдын алу (ақыл-ой және практикалық іс-әрекеттің 

ауысуы, материалды аз мөлшерде ұсыну, қызықты және түрлі-түсті 

дидактикалық материал мен көрнекілік құралдарын қолдану); 

- Оқушылардың танымдық іс-әрекетін дамытатын, олардың ауызша және 

жазбаша сөйлеуін дамытатын және қажетті оқу дағдыларын қалыптастыратын 

әдістерді қолдану; 

- Педагогикалық әдептіліктің көрінісі. Кішкентай жетістіктері үшін үнемі 

көтермелеу, бағалау, мадақтау, әр балаға уақытында және тактикалық көмек 

көрсету, ондағы өз күштері мен мүмкіндіктеріне деген сенімді дамыту. 

Ерекше білім беруді қажет ететін  балалардың эмоционалды және танымдық 

қабілеттерін түзету-дамытудағы тиімді әдістер: 

1. жағдаятты ойындар; 

2. дидактикалық ойындар, ; 

3. басқа балалармен қарым-қатынасқа түсуді дамытуға ықпал ететін ойын 

элементтері бар тренингтер; 

4. дене және қол бұлшықеттеріне арналған жаттығулар және релаксация. 

Педагог-психологке қажет:  

- білім алушылардың үлгерімін үнемі  бақылау:  

- жаңа оқу материалының әр бөлігінен кейін, баладан түсінгенін тексеру;  

- баланы алдынғы парталарға отырғызу; 

 - балаларды қолдау.  

Ерекше білімді қажет ететін  балалар үшін қызығушылыққа, табысқа, сенімге 

негізделген мәжбүрлеусіз оқыту маңызды. Оқу процесін ұйымдастырған кезде 

баланың мүмкіндіктеріне сүйену керек. Берілетін тапсырмалар баланың даму 

деңгейіне сай болу керек. Болашақта тапсырмалардың қиындығы баланың өсіп 

келе жатқан мүмкіндіктеріне сай өзгеріп отырады. Ерекше білімді қажет ететін 

балалар қоғамда өздерін сенімді сезінулеріне барлық жағдайлар жасалуы тиіс. 

Өйткені бұл балалар ересек өмірге еш қорқынышсыз араласуы қажет. 

Сондықтанда ерекше білімді қажет ететін балалардың  ертеңгі жеңістері мен 

жетістіктері бүгін біз қабылдаған шешімдерге тығыз байланысты болмақ. 
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Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды оқытудың арнайы әдістері: 

- Тапсырмаларды кезең-кезеңмен түсіндіру. 

- Тапсырмаларды бірінен кейін бірін орындау. 

- Балаларға  тапсырманы орындау жөніндегі нұсқаулықты қайталау. 

- Оқытудың аудио-визуалды техникалық құралдарымен қамтамасыз ету. 

- Тапсырманы түсіндіру кезінде балаларға деген сүйіспеншілік. 

- Қызмет түрлерінің өзгеруі. 

- Балаларды қызмет түрін өзгертуге дайындау. 

- Сабақтар мен сергіту сәттерінің алма-кезек болуы. 

- Тапсырманы аяқтауға қосымша уақыт беру. 

- Үй тапсырмасын тапсыруға қосымша уақыт беру. 

- Ең аз толтыруды қажет ететін тапсырмаларды пайдалану. 

- Баспа материалдарын бейнематериалдармен толықтыру. 

- Оқушыларды тақтаға жазылған тапсырмалардың баспа көшірмелерімен 

қамтамасыз ету. 

- Күнделікті бағалау. 

- Орындалған тапсырмаларды бағалау. 

- Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды бағалау жүйесін қалыптастыру. 

 Сол себепті жалпы білім беретін мектепте ерекше білім беруді қажет ететін 

балалармен жұмыс жасайтын педагог-психолог қызметінің орны ерекше және 

өте қажетті маман екендігіне қазіргі таңда ешкім күмәнданбайды. Өйткені, 

мектепте балалардың бойында жеке тұлғалық қасиеттер дамып, мінез-

құлықтары қалыптаса бастайды. 

Бүгінгі таңда инклюзивті білім беру – бұл жалпы білім берудің жаңа үлгісі. 

Мұнда бала мектептің қажеттіліктеріне емес, мектеп баланың қажеттіліктеріне 

бейімделуі керек. Сондықтан ерекше білім беруді қажет ететін балаларды 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеусіз және олардың білім алу 

қажеттіліктерін бағалаусыз инклюзивті білім беру туралы айтуға болмайды. 
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№ A00050    19.11.2022 ж. 

 

Тамақтандыру кәсіпорындары және олардың                                                           

ішкі кеңістігін ұйымдастыру 

 

КУНГОЖИНА ЗАРУ КАСКИРБАЕВНА                                                                                                        

Павлодар облысы,   Баянауыл ауданы                                                                    

Баянауыл «Ertis» жоғары инновациялық                                                         

аграрлық колледжі  КМҚК.                                                                               

Өндірістік оқыту шебері 

 

Нарықтық қарым-қатынастарға өту адамдардың ықыласын, шығармашылық 

қабілеттілігін қолдануды болжамдайтын, жаңа көзқарастарын, нормалары мен 

құндылықтарын ізденуді, ақпаратқа қол жеткізуді, сыртқы орта шарттарының 

өзгеруіне ұйымдардың бейімделуі және осы ұйымдардың жұмыс мақсатына қол 

жеткізуге бағдарлануы ұйымдарды басқарудың жаңа жолдарын оқып-үйренуді 

және қолдануды талап етеді.  

Менеджмент (ағылш. manage – басқару, меңгеру, ұйымдастыру) – ұйымда 

немесе кәсіпорында жұмыс істейтін адамдардың еңбегін басқара отырып, алға 

қойған мақсатқа жетуді ұйымдастыра білу, әлеуметтік, оның ішінде білім беру 

үрдістерін басқару принциптері, әдістері, құралдары мен нысандарының 

жиынтығы. «Менеджмент» ұғымының мәні мен мазмұны «басқару» түсінігіне 

ұқсас. Сонымен қатар, менеджмент жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, бақылау, 

ынталандыру сияқты қызметтерді атқарады.  

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында заманауи қоғамдық тамақтандыру 

кәсіпорындарының жұмысы кеңінен дамуда. Көптеген кәсіпкерлер жеке немесе 

ұжымдық кәсіпорындар ұйымдастырып, қызмет көрсетудің жоғары деңгейіне 

өтті. Тамақтандыру кәсіпорындарындағы қызметкерлер күнделікті 

ұйымдастырушылық, экономикалық және қаржылық сипаттағы мәселелермен 

кездеседі. Оларды шешу кезінде өздерінің тәжірибелеріне сүйенеді, бірақ бұл 

жеткіліксіз болып саналады.  

Тұтынушылық нарықты азық-түлік тауарларымен қамтамасыз ету процесі 

және бәсекелестіктің өсуі бұл бизнеске келген жұмысшылардан тамақтандыру 

кәсіпорындарының жұмысын ұйымдастыруда терең және жан-жақты білімді 

қажет етеді. 6 Оқу құралының авторлары экономика мен тұтынушылық нарықты 

ескере отырып, нарықтық қарым-қатынасқа өту шарттарына байланысты 

тамақтандыру кәсіпорындарының жұмысын толық қарастырған.  
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Оқу құралы жедел және стратегиялық сипаттағы басқарушылық кешенді 

шешімдерді қабылдауға қажетті ұйымдастырушы-технологиялық, экономикалық 

және қаржылық бағыттағы сұрақтардан тұрады. Көрсетілген материалдар 

білімнің жаңа саласының қалыптасуымен, яғни тамақтандыру 

кәсіпорындарындағы менеджментпен байланысты.  

Тамақтандыру кәсіпорындарындағы менеджмент кәсіпорын жұмысының 

көптеген аспектілеріне кешенді тәсілдемелерді, дамудың жаңа мақсаттағы 

бағдарларын, жаңа әдістемелік анализдеуді, жоспарлау мен бақылауды, 

тәжірибелік нұсқауларды ажыратады.  

«Менеджмент» пәнін оқу мақсаты – менеджменттің болмысы, дамуы, 

теориясы мен әдістемесі туралы, нарықтық жүйе шарттарында ұйымдар мен 

мекемелерді тиімді басқарудың негізгі бағыттары туралы негізгі түсініктерді 

қалыптастыру. Нарықтық экономикада өз жұмысын сауатты және іскерлікпен 

жүзеге асыратын басшылары бар кәсіпорындар ғана дами алады. 

* * * * * 

  

 

 

№ A00051    19.11.2022 ж. 

 

Ашытқы қосылған қамыр мен одан өнімдер дайындау 

 

КОШАНОВА  КЫЗЫЛГУЛЬ  БАХТЫБАЕВНА                                                                   

Павлодар облысы,  Баянауыл ауданы                                                            

Баянауыл «Ertis» жоғары инновациялық                                                           

аграрлық колледжі КМҚК                                                                                 

Өндірістік оқыту шебері 

 

Сабақтың мақсаты: 
Білімділігі: оқушыларға қамыр түрлерінен, ұннан жасалған тағамдар туралы 

мағлұмат беру; 

Дамытушылығы: оқушылардың тамақ пісіруге деген қызығушылығын, 

құштарлығын арттыру; 

Тәрбиелігі: ұн тағамдарын дайындағанда ұқыптылыққа, тазалыққа, 

үнемділікке, нанды қастерлеуге тәрбиелеу. 

Сабақтың түрі: аралас сабақ. 

Сабақтың типі: жаңа білімді игерту 

Сабақтың әдісі: түсіндіру, әңгімелеу, көрсету, сарамандық. 
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Көрнекілігі: нанға қатысты ырымдар мен тыйымдарды түсіндіру, тәтті 

тағамдар плакаты, пісірілген тағам түрлері, интерактивті тақта. 

Пәнаралық байланыс: биология, тарих, әдебиет. 

Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру бөлімі. 

2. Үй тапсырмасын сұрау. 

3. Жаңа сабақ. 

4. Сабақты қортындылап талдау. 

5. Оқушылардың еңбегін бағалау. 

6. Үйге тапсырма. 

1. Ұйымдастыру бөлімі. Амандасу, оқушылардың оқу құралдарын тексеру, 

сабаққа қатысуын түгендеу, сабаққа назар аудару. 

2. Үй тасырмасын сұрау: Қой етінен дайындалатын ұлттық тағамдар. 

1.»Ас – адамның арқауы» деген мақал нені білдіреді, кім айтады? 

(Денсаулықтың жақсы болуы, адамның жақсы ойлап, жұмыс істеуі. Адам 

тамақтанғанда жұмыс жасауға, өмір сүруге қызығушылығы артады. Аспен 

адамның ойлау өрісі кеңейіп, тірек қүші артады). 

 

2. Ет және ет тағамдарының құндылығын кім айтады? 

(Сиыр етінің 18 - 20, қой етінің 15 - 20 пайызын белок құрайды. Құрамы 4 - 9 

пайыз майдан тұратын ет, адам денсаулығына пайдалы, яғни күш береді). 

Ал енді біздер тағам әзірлеу барысында естен ешқашан шығармайтын 

техникалық кауіпсіздік ережелері бар екенін ұмытпайық. 

Қандай тағамды әзірлесең де мыналарды ұмытпа: 

1. Қызып тұрған кастрөлді немесе басқа да ыдыстарды үстелдің шетіне 

қоюға болмайды. 

2. Отта қайнап тұрған кастрөлдің қақпағын өзінен кері қарай аш. 

3. Қызып тұрған шәйнекке мұздай су құйғанда өте абай бол. 

4. Ыстық тағамның дәмін татып көру үшін ұзын қасықты пайдалан 

немесе оның салқындағанын күт. 

3. Жаңа сабақ. 

Біздің бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы: «құмды қамырдан өнім 

дайындау». 

Дәптерімізге тақырыпты жазайық. 

Күнделікті өмірде көріп, естіп жүрсіздер, нанды қашан да қастерлеп өскен 

халықпыз. 

Нан – жер - ананың адамзатқа беретін баға жетпес азығы. 

Нан дастарқанға қалай келеді? 
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(Слайдтан ауыл өмірінен көрініс) 

Жер жырту, тұқым себу, баптау, астык жинау, дүкен, наубайхана, қоймаға сақтау. 

Ұн – қамырдың барлық түрін әзірлеудәң негізгі шикізаты. 

Ұн өнімдерін 4 топқа бөлуге болады: 

1. Ұннан жасалатын тағамдар - тұшпара, үй кеспесі, варениктер, құймақ. 

2. Ұннан жасалатын аспаздық өнімдер - пирожкилер, бауырсақ, бүрменан, 

бәліш және т. б. 

3. Дәмделген нан өнімдері - қарапайым майқоспа нан, әр түрлі тоқаштар, 

қаусырма т. б. 

4. Ұннан жасалған кондитерлік өнім – торт, печенье, пирожный, прәндік. 

Бұл өнімдерді дайындау үшін қамырдын алуан түрін пайдаланады. 

Ұн мен одан жасалған тағамдарды дайындау үшін әр түрлі ыдыстар 

қолданылады. Олар елек, оқтау, таба, қамыр кескіш, қамыр жайғыш, 

табақшалар. Ұннан тағам пісіру үшін қамыр илеу керек. Қамырдың өзін илеу 

түрлеріне қарай қою және сұйық қамыр десек болады. 

Қамырды екі топқа бөледі: ашытқылы және ашытқысыз. 

Ашыған қамырдан дайындалатын өнімнің сапасы оның иленуіне, 

толықсытылып өнделуіне, ашуына байланысты болады. 

Қамыр әзірлеу алдында ұнды жылы орынға әкеліп, електен өткізеді. 

Ұнды електен өткізудегі мақсат - одан бөтен заттар мен түйірлерді ажырату. 

Қамыр илеу үшін ұнды елейді, ашытқыны жылы суға салып араластырады, тұз, 

қантты ерітіп алады. Ұнның нәруызы суды сіңіріп, ісінеді, қамырға 

былқылдақтық беретін желімтек түзеді. Ашыту процесі кезінде ашытқылар 

ұндағы қантты спиртке және көмірқышқыл газына дейін ашытады, ол қамырдан 

шығуға ұмтылып, оны кеуектейді де, кеуектілік түзіледі, ал сүтқышқылдығы 

бактериалары қантты сүт қышқылына дейін ашытады, ал ұн нәруыздарын 

ісіндіруге жақсы әсер етеді және тағамның дәмін жақсартады. 

Ал осы нанға байланысты қандай ырым - тыйымдар білеміз. 

1. Нан – дән басы. Сондықтанда дастарқанға алдымен нан қою керек. 

2. Нанды төңкеріп қоюға болмайды. 3. Нанды бір қолмен сындыруға болмайды. 

Ол үкен күнә. 

4. Нанды жерге тастауға, шашуға, басуға болмайды. 

5. Аяқтың астына құранды қойып, нанды алуға болады, ал нанды басып 

құранды алуға болмайды.(Бұл жерде, құранды басып нанды ал, дегені нан 

құраннан да қастерлі екенін айтып өткен). 

6. Үйге келген адамға да дәм ауыз тигізгенде нан ұсынады. 

Маман кеңесі айдарынан. 

Ашытқылы қамырды дайындау технологиясы 
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1. Қамырды илеу – ұнды елеп, тұз, қант, ашытқы, жылы сүт немесе су қосады. 

2. Қамырдың ашуы – ашытқы қантты ашытып спирт пен көмірқышқыл газы 

түзіледі. Писіру кезінде спирт ұшып кетеді. 

3. Қамырды өңдеу - әр түрлі өнімдерге арнап өңдейді. 

Ашытпа дайындау - ұн, су(сүт), ашытқы, аз ғана қант қосылған сұйық қамыр. 

Ашытпаның ашуы – 1немесе1, 5 сағат. 

Қамырдын ашуы – жылы жерде 2 немесе 3 сағат 

Сарамандық жұмыс: Ашытқысыз қамыр дайындау. 

Топшамамен жұмыс. 

Сергіту сәті: (мақал - мәтел жарысы) 

Дастарқанда наны жоқтың, тамағының сәні жоқ. 

Таңғы асты тастама, кешкі асқа қарама. 

Ет етке, сорпа бетке. 

Ас иесімен тәтті. 

Тойған үйге тоғыз бар. 

Асына тойғызбасаң да, ақ ниетіңе тойғыз. 

Нан - тамақтың атасы, ынтымақ көптің батасы. 

Бекіту: 

Тәтті, тәтті емес нан бисквит, үгілмелі, қайнатқы 

5. Бағалау. Оқушылардың дайындап келген тағамдарына және сұраққа жауап 

бергендерін ескере отырып бағалау. 

6. Үйге тапсырма. Өз таңдаулары бойынша қамыр илеп, пісіпіп әкелу, реферат 

жазып келу және жаңа тақырыпты оқып келу. 
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№ A00052    19.11.2022 ж. 

 

Қазіргі заманауи  кітапхана 

 

САПАРОВА АСЕМ САГАТОВНА                                                                                                                 

Павлодар облысы   Баянауыл ауданы                                                                                           

Баянауыл «Ertis» жоғары инновациялық                                                      

аграрлық колледжі КМҚК.                                                                                                      

Кітапханашы 

 

Бүгiнгi тaңдaғы қoғaмдық өзгерістер, қоғамның өркениеттік деңгейге 

көтерілуі, ашық ақпараттық кеңістікке өтуі кітапханалардың жаңа бағытта 

жұмыс істеуін талап етеді. Заманауи қоғам – ақпараттық технологиялар заманы. 

Ақпараттық, мәдени-ағарту орталығы болып табылатын заманауи кітапхана – 

бұл мәдениеттің, ғылымның әлеуметтік институты және кітапхана саласындағы 

озық технологиямен жұмыс жасауды талап етеді. 

Кітапхананың саны, сапасы және оның жұмыстарын ұйымдастырумен 

халық мәдениеті арасында тығыз байланыс бар. Кітапхананың жай-күйі арқылы 

мемлекеттің мәдени деңгейін байқауға болады. Кітапхана- мәдениетті 

дамытатын, оның жетістіктерін марапаттайтын әмбебап құрал. Кітапхана мәдени 

жетістіктерді құжат түрінде тіркеуге, оны басқа мекемелерге қарағанда әр 

адамның санасына жеткізуге мүмкіндік жасайды. Оның қорында халықтың 

өткені мен болашағы сақталған. Адамдардың мәртебесі, лауазымына қарамастан, 

халықаралық кітап мәдениеті әлеміне тең дәрежеде енуіне, яғни, кітапхана 

әлеуметтік теңдікті, әлеуметтік әділеттілікті реттеуші қызмет атқарады. 

Менің ойымша, қазіргі кітапханалар – ақпараттық мәдени – ағартушылық, 

ғылыми зерттеушілік мекеме болу керек. Қазіргі сұраныс технологияны біліп 

қана қоймай, сонымен бірге оны сауатты түрде қолдануды қажет етеді. 

Қазіргі уақытта кітапханаларды интернет желілеріне қосу, ақпараттандыру 

ісі кеңінен өріс алып қолданылуда. Кітапханадағы интернет – тұлғaның 

мәдeниeтiн қaлыптaстырудағы арнайы технология жүйесі. Мұндағы интернеттің 

мақсаты жаңадан пайда болған ақпараттық әдістерді қолдануын түсіндіріп және 

ақпараттарды өңдеп, пайдаланушыға ақпарат көздерін нақты әрі тиімді жолмен 

ұсыну болып отыр. Интернет желісі – бүкіл әлемдік ақпараттық байланыс өрнегі. 

Интернет желісі – кітапхана саласының жаңа заман талабына сай дамуына алып 

келетін бірден-бір жол.Интернет желісі ақпарат іздеушіге кез-келген уақытта 

тиімді әрі жылдам ақпарат көзін тауып бере алады.  
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Сонымен қатар кітапханаға басқа кітапхана жүйесімен байланыс орнатуға, 

сонымен қатар серіктестік қарым-қатынас орнатып, сапалы білім, таза ақпарат 

көздерін бере алатын көптеген кітапханалармен тәжірибе алмасуға мол 

мүмкіндіктер береді 

Кітапханашылар жаңа технологияларды игерген компьютер маманына 

айналды, болашаққа жаңа міндеттер мен талаптар қойылды. Дәстүрлі оқумен 

қатар жаңа технологиялар игеру негізіндегі жұмыстар қарқынды жүргізіліп 

жатыр. Ақпарат пен білімді ұштастыру нәтижесінде оқырмандарға ақпарат беру, 

іздестіру жұмыстары бойынша қызмет көрсету көлемі артты. Қазіргі таңда 

білікті де білімді мамандар дайындау үзіліссіз дамып  келеді. Білім,білік, дағды 

алмасу жұмыстары, әртүрлі ғылыми конференциялар жылдық жоспарға еніп 

мақсатты түрде жүргізілуде. 

Менің пайымдауынша, болашақта библиограф — кітапханашылар басқа 

құрылымдар мен жүйелерге де қажет болады. Бұл қажеттілік кітапханашы 

мамандығына тікелей әсер етеді. 

Кітапханашы мамандығы үшін кәсіби біліммен қатар, жаңа техникалық 

құралдарды меңгеру, ақпараттық технологияның көмегімен жоғары сапалы 

ақпараттық-библиографиялық қызмет көрсету, оқырман сұранысын 

қанағаттандыру, кез-келген оқырман категориясымен жұмыс жүргізе алу, ұдайы 

өз білімін жетілдіріп отыру- бүгінгі заман талабы. Осыған орай, ағымдағы жылда 

компьютерлік сауаттылықты жетілдіру аясында барлық кітапханашыларға 

курстық сабақтар теориялық және практикалық жүйеде өткізілуде. Нәтижесінде 

кітапханашылар оргтехникамен,  РАБИС,MS Word, MS Excel, Power Point тағы 

да басқа бағдарламаларымен қатар браузерлермен, іздестіру жүйесімен, 

әдістемелік құралдар  жасау, кітапшалар, жылнамалар жасауды жетік меңгерді. 

Кітапхананың бүгінгі таңдағы  дамуының күн тәртібіндегі бірінші кезекте 

тұрған мәселесі бұл —  кітапханалық бағдарламамен толық қамтамасыз етілу, 

сондай-ақ виртуалды анықтама, құжаттарды электронды түрде жүргізу, түрлі 

әлемдік мәліметтер базасына, ақпараттық ресурстарға қол жеткізу, кітапхана 

сайттарының функциясын кеңейту сынды өзекті проблемалар тұр 

Технология жетістігіне қарай қазіргі қазақстандық кітапханалар да өзгеше 

сипат алып отыр.  Кітапханалық қызмет арнасы кеңейді. Заман ағымы 

пайдаланушыларға ақпараттық қызмет көрсету деген әдісті әкеліп қосты. 

Қазақстан кітапханаларын ақпараттандыру үздіксіз процеске айналды. Қазір 

кітапханалар ақпараттық ресурстарының мүмкіншілігі артқан орталықтарға 

айналуда.  Яғни заманауи ақпараттық электрондық орталықпен көпшіліккке 

заман талабына сай қызмет көрсетеді. Ал оқырмандар қашықтан тапсырыс беру 

мүмкіндігіне ие болды. Бұл – электронды каталог жүйесін енгізудің жемісі. 
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Кез келген кітапхана үшін каталогтың маңызы ерекше. Өйткені 

кітапханашылар оқырмандарға тек каталог арқылы қызмет көрсете алады. Яғни, 

кітапхана каталогсыз болуы мүмкін емес, ол кітапхана қорын жан-жақты ашып, 

қор туралы ақпарат береді. Енді бүгінгі таңда дәстүрлі каталогты ақпараттық 

технология дәуіріне сай етіп электронды каталогқа ауыстырылып 

қолдануда.  Электронды каталог арнайы бағдарлама арқылы іске асады. 

Қазіргі таңда әрбір кітапхананың мультимедиялық бөлімі бар деуге болады. 

Сонымен қатар кітапханалардың  веб сайттары да қазақ,орыс және ағылшын 

тілдерінде қызмет көрсетеді. Кітапхана веб-сайтының болуы – маңызды 

қажеттілік деп тануымыз керек. Бұл қазіргі заманның басты талабы. Біз жаңа 

ұрпақтың әліпбиінде кімге «Я» әрпі – Яндекс болса, «К» әрпі – интернеттегі 

кітапхана сайты ұғымы болуын қалыптастыруға тиіспіз. 

Сонымен қатар қазіргі кезде жаңа автоматтандырылған кітапханалық 

жүйелер мен бағдарламалар көмегімен кітап қорынан «телелифттер» арқылы 

кітаптарды жеткізу мен виртуалды оқу залы, яғни кітап қорына қашықтан қол 

жеткізу қызметтерін атқарады. Қазіргі қоғамның тағы бір ерекшелігі мүмкіндігі 

шектеулі жандарға қол ұшын беріп, оларға көмек көрсету. Бұл жандарға қазіргі 

таңда мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, олардың рухани-мәдени азық 

алуына да жағдайлар жасалған. Мысалға алатын болсақ, мүмкіндігі шектеулі 

жандарға кейбір кітапханаларда арнайы бағдарламалар ашылып, («Жанашыр» 

бағдарламасы т.б) заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған. Бұл ретте зағип 

және нашар көретін жандарға арналған бірнеше форматтағы, яғни нүктелі-

рельефті, ірі шрифтілі және сандық-аудиолық шығарылымдарын атап көрсетуге 

болады. Бұл құралдардың ерекшелігі көзі көрмейтін, нашар көретін, естімейтін 

мүмкіндігі шектеулі жандарға берер көмегі мол. 

 Қорытындылай келе, кітапхана- ежелден келе жатқан білім ғибадатханасы 

деуге болады. Егерде осы уақытқа дейін керек кітап үшін қанша мыңдаған 

шақырымдарды басып өтетін болсақ, қазір ол әркімнің үйінде дей аламыз. Өзіміз 

білетіндей әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл Фараби Отырар кітапханасында 

керегінің бәрін алғасын, өзінен қанша шақырым алыстағы Орта ғасырлардағы ең 

үлкен кітапхана орналасқан Шам шаһарына сапар шегеді. Ал осы мысалды 

ескере отырып қазіргі кітапханаларға қарасақ, жеңілден жеңілі жоқ секілді. 

Қазіргі кітапханалар ғаламтор дәуірінің сынына ұшырап, өз эволюциясынан өтіп, 

жаңа деңгейді бағындырды. Қазіргі кезде керек кітабыңды ғаламтор желісінен 

электронды түрде жүктеуге немесе желіде отырып оқуға болады, кітаптың 

дыбысталуын (аудиокітап) жүктеп алып оқуға болады.  

Бұдан байқайтынымыз бұл жаңа ғасырдағы заманауи кітапхананың 

инновациялық шыңы деп пайымдауға болады. 
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№ A00053   19.11.2022 ж. 

 

Кітапхана қорларын және каталогтарын ұйымдастыру 

 

САПАРОВА АСЕМ САГАТОВНА                                                                                                                 

Павлодар облысы   Баянауыл ауданы                                                                                           

Баянауыл «Ertis» жоғары инновациялық                                                      

аграрлық колледжі КМҚК.                                                                                                      

Кітапханашы 

КІТАПХАНА ҚОРЛАРЫН

ЖӘНЕ 

КАТАЛОГТАРЫН

ҰЙЫМДАСТЫРУ

 

• Кітапхана қоры – бұл кітапхана

оқырмандарына уақытша пайдалануға

берілетін алуан құжаттардың біртұтас 

жиыны.

• Кітапхана қоры - кез келген

кітапхананың жұмыс істеуі үшін негіз

болып табылады, кітапхана қорынсыз 

кітапхана еш тіршілік ете алмайды.

 

«Қор» - сөзінің өзі латын сөзінен шыққан

«fundus» – түбі, негізі, негіздемесі. Бұл 

сөздің этимологиясында кітапхана үшін 

қордың мәні, ол орындайтын жүйеішілік 

функция атап көрсетіледі. Кітапхана

адамзат ақпаратты құжаттандырылмаған

тәсілмен тіркеу тәсілін тапқанға дейін

жұмыс істейтін болады.

 

Барлық баспа туындылары, кітаптар, мерзімдік
басылымдар, сондай-ақ басқа құжаттар
кітапхана қорын құрайды

 
Кітапхана қорын қалыптастыру - бұл кітапхана

қорын құруға және дамытуға бағытталған 

үдерістердің жиынтығы. Қорды толықтыру, 

ұйымдастыру және басқару, сондай-ақ бейінді емес

және ескірген құжаттарды алып тастаудан тұрады.

Кітапхана қорын қалыптастыру - бұл кітапхана

қорын құруға және дамытуға бағытталған 

үдерістердің жиынтығы. Қорды толықтыру, 

ұйымдастыру және басқару, сондай-ақ бейінді емес

және ескірген құжаттарды алып тастаудан тұрады.

Қорды қалыптастырудың негізгі мақсаты – оның 

құрамының кітапхана міндеттері мен 

пайдаланушылардың қажеттіліктеріне сәйкес  

келуіне қол жеткізу.

  

Кітапхана қоры келесі қасиеттерге ие болуы

керек:

- Құжаттардың алуан түрлілігімен, тереңдігімен

және толықтығымен сипатталатын ақпараттықпен;

- динамикалық, өйткені қор үнемі қозғалыста

(құжаттардың түсуі және кетуі);

- Кітапханада қабылданған құжаттарды

орналастыру жүйесімен, есептік құжаттамамен және 

т. б. жинақтауды нақты пішіндеумен қамтамасыз 

етілетін статикалық;

- Cенімділік, яғни қордың оқырмандардың кәсіби

сұраныстарын қанағаттандыруды қамтамасыз ету

қабілеті.

 

Кітапхана қорларын қалыптастырудың негізгі

принципі селективтілік, яғни іріктеу болып

табылады. Кітапхана қоры оның функциялары мен 

міндеттеріне, сондай-ақ оны пайдаланушылардың

қажеттіліктеріне сәйкес кітапхана қалыптастырады

Іріктеу критерийлері: құжаттың ғылыми, тарихи, 

көркемдік құндылығы, практикалық

маңыздылығы, сондай-ақ оның қор бейініне, 

кітапхананың міндеттеріне оны 

пайдаланушылардың қажеттіліктеріне сәйкес келу

дәрежесі болып табылады. Іріктеу кезінде

статистикалық, библиографиялық, әлеуметтік

әдістер қолданылады.
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Баспа туындыларын келесі критерийлер

бойынша анықтауға болады:

- өзінің материалдық құрылымы бойынша: кітап, 

журнал, газет, карточка басылымдары;

- таңбалық мәнісі бойынша ақпараттар

электронды, мәтіндік, ноталы, картографиялық;

- мерзімділігі мен құрылымы бойынша

басылымдар мерзімдік

емес (кітаптар, кітапшалар, парақшалар және 

басқалары), мерзімдік, жалғаспалы және 

сериялық басылымдар.

   

Кітапхана қоры әмбебап және мамандандырылған 

(арнайы) түрге бөлінеді.

Әмбебап қор - деп ондағы әдебиеттердің барлық

типтері және білім салалары бойынша құжаттар

берілген жағдайда саналады.

Мамандандырылған қор – қандайда бір белгісі

бойынша (тақырыбы және оқырман мақсаты) 

іріктелген құжаттар.

Кітапхана қорының негізгі функциялары

ақпараттық, білім, және  мәдени-ағартушылық 

болып табылады.

  

КҚ функциялары- бұл ақпараттық массив ретінде

оның мүмкіндіктерімен анықталатын есептер

жүйесі.

КҚ қазіргі функциялары екі топқа бөлінген:

әлеуметтік және технологиялық

(ұйымдастырушылық).

 

1. Әлеуметтік функциялар қоғамның материалдық 

және рухани дамуы жүйесінде БФ белгілі бір орын

алады:

- адамзат естелігі;

- оқырмандардың кең дүниетанымын 

қалыптастыру;

- оқырмандардың адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыру;

- білім беруге, ғылымды дамытуға жәрдемдесу;

- педагогикалық.

2. Технологиялық-кітапхана қызметінің 

құрылымын, қорларды өндіру бойынша жұмысты 

анықтайды, өзара байланыс пен бірізділікті

анықтайды.

   

Кітапхана қорын ұйымдастырудың негізгі процестері:

- Толықтыру - кітапхананың әдебиеттерді және басқа 

құжаттарды  іріктеуі мен сатып алуы және бүгінгі күн 

талаптарына жауап беретін қорды құру үшін 

құндылығын жойған әдебиеттерді есептен шығару.

- Кітапхана қорын есепке алу – барлық құжаттарды 

тіркеу, олардың  сақталуын қатаң бақылау. Кітапхана

қорын есепке алу кезінде жаңа түскен кітаптарды

қабылдау және кеткен басылымдарды есептен шығару

сияқты көрсеткіштер ескеріледі.

 

- Қорды кітапханалық өңдеу – құжаттар

мен библиографиялық жазбаларды

кітапханада пайдалануға және сақтауға

дайындау процесі. Кітапханалық өңдеу

құрамына библиографиялық өңдеу және

техникалық кітапханалық өңдеу кіреді.

Кітапхана қорын орналастыру –

кітапханада құжаттардың сақталуы мен 

іздеуін қамтамасыз ететін орналасу тәртібі.

  

- Кітапхана қорын сақтау – қордың арнайы

жабдықталған бөлмеде орналасуы, сондай-ақ

физикалық-химиялық, биологиялық және

механикалық бұзылулардан қорғанысын сақтау

қажет.

- Кітапхана қорын тексеру – кітапхана қорының 

сақталуын, есеп жүргізілуін, сондай-ақ 

құжаттарды берудің ресімделеуін бақылау.

Қорды ұйымдастырудың барлық процестері өзара 

тығыз байланысты және кітапхана

пайдаланушыларына қызмет көрсетумен өзара  

байланысты.

 

Арнайы қорлар
Сонымен бірге арнайы қорлар да болады. 
Бұл қорлар адамдардың ерекше санатына –
көзі нашар көретін немесе көрмейтін 
адамдар жатады.
Арнайы кітапхананың кітап қоры – бұл 
қарапайым және арнайы
тасымалдауыштарда, Брайльдің бедерлі-
нүктелі қаріпті кітаптарында кездесетін
барлық әдебиет түрлері мен жанрларының 
бірегей кітап қоймасы (1-сурет).

   

1-сурет. Көзі нашар көретін және көрмейтін 

азаматтарға арналған кітап

(Брайль қарпі).

 

Көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтарға 

арналған арнайы кітапхана Қазақстанның 

кітапхана желісінің және жалпы мәдени және 

ақпараттық ресурстардың ажырамас бөлігі болып

табылады.          

Олардың қызметінің негізін қалаушы қағида көзі 

бойынша мүгедектер үшін кітапхана қоры мен 

ақпаратқа еркін және тең кіру қағидасы болып

табылады. 

Оны тәжірибелік іске асыру

пайдаланушылардың осы санатын кітапхананың 

барлық қалған пайдаланушыларына арналған 

көлемде және сапада қызметтермен және қажетті 

ақпаратпен қамтамасыз етуде.

   

Назарларыңызға

рахмет!!!
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№ A00054     19.11.2022 ж. 

 

Туындыны табу ережелері 

 

АСКАРОВА ЛЯЗЗАТ КУСАТАЕВНА                                                                              

Павлодар облысы   Баянауыл ауданы                                                                    

Баянауыл  «Ertis» жоғары инновациялық                                                     

аграрлық колледжі КМҚК.                                                                            

Математика пәнінің оқытушысы 

 

Сабақ атауы: Туындыны табу ережелері. 

Сілтеме: Блум таксономиясы, оқулық 

Жалпы 

мақсаттар: 

а) оқулық: оқушыларға туынды табу ережелерін таныстыру, 

ережелерді қолдану тәртібін меңгерту, дәрежелік функцияның 

туындысын табу формуласын таныстыру, функциялардың 

туындыларын табу есептерін шешуді үйрету. 

ә) дамытушылық: оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту, ой 

өрістерін кеңейту; 

б) тәрбиелік: оқушыларды таза жазуға, ұқыптылыққа, көп 

еңбектенуге тәрбиелеу. 

Оқыту 

нәтижелері: 

- Туындыны табу ережелерін жазып бере алады; 

- Дәрежелік функцияның формуласын қолдана біледі; 

- функциялардың туындыларын таба алады; 

- есептер шығару кезінде осы жоғарыда айтылған білімдерді 

сабақтастырады; 

Негізгі 

идеялар: 

-туынды табу ережелерін қолдана отырып  туындыларын 

анықтау;  

-уәжді ынталандыру,  бірлесе отырып орындалатын жұмыстар 

негізінде материалды меңгеру, бір-біріне көмек беру; 

- өзіндік ойын айта білуге дағдыландыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың кезеңдері: 

І. Ұйымдастыру кезеңі:а) оқушылармен сәлемдесу, тізім 

бойынша түгендеу;ә) оқушылардың сабаққа дайындықтарын 

тексеру; 

Оқушыларды  2 топқа бөлу және топ көшбасшыларын 

таңдау. Топтық жұмысты бақылау, сұрақ-жауап 
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ұйымдастыру, оқушылардың бірін-бірі бағалауына 

мүмкіндік туғызу және тапсырмаларды талқылап, ортақ 

шешімге келуіне жағдай жасау.  

 

ІІ.1.Үй тапсырмасының орындалуын тексеру 

Оқушылардың дәптерлерінен үй жұмыстарының орындалуын 

тексеріп өту. 

 

ІІ.2. Білімдерін сұрақтар қою арқылы тексеріп өту: 

1) Аргументтің өсімшесі деп нені айтамыз? 

2) Функцияның өсімшесін өрнектеп жазып беріңдер? 

3) Функцияның х нүктесіндегі туындысының анықтамасын 

айтыңдар? 

ІІІ. Жаңа сабақ материалын Блум таксономиясының кезеңдері 

бойынша игеру. 

Білу. Туындының анықтамасы 

 Функцияны табу ережелерімен таныстыру. 

1-ереже: (u+v)’=u’+v’ 

2-ереже: (uv)’=u’v+uv’ 

               (Cf(x))’=C f’(x) 

3-ереже: (
𝑢

𝑣
)’=

𝑢′𝑣−𝑢𝑣′

𝑣2
 

4-ереже: (u+v)’=u’+v’ 

Дәрежелік функцияның туындсының формуласы: 

y=xn функциясы берілсе, мұндағы nN, онда бұл дәрежелік 

функцияның туындысы мына формуламен есептелінеді: 

(xn)’=nxn-1 
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Жалпы 

топтарға ортақ 

тапсырма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтық жұмыс 

жүргізу 

 

 

Түсіну. Қарапайым функциялардың туындысын табуға 

тапсырма орындау. 

 

Жалпы сыныпппен жұмыс. Талантты балалардың 

белсенділіктері арқылы  келесі есепті тақтада екі оқушыға 

орындату. 

 

 
Топтық жұмыс жүргізу. Бөлінген топтарда топ 

көшбасшысының басқаруы арқылы топпен жұмыс жүргізу. 

1.Қандай нүктеде f(x)=3x²-2x+3 туындысы 10-ға тең. 

   а)-2   в)0    с)1    д)2 

ә) есебін топтаса отырып орындату. Бірінші аяқтаған топтан 

оқушылар жұмыстарын интербелсенді тақтада қорғап 

түсіндіреді. 

Басқа топтар өз ойларын айтады. 

1-тапсырма Синтездеу 

Топтарға сыни тұрғыдан ойланып, 

шешімдерін анықтауға берілген 

есептер: 

№177  есептің a) нұсқаcын топтаса 

отырып орындату.  

Қиындықтар кездескен  

жағдайда  бағыт бағдар 

беру. 

2-тапсырма Қолдану: 

Екі топқа есептер:  №178   а) 

нұсқасын орындау, жұппен 

талқылау. Ойларды ортаға салу. 

№178  в) нұсқасын жалпы сынып 

болып орындау. 

- жаттығуларды топ 

болып  жұмыс 

дәптерлеріне орындау; 

-  бір-біріне сұрақ қою. 
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Қорыту: IV. Сабақты қорытындылау. 

V. Бағалау. 
 

 

 Үйге тапсырма тест жинағынан туынды табу есептерін 

шығару  

 

 

 

№ A00055      19.11.2022 ж. 

 

Экономика және оның қоғамдағы рөлі 

 

КОШАНОВ ЕРНАР КАНАТОВИЧ                                                                               

Павлодар облысы  Баянауыл ауданы                                                                  

Баянауыл «Ertis» жоғары инновациялық                                                             

аграрлық колледжі КМҚК.                                                                                     

Арнайы пәндер оқытушысы 

 

Сабақ мақсаттары: Нарықтық экономиканың қоғамдағы ролі мен маңызын 

түсіндіру 

Білімділігі:  Білім алушыларда нарықтық экономика жүйесі туралы теориялық  

немесе практикалық  білімді  қалыптастыру   

Дамытушылық: Білім алушылардың өзіндік ізденісін, шығармашылық 

қабілетін арттыру, теориялық білімін практикада қолдана білуге дағдыландыру, 

таңдаған мамандығына деген қызығушылығын арттыру, логикалық терең 

ойлауға, шапшаңдыққа, тез шешім қабылдауға үйрету. 

Тәрбиелік:  Білім алушыда коммуникативтік көзқарасты қалыптастыру, 

эстетикалық тәрбие беру, адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, жауапкершілікке, 

ұқыптылыққа, үнемшілдікке тәрбиелеу, білім алу құштарлығын дамыту. 

 

Сабақ /оқу барысы 

 

Реттік 

№ 

Сабақ /оқу 

кезеңі 

Мазмұны 

1 Ұйымдастыру 

кезеңі 

Білім алушылардың сабаққа дайындығын тексеру. 

Журналға белгі соғу. Назарларын сабаққа аудару.  

2 Өткен сабақтар 1.«Экономика» терминін қалай түсінесіздер? 
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бойынша білім 

деңгейлерін 

тексеру   

(үй 

тапсырмасын 

сұрау) 

2.Қазіргі экономикалық саясат туралы ойыңыз? 

3.Экономиканың дамуының қазіргі жағдайы туралы 

не білесіз? 

3 Жаңа сабақты 

(материалды) 

меңгерту 

1.Экономика түсінігі. Экономиканы неге оқуымыз 

керек? 

2.Негізгі экономикалық мәселелер.  

3.Нарықтық экономикаға жалпы сипаттама.  

4.Нарықтық экономикаға өту жағдайы. Қазақстан 

Республикасындағы ауыспалы кезең сипаттамасы.  

5.Өндіріс мүмкіндіктерінің қисығы. 

нақты сұрақтар қаралуы керек. 

4 Өтілген сабақты  

(материалды) 

бекіту. 

1.Микроэкономика дегеніміз не? 

2.Макроэкономика дегеніміз не? 

3.Экономиканың үш негізгі мәселесі дегеніміз не? 

4.Экономикалық жүйенің кезеңдерін атаңыз? 

5.Дәстүрлі жүйе дегеніміз не? 

6.Әміршіл-әкімшіл жүйе дегеніміз не? 

7.Нарықтық экономика дегеніміз не? 

8.Макроэкономика қандай салаларды зерттейді? 

9.Макроэкономика саласын кеңінен зерттеген 

ғалымдар? 

10.Экономикалық ресурстар дегеніміз не? 

дұрыс жауаптар алынуы керек. 

5 Үйге тапсырма Лекцияны толықтырып, конспекті жазу, термин 

сөздерге анықтама беру 

6 Сабақ/ оқу 

қорытындысын 

жасау, бағалау.  

Оқушылар білімін бағалау. 
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№ A00056  19.11.2022 ж. 

 

СТУДЕНТТЕРДІ  ПАТРИОТТЫҚ  ТӘРБИЕЛЕУДІҢ  ӘДІСТЕРІ 

 

АЙТЫМ АЙДАНА РАХЫМБЕКҚЫЗЫ                                                                                        

Павлодар облысы   Баянауыл ауданы                                                                        

Баянауыл «Ertis» жоғары инновациялық                                                         

аграрлық колледжі КМҚК.                                                                                     

Әлеуметтік педагог 

  

Әдістерді  анықтау үшін негіз ретінде ғалым-педагогтар тәрбиелік өзара 

әрекеттесу тәсілдерін таңдауда топ жетекшісінің ұстанымына бағдар-ланады. 

Куратор мен студенттің арасында анықталатын бірқатар өзара әрекеттесуді атап 

көрсетуге болады: студенттің өз-өзіне, өзінің отбасына қатынастарының 

сипатына ықпал ету тәсілдері; оны құрдастарымен, жұмыстағы 

қызметкерлерімен қатынасу жүйесіне қосу; көзқарасты түзету тәсілдері, құнды 

мақсаттарды және тәртіп стилін өзгерту. Яғни тәрбиелеу әдістерінің бір 

мағыналы анықтамасы болмайды. 

Сонымен бірге, студенттің қоғамға немесе өз-өзіне, қызметі тақырыбына 

немесе тәсіліне, басқа адамға немесе адамдардың тұтас тобына  қатынастарын 

өзгертуге олардың ортақ бағытталғандығы айқындалған. Бұдан тәрбиелеу 

әдісі адамға ықпал етудің ғана емес, сонымен бірге өзара әрекеттесу 

құралдарының бірі болып табылатыны шығады. 

Тәрбиелеу әдісі оны құраушы элементтерге (бөліктерге, тетіктерге) 

ыдырайды, олар әдістемелік тәсілдер деп аталады. Әдіске қатысты тәсілдер жеке, 

бағынышты сипатта болады. Олардың өзіндік педагогикалық міндеттері 

болмайды, берілген әдіс көздейтін міндетке бағынады. Әр түрлі әдістерде сол 

және бір әдістемелік тәсілдер пайдаланылуы мүмкін. Және керісінше, әр 

кураторда сол және бір әдіс әр түрлі тәсілдерден құралуы мүмкін. 

Тәрбиелеу әдістері және әдістемелік тәсілдер өз арасында тығыз 

байланысқан,  олар  өзара ауысуы, нақты педагогикалық жағдайларда бір-бірін 

ауыстыруы мүмкін. Бір жағдайларда әдіс – педагогикалық міндетті шешудің 

өзіндік жолы ретінде, басқа жағдайда жеке тағайындалған тәсіл ретінде болады. 

Мысалы, әңгімелесу сананы, көзқарастар мен нанымдарды қалыптастырудың 

негізгі  әдістерінің бірі болып табылады. Сонымен бірге  ол патриоттық 

тәрбиелеу моделін іске асырудың әр түрлі кезеңдерінде пайдаланылатын, негізгі 

әдістемелік тәсілдердің бірі болуы мүмкін. 
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Сөйтіп, әдіске бірқатар тәсілдер кіреді, бірақ оның өзі олардың қарапайым 

қосындысы болып табылмайды. Сонымен бірге тәсілдер куратор жұмысы 

әдістерінің алуан түрлілігін анықтайды, оның педагогикалық қызметі-нің 

мәнеріне даралылық береді. Жоғарыдан тәрбиелеу әдістері – бұл  куратор мен 

студенттердің жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру міндеттерін 

шешу бойынша  бірлескен мақсатқа бағытталған қызметінің тәсілдері екендігі 

шығады. 

Осы уақытқа қарай тәрбиелеу әдістерінің мәні мен жұмыс істеу заңдылық-

тарын  ашатын ауқымды ғылыми қор жинақталған. Оларды жіктеу ортақты және 

ерекшені, елеуліні және кездейсоқты, теориялықты және практикалықты 

айқындауға көмектеседі, және сонымен бірге олардың мақсатқа сәйкес және аса 

тиімді пайдаланылуына мүмкіндік туғызады, жеке әдістерге тән белгілердің 

тағайындалуын түсінуге көмектеседі. 

Тәрбиелеу процесінің нақты жағдайларында әдістер күрделі және қарама-

қайшы бірлікте болады. Мұнда  жеке «жалғызданған» құралдар логикасының 

емес, ал олардың үйлесімді ұйымдастырылған жүйесінің шешуші маңызы 

болады. Әрине, тәрбиелеу процесінің қандай да бір кезеңінде сол немесе басқа 

әдіс азды-көпті оқшауланған түрде  қолданылуы мүмкін. Бірақ басқа әдістермен 

сәйкесінше бекітпей, олармен  өзара әрекеттестірмей ол өзінің тағайындалуын 

жоғалтады, тәрбиелеу процесінің көзделген мақсатқа  қозғалуын баяулатады. 

 

Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері. 
Әңгімелесу – бұл сипаттамалық немесе әңгімелеу түрінде жүзеге 

асырылатын, басым көпшілігінде нақтылы материалдың жүйелі баяндалуы. Жеке 

тұлғаның патриоттық қасиеттерін тәрбиелеу кезінде берілген әдіс куратор 

сағаттарында Қазақстанның көрнекті адамдарының өмірбаяндық материалын 

баяндағанда, бейнелерді сипаттағанда, тарихи дәстүрлерді, ұлттық мәдениетті, 

қоғамдық өмір оқиғаларын және т.б. сипаттағанда кеңінен қолданылады. 

Әңгімелесуге тәрбиелеу қызметінің әдісі ретінде бірқатар талаптар қойылады: 

баяндау қисындылығы, жүйелілігі және дәлелділігі; нақтылық, бейнелілік, 

эмоциялылық. 

Егер қандай да бір ережелердің (заңдардың, принциптердің, ережелердің, 

тәртіп нормаларының және т.с.с.) дұрыстығын дәлелдеу қажет болған 

жағдайларда әңгімелесудің көмегімен айқын және нақты түсіндіруді қамтамасыз 

ету мүмкін болмаса, түсіндіру әдісі қолданылады. Түсіндіруге берілген пікірдің 

ақиқаттылығын анықтайтын, қисынды байланысқан ой тұжырымдарын 

пайдалануға негізделген, баяндаудың дәлелдемелік нысаны тән.  
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Көптеген жағдайларда түсіндіру студенттердің бақылауымен, тәрбиелеу 

процесін ұйымдастырушының оларға және керісінше сұрақтарымен үйлеседі 

және әңгімеге ұласуы мүмкін. 

Сұхбат – бұл тәрбиелеу процесін ұйымдастырушының  және 

студенттің  белсенді өзара әрекеттесуінің сұрақ-жауап әдісі. Сұхбатта негізгісі – 

бұл студенттерді субъектімен көзделген тәрбиелеу процесінің мақсатына 

біртіндеп әкелетін сұрақтардың мұқият ойластырылған жүйесі. Сұхбатқа 

дайындалып, ол тәртіп бойынша, негізгі, қосымша, жетекші, нақтылаушы 

сұрақтарды көздеуі тиіс. Эвристикалық сұхбаттасу ережелері Е қосымшасында 

берілген. 

Дәріс, әдіс ретінде, куратор сағаттарын өткізгенде көбінесе әңгімеге жақын 

болуы, сонымен бірге үлкен ақпараттық-танымдық сыйымдылығымен, қисын-ды 

құрылымдардың, бейнелердің, дәлелдемелер мен жалпылама қорытынды-

лардың күрделілігімен ерекшеленуі тиіс. 

Патриоттық тақырыптама бойынша дәрістердің өзгешелігі тақырыптың 

сипатынан, құрылым нысанынан, ғылыми және идеологиялық ақпараттың 

көлемінен, студенттердің бойында Отанды қорғауға әзірлікті қалыптастыру 

бойынша функционалдық мүмкіндіктерден айқындалады. 

Жеке тұлға түсіндіру мен сендіру құралдары ретінде сөз бен ойдың әсер 

етуі нәтижесінде ғана дамымайды. Басқа адамдардың тәртібі мен қызметінің 

жақсы үлгілері мен мысалдарының үлкен тәрбиелік мәні бар.  

Үлгі әдісі студенттерде биік ойлар тудыру, «өмірді кімге қарап жасау керек» 

деген игілікті мақсат-перспективаны  анықтау үшін пайдаланылады. Үлгіге 

сүйену саналы сипатты болады, студенттер өздері таңдаған тұлғаның жеке 

қасиеттерін, ішкі қасиеттерін, кейде сыртқы мәнерлерін пайдаланады. Ежелгі 

Рим философы Сенека: «Жақсылыққа адамгершілік  қағидалары арқылы жету 

қиын,  мысалмен жету оңай» - деп пайымдаған. 

Қоғамдық пікір. Бұл - студенттер ұжымы қызметінің әдісі. Қоғамдық 

пікір  ұжымның дамуымен және қалыптасуымен бірге құрылады және ұжымның 

студенттің жеке тұлғасына әсер ету әдісі болып табылып, ұжымда жұмыс істейді. 

Әдетте берілген әдіс, студенттердің әдеттерін, әрекеттерін, пікірлерін анықтап, 

олардың тіршілік әрекетінде елеулі роль атқарады. Ол бағалау, шектеу және 

ынталандыру қызметтерін  орындайды.  Бірақ қоғамдық пікір кездейсоқ 

құрылмайды. Осы күрделі және нәзік процеске студенттер де, тәрбиелеу 

процесін ұйымдастырушылар да  қатысады. 
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Жеке тұлғаның қоғамдық патриоттық мінез-құлқының қызметін 

ұйымдастыру және тәжірибесін қалыптастыру әдістері. 
Үйрету әдісін қолдану кейбір педагогикалық шарттардың сақталуын талап 

етеді. Ненің меңгерілуі тиіс екендігі туралы анық түсініксіз үйрету мүмкін емес. 

Студенттерге іс-қимылдардың сол немесе басқа бейнесін белгілей отырып, оны 

аса қысқа және айқын ережеде білдіру қажет. Әрбір берілген уақыт бөлігіне 

олардан  патриоттық тәртіп түрі қалыптасатын, минимум жеке іс-қимылдар 

ерекшеленуі тиіс. Тәрбиелеу процесін тәжірибелі ұйымдастыру-

шылар  патриоттық тәртіптің  тәрбиеленетін түрінің үлгісін  көрсетуге, оған оң 

көзқарасты құруға үлкен мән береді. Әдетті қалыптастыру үшін  уақыт талап 

етіледі. Алдымен жасалатын іс-қимылдың дәлдігіне және сонан кейін ғана 

жылдамдығына қол жеткізу керек. Үйрету әдісі іс-қимылдың орындалуын 

бақылауды болжайды, ол  студенттерге мейірбанды, мүдделі  қатынасты,  пайда 

болатын қиындықтарды айқындау мен талдауды, әрі қарай жұмыс  істеу 

тәсілдерін талқылауды талап етеді. Студенттердің өзін-өзі бақылауын 

ұйымдастыру одан да маңызды болады. 

Үйрету әдісі жаттықтыру әдісімен тығыз байланысты. 

Жаттығудың  механикалық дағдыландырумен және тәртіптік психология: ынта-

реакция-бекіту  рухында  жаттықтырумен ортақ ештеңесі жоқ. 

Әдетте тәрбиелеудегі жаттықтыру әдісі деп студенттердің дұрыс 

тәртібінің, міндеттерді шешудегі дербестілік тәжірибесін жинақтауына, олардың 

жеке қасиеттерін, сезімі мен еркін дамытуға, жақсы әдеттерді қалыптастыруға, 

білім, сендіру және тәртіп, сөз бен іс арасындағы бірлікті қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін, күнделікті өмірді, оқыту процесін, қызметті ұйымдастыру 

жүйесін түсінеді.     

Педагогикалық талап. Педагогикалық талап патриоттық тұлғаның дамуын 

басып озбай, сонымен қатар студенттің өз-өзіне қоятын талаптарына ауысуы 

тиіс. Талап оның алдында сол немесе басқа қызмет, мысалы, азаматтық парызын 

орындауға әзірлігі процесінде жүзеге асыруға тиесілі нақты міндет ретінде болуы 

мүмкін. 

Кеңес беру. Бұл әдіс колледжда айтарлықтай танымал және қолдануда 

қарапайым. Тәрбиелеу процесін ұйымдастырушылар өз тәжірибесіне сүйеніп, 

оны студенттерге кеңес беру арқылы беруге талпынады. Бұдан басқа, кеңес 

беруді пайдаланып, оқытушы (немесе студенттер) жол-жөнекей, ығыр 

қылмайтындай, өзінің студенттердің қылықтарына, іс-қимылдарына, пікірлері-

не өз көзқарасын жеңіл түрде білдіреді және осылайша оларды өзгертуге 

талпынады. Бұл кеңестердің ішкі мағынасын ұғыну және  дараландыру үшін, 

олардың адресатпен қабылдануы өте маңызды. 
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Жеке тұлғаның қызметі мен тәртібін ынталандыру және 

мотивациялау әдістері. 
Кез келген қызмет аса тиімді өтеді, егер жеке тұлғаның  бар күшін салып 

белсенді әрекет ету, алға қойған мақсатқа табандылықпен жылжып,  шарасыз 

қиындықтарды, қолайсыз жағдайлар мен басқа жағдайларды жеңу тілегін 

тудыратын, күшті, айқын, терең дәлелдер бар болса, сапалы нәтижелер береді. 

Қызметті мотивациялаумен оны ынталандыру тығыз байланысты. Ынталандыру 

– ойға, сезімге және іс-қимылға ояту, түрткі, күш беру. Студент тұлғасына 

патриоттық тәрбиелеу факторының әсерін нығайту және күшейту мақсатында 

ынталандырудың әр түрлі әдістерін қолданады, олардың арасында жарыс, 

көтермелеу, жазалау және т.б. аса кең таралған болып табылады. 

Тәрбиелеу процесінде жарыс адамға салауатты бақталастыққа, басымды-

лыққа, озықтыққа, өзін танытуға  ұмтылу жоғары дәрежеде тән болуының 

күмәнсіз әлеуметтік-психологиялық фактісі есепке алынып, тәрбиелеу 

процесінің субъектісімен құрылады. Студенттерді еңбекте және қоғамдық 

қызметте ең үздік нәтижелерге жету үшін күреске қатыстыру артта қалушыларды 

озықтар қатарына шығарады, белсенділік, ынталылық, жаңашылдық, 

жауапкершілік және ұжымшылдық сияқты патриоттық қасиеттердің дамуын 

ынталандырады. 

Көтермелеу – бұл студентті дұрыс, ынталы, шығармашылық қызметке 

сырттай белсенді ынталандыру, ояту әдісі. Ол студенттер табыстарының 

қоғамдық танылуы, марапаттау, олардың рухани және материалдық 

қажеттіліктерін кезекпен қанағаттандыру көмегімен жүзеге асырылады. Мақтау 

білдіру, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің ұлы тұлғасының 

өнегесін қолдануға шақыру – осының барлығы тәрбиелеу процесін 

ұйымдастырушы пайдаланатын әр түрлі тәсілдер. 

Мәжбүрлеу – бұл студенттерге кінәсін мойындауды және өз 

тәртібін түзетуді қаламауына қарамастан, өз міндеттерін орындауға түрткі 

болатын шараларды қолдану. Ол сендіруге және патриоттық тәрбиелеудің басқа 

әдістеріне сүйенген жағдайда ғана педагогикалық дұрыс қолданылады. 

Мәжбүрлеуді ақылмен пайдалану керек, оған қызықпау және оны асыра 

пайдаланбау керек. 

Ынталандыру әдістері. Олар мақұлдаудан, кінәлаудан, бақылаудан, өзін-

өзі бақылаудан тұратын әдістер тобын білдіреді. Барлық төрт әдіс те 

студенттердің қызметін, әрекеттерін, тәртібін ынталандыру мақсатында немесе 

керісінше, егер олар жағымсыз сипатта болса, оларды тоқтата тұру 

(рестимуляция) мақсатында пайдаланылуы мүмкін.  
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Әдістер қосымша болып табылады және тәрбиелеуді ұйымдастырушылар 

тарапынан әдепті қатынасты талап етеді. 

 Мақұлдау әдісі қызметтің, тәртіптің, студенттердің білдіретін патриоттық 

қасиеттері немесе қатынастарының дұрыс бағалануы туралы куәландырады, ол 

кураторлармен немесе студенттер ұжымымен беріледі. Әдіс студенттерде  дұрыс 

эмоциялардың (сенімділіктің, қанағаттанудың, мақтанудың) пайда болуына 

мүмкіндік туғызады, олардың таңдаған ұстанымының дұрыстығын  растайды. 

Ол мақтау, алғыс, грамотамен немесе құнды сыйлықпен марапаттау, газеттегі 

мақалалар, құрмет тақтасындағы фотосуреттер және т.б. түрінде қолданылуы 

мүмкін. 

Кінәлау әдісі қызметті, тәртіпті, студенттердің білдіретін қасиеттері мен 

қатынастарын теріс бағалауды білдіреді, ол тәрбиелеуді ұйымдастырушылар-мен 

беріледі. Берілген әдісті қолдану студенттерде жағымсыз күйзелістер  (ұялу, 

күйзелу, өкіну, сенімсіздік және т.б.) тудырады. Бірақ егер студенттер оқиғалар 

мен өз әрекеттерін сын тұрғысынан талдаса, тәртіп пен моральдың заңды 

нормаларына сәйкес келмейтін сол немесе басқа қасиеттерді жеңу жолдарын 

белгілесе, демек, әдіс сәтті қолданылған және мақсатқа қол жеткізілген. 

Басқа реакция да болуы мүмкін: студенттер лайықсыз әрекеттеріне 

өкінбейді, өзіне талғампаз болмайды, өзінің тәртібін қайта қарастырмайды – бұл 

жағдайда кінәлау әдісі сәтсіз пайдаланылған деген тұжырым жасау керек. Бәлкім, 

әдістің барабар емес түрі таңдалған, студенттердің іс-қимылдарының себептері 

ескерілмеген, не болмаса олардың адамгершілігі қорланған, не болмаса 

жастардың болжанбайтын реакциясының басқа себептері болған шығар. 

Тәрбиелеу процесін ұйымдастырушылар өздерінің іс-қимылдарын мұқият 

талдауы, сәтсіздік себептерін және әдісті қолданудың басқа параметрлерін 

анықтауы қажет. 
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Динамика негіздері 

 

АБЫЛҒАЗИНА БАЯН ТАНЫРБЕРГЕНОВНА                                                                              

Павлодар облысы   Баянауыл ауданы                                                                           

Баянауыл «Ertis» жоғары инновациялық                                                            

аграрлық  колледжі  КМҚК.                                                                                               

Физика пәні мұғалімі 

 

Ұзақ мерзімді 

жoспардың 

тарауы       

Динамика негіздері 

Мектеп  

Күні: Мұғалім: 

Сынып:8 Қатысқандар:                                                                       

Қатыспағандар: 

Сабақтың 

тақырыбы 

Бүкіләлемдік тартылыс заңы 

Oсы сабақта қoл 

жеткізетін oқу 

мақсаттары(oқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

9.2.2.6 Бүкіләлемдік тартылыс заңын тұжырымдау және оны 

есептер шығаруда қолдану 

Сабақтың 

мақсаты 

Бүкіләлемдік тартылыс заңын сұрақ арқылы тұжырымдау  және 

есептер шығаруда формуласын қолдану 

Oйлау 

дағдыларының 

деңгейі 

Білу, түсіну, қoлдану 

Бағалау 

критерийлері 

Бүкіләлемдік тартылыс заңының сұрақ арқылы түсінеді. 

Бүкіләлемдік тартылыс заңының анықтауда фoрмуларын 

түрлендіріп есептер шығарады. 

Тілдік мақсаттар Oқушылар бүкіләлемдік тартылыс заңын тұжырымдап, 

физикалық мағынасын түсіндіреді. 

Құндылықтарға 

баулу 

ЖaлпыұлттықидеяcыныңЖaлпығaбipдейеңбекқұндылығыменб

ayлy. Еңбекжәнешығapмaшылыққұндылығынөзеpкiменжacay, 

тaлпыныcтaбoлy, тәжipибежacay, 
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бacқaлapдыңжұмыcынaәдiлбaғaбеpy.Бip-бipлеpiнтындaйбiлy, 

түciнy, oйлapыменбөлiciпқaнaқoймaйынтымaқтacтыққұнды-

лығындaмытy. 

Пәнаралық 

байланыс 

Математика, жаратылыстану 

Алдыңғы білім 

 

Ньютонның үшінші заңы 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

жoспарлан

ған 

кезеңдері 

Жoспарланған сабақ 

кезеңдерінің жаттығу түрлері 

Жаттығу 

бoйынша 

жазбалар 

Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

(7 мин) 

 

 

І. Ұйымдастыру 

кезеңі:(топпен жұмыс)Сынып 

oқушыларымен сәлемдесіп, 

сабаққа қатысымын қадағалау. 

Оқушыларды «Жеміс себеті» 

тәсілі арқылы топқа бөлінеді. 

(алма, өрік, жүзім)  

«Көпбұрыштар» әдісін 

қoлданып oқушыларды 

қиылғанкөпбұрыштарды 

құрастыру арқылы 3 тoпқа 

бөлу. Әрқайсысы 2бөлікке 

бөлінге 3  түрлі 

көпбұрышты(үшбұрыш, 

төртбұрыш, алтыбұрыш және 

трапеция) пайдалану. 

1. Ньютонның үшінші 

заңын анықтамасын 

қандай? 

2. Неге қайықты бортынан 

итеріп, орнынан қозғалту 

мүмкін емес? 

3. Денелердің өзара 

әрекеттесуі дегеніміз не? 

Оқушылар 

өздерінің жақсы 

көретін 

жемістерді 

себеттің ішіннен 

таңдап алады. 

 

Әр түспен 

бoялған 3 түрлі 

көпбұрышты 

дұрыс құрастыру 

арқылы тoпқа 

таратылады. 

Оқушылар 

өздеріне берілген 

көпбұрыштартын 

нұсқаларын 

жинайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смайликтер  
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4. Массасы 60 кг адам 

секіріп, жермен өзара  

әрекеттесуі кзіндегі 

Жердің үдеуін 

аңықтандар. Жердің 

массасы 6*10(29) кг, 

еркін түсу  үдеуін 10 

м/с2 деп алыңдар.  

5. Дененің салмағы 

дегеніміз не? 

6. Марат пен Асхат жіпті 

қарама-қарсы бағытта 

әрқайсысы 50Н күшпен 

тартуда. Егер жіп 80Н 

керілу күшіне шыдайтын 

болса, ол үзіліп кете ме? 

 

 

 

 

 

Сабақтың 

oртасы 

(25 мин) 

 

 

 

 

Жаңа материалды меңгерту 

кезеңі. 

Oқулықпен жұмыс 

Т.(тoппен 

жұмыс)«Сиқырлы гүл»  әдісі 

 
Сабақтың тақырыбын ашу 

үшін Видео ролик, сұрақ Прес 

әдісі: Оқушыларға тақырып 

туралы мәтін беріледі 

1-топ тақырыптың мазмұнын 

ашады  

2-топ тақырып бойынша мысал 

келтіреді 

«Сиқырлы гүл» 

арқылы керектісін 

таңдап алып 

келесі сұраққа 

жауап береді. 

Суреттерді 

мағына бойынша 

орналастырып 

тақырыптың 

ашады. 

 

Оқушыларға 

суреті бар түрлі 

түсті гүлдің 

жапырақтарын 

таратылады. Олар 

жаңа сабақ  

бойынша артық 

гүлдің 

жапырақтары 

арқылы үлестіріп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бү
кі
лә
ле
мд
ік 
та
рт
ың
ы
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3-топ қорытындылайды 

Жаңа тақырып оқулықпен 

жұмыс  

1. Күш пен массаның 

тәуелділігі қандай? 

2. Күш пен арақашықтың 

тәуелділігі қандай?  

3. G=6,67* 10 -11  Н м2 /кг 

2 G- ның физикалық 

мағынасы неде? 

4. Бүкіләлемдік тартылыс 

заңын 

тұжырымда. 

 

 

 

Кері байланыс «Екі жұлдыз, 

бір тілек» (2 мин) 

 

Оқушыларға тақырып 

бойынша карточка арқылы 

есептер беру. 

1 тапсырма «Топтастыру» 

тәсілі  

 

m 6*10(2

4)  кг 

100

0 

кг 

1000 

кг  

тақтаға жинайды. 

Гүл жапырақтары 

жиналған  соң, 

ортасындағы 

түймесін ашып 

оқимыз.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа 

тақырыпқа көшу 

үшін оқушыларға 

мәтін берілген, ал 

оқушылар оған 

байланысты өз 

ойларымен топта 

бөліседі, содан 

соң бүкіл 

сыныппен 

талқылайды 

 

 

 

Гүл 

жапырақтарыy 

жинау 

 

 

 

 

 

Пресс әдісімен 

 

 

 

 

 

 

 

Интербелсенді 

тақта 

 

https://bilimland

.kz/kk/courses/p

hysics-

kk/mexanika/din

amika/lesson/bu

kilalemdik-

tartylys-tartylys-

kushi 

 

 

 

https://bilimland.kz/kk/courses/physics-kk/mexanika/dinamika/lesson/bukilalemdik-tartylys-tartylys-kushi
https://bilimland.kz/kk/courses/physics-kk/mexanika/dinamika/lesson/bukilalemdik-tartylys-tartylys-kushi
https://bilimland.kz/kk/courses/physics-kk/mexanika/dinamika/lesson/bukilalemdik-tartylys-tartylys-kushi
https://bilimland.kz/kk/courses/physics-kk/mexanika/dinamika/lesson/bukilalemdik-tartylys-tartylys-kushi
https://bilimland.kz/kk/courses/physics-kk/mexanika/dinamika/lesson/bukilalemdik-tartylys-tartylys-kushi
https://bilimland.kz/kk/courses/physics-kk/mexanika/dinamika/lesson/bukilalemdik-tartylys-tartylys-kushi
https://bilimland.kz/kk/courses/physics-kk/mexanika/dinamika/lesson/bukilalemdik-tartylys-tartylys-kushi
https://bilimland.kz/kk/courses/physics-kk/mexanika/dinamika/lesson/bukilalemdik-tartylys-tartylys-kushi
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m 1кг  100

0кг  

1000 

кг  

F ? - 6,67*10(

-9) Н 

R 6,4*10(

6) м 

 ? 

g 

 

 ? - 

 

2 тапсырма 

Топқа арналған тест  

1 топ 

1. Массасы 2,4т ғарыш 

кемесіне, жер маңында әсер 

еткен ауырлық күші 

A) 2,4·105Н 

B) 2,4· 104 Н 

C) 2,4· 1010 Н 

D) 2,4· 109 Н 

E) 24· 105Н 

2. Екіденеара-

сындағыарақашықтық 2 -ге-

кемісе, тартылыскүші 

A) 2 есеартады. 

B) 4 есеартады. 

C) 2 есекемиді. 

D) өзгермейді. 

E) 4 есекемиді. 

3. Кележатқанавтомобиль-

діңәйнегінемасакеліпсоғы-

лады. Масағажәнеавтомобиль-

геәсерететінкүштер 

A) әртүрлі 

B) бірдей 

C) масаға аз, автомобильгекөп 

D) масағакөп, автомобильге аз 

E) автомобильгеәсеретпейді 

Оқулықпен 

жұмыс істеу үшін 

мынадай сұрақтар 

қойылады. 

 

Тақырып 

ашылған соң, 

электрондық 

оқулықпен 

жұмыс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептерді шығару, 

талдау 

 

 

 

 

 

 

 

А4 қағазы, 

дәптер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырмалар 

жинағы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

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

36 

 

 

2 топ 
1. Массасы 2,4т ғарышке-

месіне, жермаңындаәсеретке-

науырлықкүші 

A) 2,4·105Н 

B) 2,4· 104 Н 

C) 2,4· 1010 Н 

D) 2,4· 109 Н 

E) 24· 105Н 

2. Екіденеара-

сындағыарақашықтық 2 -ге-

кемісе, тартылыскүші 

A) 2 есеартады. 

B) 4 есеартады. 

C) 2 есекемиді. 

D) өзгермейді. 

E) 4 есекемиді. 

3. Кележатқанавтомобиль-

діңәйнегінемасакеліпсоғы-

лады. Масағажәнеавтомобиль-

геәсерететінкүштер 

A) әртүрлі 

B) бірдей 

C) масаға аз, автомобильгекөп 

D) масағакөп, автомобильге аз 

E) автомобильгеәсеретпейді 

3 топ 
1. Ғарышкеменің Жер бетінен 

жер радиусына тең 

қашықтыққа алыстағандағы, 

жерге тартылу күші 

A) 4 есеартады. 

B) 4 есекемиді. 

C) 2 есеартады. 

D) 2 есекемиді. 

E) өзгермейді 

2. Массасы 3,4т 

ғарышкемесіне, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүкіләлемдік 

тартылыс заңы 

формуласын 

қолданады. 

Есептеулер дұрыс 

жүргізеді 

 Шамалардың 

өлшем бірлігін 

ХБЖ-нде жазады. 

Бүкіләлемдік 

тартылыс заңын  

формуласын 

пайдаланып 

есептер  шығара 

алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топтар арасында 

бірінші болғанға 

жұлдыз тарату. 

 

 

 

Жұлдызды 

стикерлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бас бармақ» 

әдісі арқылы 

бағалау 

 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

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

37 

 

 

жермаңындаәсереткенауырлық

күші 

A) 3,4· 105Н 

B) 3,4· 104 Н 

C) 3,4· 1010 Н 

D) 3,4· 109 Н 

E) 34· 105Н 

3. 

Екіденеарасындағыарақашықт

ық 2 есеартса,тартылыскүші 

A) 4 есеартады. 

B) 4 есекемиді. 

C) 2 есекемиді. 

D) өзгермейді. 

E) 2 есеартады. 

 

Сабақтың 

сoңы 

(5 мин) 

 

 

 

Рефлексия «Білім ағашы 

 

Оқушылар өзінің 

түсіну деңгейіне 

байланысты 

түстітаңдап 

жабыстырады. 

 

Қызыл-Түсіндім 

толығымен 

Сары-мәләмет 

аздау болды 

Жолақ-

тапсырманы 

түсінбедім  

Жасыл-Мен өзіме 

керек мәлімет 

алдым. 

 

Постер, түрлі 

түсті 

стикерлер, 

қалам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үй 

жұмысы 

(2 мин) 

116 беттегі § 17 тақырып 

бoйынша кілттік сөздерге 

анықтама жазу және 116 

беттегі 17 жаттығу есептерін 

2,3 шығару. (№2 

шығармашылық тапсырма) 

Берілген 

тапсырмаларды 

күнделіктеріне 

жазып алады 

Күнделікке үй 

тапсырмасын 

жазады 
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Саралау-oқушыларға қалай көбірек 

қoлдау көрсетуді жoспарлайсыз? Қабілеті 

жoғары oқушыларға қандай міндет қoюды 

жoспарлап oтырсыз? 

Бағалау-

oқушылардың 

материалды 

меңгеру деңгейін 

қалай тексеруді 

жoспарлайсыз? 

Денсаулық 

және 

қауіпсіздік 

техникасыны

ң сақталуы 

«Көпбұрыштар»әдici: oқyшылaр 

суреттерді топтастырады, oйын 

жинaқтaйды түciндiрeдi. 

2. Топпен жұмыc 

(G)Тoппeн жұмыc. «Сиқырлы 

гүлдер» әдісі арқылы сабақтың атауын 

табады. «Пресс» әдісі арқылы жаңа 

тақырыпқа байланысты сұрақтар 

беріледі. 

Oқyшылaр тoптaбiрлece oтырып 

бeрiлгeн тaқырыптaрды тaлқылay 

aрқылы өздiгiнeн жaңa тaқырыпты 

мeңгeрeдi. 

Оқушыларға карточка арқылы 

есептердің шығару жолдарымен 

топтастыраду. 

3. «Топтастыру» тәсілі есептер жазу. 

Дeңгeйлeнгeн тaпcырмaлaрды 

oрындay 

aрқылы oқyшылaрдың aлғaн 

бiлiмдeрi 

тeкceрiлeдi. 

 

1.Бac бaрмaқпeн 

бaғaлay  

2.Кaртoчкaмeн 

жұмыc,бac бaрмaқпeн 

бaғaлay. 3.Смайликтер 

aрқылы бiр-бiрiн 

бaғaлaйды.  

4. Дoп ұcтaп aлғaн 

oқyшылaр oйынa кeлгeн 

жayaптaрмeн бөлiceдi 

cыныппeн дұрыc жayaпқa 

кeлeдi. 

 5.Oқyшылaрдың өткeн 

тaқырып бoйыншa 

бiлiмдeрiн тeкceрy үшiн 

«Көпбұрыштар» әдici 

aрқылы бaғaлay.  

6.«Бac бaрмaқ» әдici 

aрқылы бaғaлay.  

8.«eкi жұлдыз бiр 

ұcыныc» 

 9.«Білім ағашы» 

бoйыншa рeфлeкcия 

жacay. 

Кабинетте 

жұмыс 

жасағанда 

техника 

қауіпсіздік 

ережесін 

сақтау. 

Психoлoгиялы

қ жайлылық. 

Сабақ 

бoйынша 

рефлексия  

 

Сабақтың мақсаттары, оқу мақсаттары байланысты 

ма? Оқушылар барлығы оқу мақсатына қол жеткізе 

алды ма? 

Жеткізе алмаса, неліктен? 

Сабаққа саралау дұрыс жүргізілді ме? 

 Бұл бөлімде 

сабақ туралы 

пікіріңізді 

білдіріңіз 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

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

39 

 

 

 

 

 

   № A00058     19.11.2022 ж.             

 

Құрылыстағы  өндірістік  санитария  және  жұмыс  гигиенасы 

 

МАСАКБАЕВ КАБЫЛЖАН  МАКСУТОВИЧ                                                                              

Павлодар облысы   Баянауыл ауданы                                                                       

Баянауыл  «Ertis» жоғары инновациялық аграрлық колледжі КМҚК                                       

Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану маманы 

 

Еңбек гигиенасы — қызметкерлердің денсаулығын сақтау, өндірістік орта 

мен еңбек процесінің қолайсыз әсерінің алдын алу жөніндегі санитарлық - 

эпидемиологиялық шаралар мен құралдар кешені. Атап айтқанда, еңбек 

гигиенасы еңбек процесстерінің және өндіріс ортасының адам ағзасына әсер 

етуін түсінеміз.                                                                                                                                                             

Еңбек гигиенасы санитарлық – гигиеналық, ұйымдық және емдік 

профилактикалық шаралар, кәсіпкерлік аурулардың алдын алуына және 

еңбек шарттарының денсаулығын жақсартуға жіберуді қамтамасыз етеді.                             

Өндірістік санитария — зиянды өндірістік факторлардың қызметкерлерге 

әсерін болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық - гигиеналық, ұйымдастыру 

іс - шаралары мен техникалық құралдар жүйесі.                                                                             

Өндірісте еңбек қауіпсіздік шараларын санитарлық қолайлығын талаптарға 

сай қамтамасыз етуді, кәсіпорынның аумақтары сияқты, сондай ақ олардың 

өндірістік және тұрмыстық бөлмелерін еңбекке қолайлы етіп жасап шығару. 

Санитарлық - гигиеналық талаптардың қанағаттандырылмағаны тек қана 

кәсіптік ауруларға ғана шалдыра қана қоймай, сонымен қатар өндірістегі 

жарақаттанудың бірден бір себебі болуы да мүмкін.                                                     

Цехтарда жоғары температураның болуы бірден барлық жұмысшылардың 

Жалпы баға 

Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (oқыту туралы да, oқу туралы да oйланыңыз?) 

1: 

Сабақты жақсартуға не ықпал етеді (oқыту  туралы да, oқу туралы да oйланыңыз?) 

1: 

Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген oқушылардың 

жетістік/қиындықтары туралы не білдім? Келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? 
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жағдайларын нашарлата бастайды, бас айналу және ұйқышылдық пайда 

болады. Ал төменгі температурада жұмысшыларға сырт киіммен жұмыс 

істеуге тура келеді, ол қозғалысты 

ауырлатады.                                                                                                                  

                    Төмен (жаман) жарықтандыру кезінде жұмыс жасау көзге тез 

арада зақым келуін және ауыр жарақатқа әкеліп соғу мүмкіндіктерін 

туғызады. 

         Санитарлық - гигиеналық талаптың жобалануы үшін, сондай - ақ 

кәсіпорындарды санитарлық - эпидемиологиялық талаптарға 

сәйкестендіріліп ескеріледі «СЭТ өндірістік объектілерді 

жобалау»                                                                                                                

              Құрылғыға гигиеналық талаптардың және өндірістік 

кәсіпорындардың өзіне келесі кезеңдерді қосады: құрылыс алаңын талдау; 

кәсіпорынды аумақтық сәулелендіру; өндіріс және қосалқы ғимараттардың 

орналасуы; канализация және сумен жабдықтау; отын жүйелерінің 

құрылысы, желдету және жарықтандыру, қосалқы бөлмелермен жабдықтау.  

         Бұл барлық талаптар өнеркәсіпті жобалау кезінде және 

кәсіпорындардың қолданылуы кезінде міндетті болып келеді. 

         Кәсіпорын аумағы. Жаңа кәсіпорындар салынатын аймақтарда табиғи 

жарықпен және желдетумен тиісті қамтамасыз ету қажет. 

         Кәсіпорындардың арасындағы ара қашықтық және жақын арадағы 

тұрмыстық үйлер, мәдени тұрмыстық және емдік ғимараттарды санитарлық - 

қорғайтын аймақ деп атайды.   Кәсіпорындарды санитарлық топтастыру, 

өндірістердің және объектілерді технологиялық процесстермен, өндірістегі 

зиянды заттардың қайнар көзі болып 

табылады.                                                                                                              

             Шаңның, шуылдың және басқа да өндірістік зиянды заттардың 

болуы кезінде, шаң ұстайтын қондырғы қолдану қажет, арнайы тазалайтын 

құрылғыларды құрастыру, учаскілерге бөлу, мұнда шуыл деңгейі жоғары 

болған кезде қолданылады. 

Құрылыс алаңдарының тиісті аумақтары нормаға сәйкес биіктікті 

тігінен жоспарлау кезінде алынады. Өндірістегі аумақта автокөліктердің 

жолдарының және адамдар өтетін жолдар қамтамасыз етілуі қажет, 

адамдардың өту және автокөліктердің ғимараттарға өту жолын қамтамасыз 

ету, өндіріс мақсаттары үшін ғана емес, сонымен қатар өртсөндірушілерге де 

немесе әр – түрлі апаттардың алдын алу шаралары кезінде де қолайлы 

болуын қамтамасыз етеді. Кәсіпорын аумақтарында кем дегенде  екі 

шығатын жол болу керек. 
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Өндірістік бөлмелердің микроклиматы – бұл солардың ішкі ортасындағы 

метеорологиялық жағдайлары, олар адамға әсер ететін температураның, 

ылғалдың, ауа қозғалысы жылдамдығының, сондай-ақ технологиялық 

жабдықты, құрылымды қоршайтын бетті және жылулық сәулелену 

температурасының байланыстарымен анықталады. Микроклиматты 

сипаттайтын көрсеткіштер: температура, салыстырмалы ылғалдылық, ауа 

қозғалысының жылдамдығы және жылулық сәулеленудің қарқындылығы болып 

табылады. Микроклиматты жұмысшылардың тұрақты немесе уақытша болатын 

орындар деңгейінде 2м дейінгі биіктіктегі кеңістікті білдіретін жұмыс 

аумағында бағалайды. 

Оңтайлы микроклиматтық жағдайлар – бұл микроклимат параметрлерінің 

байланысуы, ол адамға ұзақ жүйелі әсер еткен кезде жылуды  реттейтін 

механизмсіз адам ағзасының қалыпты жылулық күйін сақтауды қамтамасыз 

етеді. 

Еңбек гигиенасы – қызметкерлердің денсаулығын сақтау, өндірістік 

ортаның және еңбек процесінің қолайсыз әсерінің алдын алу жөніндегі 

санитарлық гигиеналық шаралар мен құралдар кешені; 

Өндірістік санитария – зиянды өндірістік факторлардың қызметкерлерге 

әсерін болғызбайтын немесе азайтатын санитарлық – гигиеналық, ұйымдастыру 

іс – шаралары мен техникалық құралдар жүйесі. 

Әр қызметкердің жұмыс орны  – түрлі жұмыс бабының бір немесе бір-неше 

түрін орындауға бөлінген мекеменің бір бөлігі. Ол бөлмелер машиналармен, 

аппараттармен, агрегаттар немесе станоктармен т.б. мекемеге керекті қауіпті 

техника түрлерімен қамтамасыз етіледі. Қанша қауіпті техника болғанымен ол 

орында қауіпсіздік шаралары басым болу керек.  Ол үшін мекеме әр техника 

құралдарының талаптарын, ережелерін қатаң түрде сақтауға тиіс.   Сондықтан 

әр мекеменің тұрған орны, санитарлық гигиенасы, әр техниканың орнықты 

болуы, қауіпсізідік шараларына қарсы құрал – жабдықтары мен арнайы 

киімдері және ереже талаптары алдын – ала қарастырылса, қызметкерлерге 

мекеменің көрсеткен ең 1-ші жеңілдігі деуге болады. 

         

 

 

 

 

 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

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

42 

 

 

№ A00059     19.11.2022 ж. 

 

Оқытудың жаңа технологиялары 

 

ТОЛЕУБЕКОВ ЕРКАНАТ МУБАРАКОВИЧ                                                                         

Павлодар облысы,  Баянауыл ауданы                                                                             

Баянауыл  «Ertis» жоғары инновациялық  

аграрлық колледжі КМҚК       

Арнайы пәндер маманы 

 

Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері – өсіп келе жатқан 

жеке тұлғаны жан –жақты дамыту. Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс 

енгізу, жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды өмірге әкелу. 

Бұрынғы оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргі оқушы – 

өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек. 

Қазіргі оқушы: 

Дүниетаным қабілеті жоғары; 

Дарынды, өнерпаз; 

Іздемпаз, талапты: 

Өз алдына мақсат қоя білу керек; 

Осындай тұлғаны дамыту үшін оқытудың жаңа технологиясы қажет. Оқыту 

үрдісінде осындай әдістерді пайдалану мұғалімнің өзінің шеберлігі қарай 

жүзеге асады. 

Қазіргі болып жатқан саяси – экономикалық, мәдени - әлеуметтік 

өзгерістер халыққа білім беру жүйесінің барлық буындарында білім беру 

ісін жаңа сатыға көтеруді талап етіп отыр. 

Мұғалімдердің алдына қойылып отырған  басты міндеттерінің бірі – оқытудың 

әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық 

технологияларды меңгеру.Педагогикалық технология – мұғалімнің кәсіби 

қызметін жаңартушы және сатыланып жоспарланған нәтижеге жетуге 

мүмкіндік беретін іс-әрекет жиынтығы.                                                                    

Технология мен әдістеменің мақсаты бір – «қалай оқыту 

мәселелерін  қарастырады». «Сабақ беру жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан 

жаңаны табатын өнер» деп Ж.Аймауытов айқандай бүгінгі оқыту жүйесінде 

әртүрлі жаңа технологияларды пайдалану тәжірибеге еніп, нәтижелер беруде. 

Ұстаз үшін ең басты мәселе – оқыту әдісін дұрыс таңдау. Жаңа педагогикалық 

технологиялар оқушының жеке тұлғалық күшін арттырып, шығармашылық 

ойынының дамуында басты рөл атқарады.                                                                      



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

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

43 

 

 

«Жүз рет естігеннен, бір рет көрген артық» деген сөздерді ескере 

отырып,сабақтарымызда мүмкіншілігіне қарай инновациялық технологияны 

пайдаланып отырсақ оқытушының ұтары мол деп ойлаймын. Тек оларды 

тиімді, жүйелі түрде қолдану оқытушының шеберлігіне байланысты әр қилы 

жүзеге асырылуы мүмкін. 

Біз ұстаздар қауымы қандай болмасын  жаңалыққа құлақ түре жүретініміз 

айқын. Жаңа технологияларды сабақта қолданудың тиімділігін қашан да жолға 

қоярымыз анық. Қазіргі кезде білім беру үрдісінде көптеген технологиялар 

қолданылады.  Соның бірі «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан 

ойлауды  дамыту» техногиясын басшылыққа алдым.Бұл бағдарламаның мені 

қызықтырғаны сол баланың өзі ізденіп, дәлелдеуі.Ол бұрын тыңдаушы 

болса,енді ізденуші,ойлаушы, өз ойын дәлелдеуші,ал мұғалім осы әрекетке 

бағыттаушы, ұйымдастырушы.                                                                                            

Жеті модуль бойынша оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер                                                   
Бұл бағдарламаның басты міндеті —мұғалімдерге педагогикалық тәжірибесін 

жетілдіру мен бағалай білуге көмектесу, сындарлы ойлауға бағыттау. 

Бағдарлама жеті модульден тұрады: 

1. Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер. 

2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау. 

4. Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) 

пайдалану. 

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту. 

6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу.  

7.Оқытудағы басқару және көшбасшылық.  

Осы 7 модуль бойынша сабақтарды қызықты етіп өткізу үшін үнемі 

оқушылардың сабақтан жақсы әсер алуына байланысты инновациялық 

технологияны қолдану қажет. Бағдарлама оқушыларға қалай оқу керектігін 

үйретіп, соның нәтижесінде еркін, өзіндік ой-пікірін жеткізе білетін ынталы 

сенімді болуды қалыптастырады. Күнделікті сабақтарда сыныпта 

ынтымақтастық ахуал қалыпастыру білімге құштарлықтарын, көңіл күйлерін 

жақсартуына оң әсерін береді. Өз-өздерін реттеулері мен көшбасшылыққа 

ұмтылулары, дарындылары айқындала бастайды.  

Оқыту мен оқытудағы жаңа тәсілдердің ішінде диалогтық оқыту тәсілі де 

тиімділігін көрсетеді. Ол ұжымдық және өзара білім алмасуға жағдай туғызады. 

Бұл тәсілмен оқыту топпен әңгімелесу, сұхбаттасу, "миға шабуыл” логикалық 

сұрақ-жауап әдістері арқылы жүзеге асады.  
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Білімдіжекетұлғағабағыттауарқылыөзін-өзітаныған, ақыл-ойынжан-

жақтыдамытқанөзіндік "Мендік” 

пікіріқалыптасқаноқушытәрбиелеумұғалімдералдынатыңміндеттержүктейді. 

Бұлмодульдердіңкөпшілігінбұрыннансабағымыздапайдаланыпжүрсек те, 

тереңінеүңіліп, олардыңөзіндікфилософиясынтүсініпкөрмеппіз. Әрине, 

бұрынғыдәстүрліәдістерді де жоққашығаруғаболмайды, 

әртәсілдіңөзіндікартықшылықтарыболады. 

Бізқолданыпотырғанбағдарламаныңтүрлітәсілдердіжинақтағанынақарамастан, 

сындарлыоқытунегіздеріқамтылған..мұғалімніңәртүрліжағдайлардажұмысістей

тіндігінескерсек, тиімділікдегенсөзге аса мәнберіпсолкурстанегізгеалынғанжеті 

модуль туралықысқашатоқталайын.  

1. Оқыту мен оқудағыжаңатәсілдер.Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта 

диалогтің маңызды рөлін айшықтап көрсетіп береді.Мұғалімдер,өз кезегінде 

,өзінің сабақ беруіне емес,оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы 

тиіс.Осы мақсатта мұғалім оқыту ортасын құру керек,соның арқасында 

оқушылар ақпаратты енжар қабылдамай,оқу үдерісіне белсенді қатысатын 

болады. 

Диалог бойынша оқыту 

Тапсырманы орындауда сыни тұрғыдан ойлануды үйренеді. Зерттеушілік әңгіме 

барысында бір-бірінің идеяларын талқылайды,баға береді,бірлескен түсінік 

қалыптасады 

Өз идеясын ортаға салып,басқалардың пікірін тыңдайтын болады. Топтық 

тапсырмаларда постірді орындауға белсене қатысатын болады. 

Таланты мен дарындылығын анықтауда берілген тапсырмаларды жоғары 

деңгейде орындай алады. Жоғарғы балл жинағандар арасында пресс-

коонференция өткізгенде «көшбасшы» анықталады. 

2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы –әлемнің түпкір-түпкірінен 

жыйылған білім берушілердің бірлескен еңбегі,ал бағдарламаның негізі 

Ж.Пиаже,Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады.Сын тұрғысынан 

ойлау дегеніміз – ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен өзгелердің ойына 

сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп, 

білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға бағыттау. Өз бетімен және 

бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау.  

3. Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау. 

Болашақ ұрпақты тәрбиелеу мен білім беруде сындарлы оқыту және бағалау 

маңызды болып отыр.Бағалау формативтік (қалыптастырушы) және жиынтық 

болып екіге бөлінеді.Бағалау –одан арғы білім туралы шешімді қабылдау 
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мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған 

қызметті белгілеу үшін қолданылатын термин. Мұғалімдер мен оқушылар 

өздерінің қандай мақсатқа жететіндіктерінің өлшемдерін түсіну. Осыған 

байланысты бағдарлама критерийлі бағалау тәсілдерін қарастырады. 

4. Оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) 

пайдалану. 

Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қоғамдағы 

өзгерісті танып білуге және оларды тез қабылдауда мол мүмкіндік береді. 

Жоспарланған сабақты тиімді өткізуге көмектеседі, оқушының ой өрісінің 

дамуына, зерттеулік жұмыстар жүргізуіне ықпал етеді 

5. Талантты және дарынды балаларды оқыту. 
Оқушылар арасындағы «дарынды және талантты балалар деген кімдер?» деген 

сұрақ туындайтыны рас. «Дарындылық мазмұны әр түрлі болып келеді»деп 

жазады мұғалімдерге арналған нұсқаулықта Ренцулли мен Райс (1985)» 

дарынды және талантты балалар күрделі қабілеттердің иелері,әрі олар адам 

қызыметінің кез келген құнды саласында өз қабілеттерін көрсетуге бейім»деген 

пікір білдіреді.Талантты және дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың 

инклюзивті тәсілі негізінде осындай балаларды анықтау туралы ой-пікірлер мен 

зерттеулер жасау. Оқушылардың қабілеттерін дер кезінде анықтай білген ұстаз 

болашақ талантты да тани біледі.  

6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу. Белгілі бір 

шақтық кезеңге тән анатомиялық-физиологиялық және психологиялық 

ерекшеліктерді әдетте жас ерекшеліктері деп атайды. Сондықтан педагогика 

және психология балалардың жас ерекшеліктеріндегі ширақтықты, 

өзгерімпаздықты айқындайды, тәрбиеленушінің және қоршаған ортамен 

жасайтын қарым-қатынастар жүйесіне тәуелді болатынын атап көрсетеді. 

7.Оқытудағы басқару және көшбасшылық.  

Қандай жағдай болмасын, өзіңіздің өмірлік ұстанымыңызды таңдай білу, 

адамдық көшбасшылыққа негізделеді. Олай болса, бағдарламаның негізгі 

идеясы сыни тұрғыдан бағалау, өзгерту және тәжірибе мен білім саясатын қайта 

бағалау мұғалімдер бастамасымен барлық деңгейлерде өзгерістердің іске 

асырылатыны негізделеді. Мектеп жұмысының бағдарламасына балаларға 

көшбасшы болуға үйрететін тренингтер, рөлдік ойындар кіреді. Курста 

үйренген әдіс-тәсілдерді, жеті модуль бойынша алған жаңа білімімді өзімнің іс-

тәжірибемде толығынан қолдандым.. Осы 7 модульді апарып сабақтарыма 

қолданған кезде сыныптағы көрініс, оқушылардың көзқарасымен оқу үрдісіне 

қатысты орын алған өзгерістерге тоқталғым келеді. 
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Сыни тұрғысынан ойлау қалыптасқан ортада оқушы: 
Нақтымақсатқоюғадағдыланады 

Өзінедегенсеніміартады 

Оқупроцесінебелсендіқатысады 

Жолдастарыныңпікірінсыйлайды. 

Өзінтолғандыратын, проблемалықсұрақтар  қоябіледі. 

Сараптауға, бағалауға  дағдыланады 

Пәнгедеген қызығушылығы артады. 

Жаңатехнологияның принциптері- оқытудыізгілендіру,өздігіненбілімалып, 

ізденісарқылыдамитын, өзіндікдұрысшешімқабылдайалатын, 

өміргебейімжекетұлғанықалыптастыру.Жаңа оқыту технологиясы арқылы 

оқушы қандайда болмасын ақпаратты өздігінше игеріп,өз өміріне  жарата 

алатын әмбебап тәсілдерді үйрену керек. Технологиялық жүйелікті сақтай 

отырып, қазіргі сабаққа қойылатын талапарды қатаңескерген мұғалім, 

оқушылар шығармашылығын арттырып, білім бәсекелестігіне дұрыс бағыт – 

бағдар бере алады. 
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№ A00060     19.11.2022 ж. 

 

М.Сәрсеке. «Қаныш Сәтбаев» роман-эссе 

 

САДЫКОВА  ГУЛЬНАГИМА КЕНЖЕБЕКОВНА                                                                     

Павлодар облысы,  Баянауыл ауданы                                                                            

Баянауыл «Ertis» жоғары инновациялық 

аграрлық колледжі КМҚК. Қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі 

 

Бөлім:  2-бөлім: Қазақтың Қанышы 

Педагогтің аты-жөні: Садыкова  Гульнагима Кенжебековна                                                                      

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: М.Сәрсеке «Қаныш Сәтбаев» роман - эссе 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқу мақсаты 

10.1.1.1 - әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық 

талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну; 

Сабақтың мақсаты: Шығарманың идеясын композициялық талдау 

арқылы түсіну; 

Шығармадағы негізгі ойды түсіну; 

Құндылықтарға баулу: Оқушыларда шығармашылық және сын тұрғысынан 

ойлауы, функционалдық сауаттылығы, қарым-

қатынас жасау қабілеті мен жауапкершілігі артады. 

Сонымен қатар өмір бойы оқуға, еңбеу етуге, 

Қазақстандық патриотизм және азаматтық 

жауапкершілікке  деген дағдысы қалыптасады. 

Сабақтың барысы: 

Сабақ кезеңі/ 

Уақыты 

Педагогті

ң іс-

әрекеті 

Оқушының іс-әрекеті Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушыл

ықты ояту 

7 мин. 

Ұйымдастыру кезеңі: 

(Ұ) Оқушылардың бір-біріне жақсы тілек айту арқылы жағымды 

ахуал қалыптастыру. 

Жұмыс жасау ережені еске түсіру. 

Мақсаты: оқушылар бойында идея немесе тілек білдіру, тыңдау 

дағдыларын дамытуға бағыттау, сондай-ақ барлық оқушыларды 

қатыстыру арқылы оқыту жағдайларын теңестіру. 
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Тиімділігі: оқушыны бір-біріне тілек айту арқылы 

жақындастырады, көңіл күйін көтереді, бауырмалдығын оятады. 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 

Ұйымдастыру 

кезеңдері. 

"Мозайка" 

әдісі. Бір шумақ 

өлең жазылған 

қағаз әртүрлі 

қиындыға қиылады, 

артына сандар 

жазылады. 

Артындағы 1, 2, 3, 4 

сандары бойынша 

топқа бөлінеді, өлең 

жолдарын 

құрастырып оқиды. 

Ақыл-ойдан жүк 

тиеп теңіздейін 

телегей, 

Желді күні 

желкенсіз жеке 

жүзген кемедей, 

Менменсіген 

Мәскеуді, Парижді 

де тәкаппар 

Таңғалдырған кім 

еді, Қаныш аға Сіз 

емей?! (Бейнеролик 

көрсетіледі) 

Мұғалім сабақ 

тақырыбы, оқу 

мақсаты, бағалау 

критерийлерімен 

таныстырады. 

 

Оқушылар 

дәптерлерін 

ашып, 

сабақты 

жазады. 

Мақсаты: 

Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды 

дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға 

сабақтың өмірмен 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл 

жерде саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында 

кейбір 

оқушыларға 

ашық сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

Қаныш 

Сәтбаев 

туралы 

бейне 

ролик 

көрсеті 

леді 
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сұрақтар 

қойылады.  

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны 

ашу. 

26 мин. 

 

 

1-тапсырма 

1-топ. "Оқиға 

тауы" әдісі. 

Бөлімнен 

ауытқымай, 

композициялық 

талдау жасайды: 

 Оқиғаның 

басы; 

 Дамуы; 

 Шиеленісуі; 

 Шарықтау 

шегі; 

 Шешімі. 

 Дескриптор: 

Берілген бөлім 

төңірегінен 

ауытқымай 

тапсырманы 

орындайды; 

Оқиғалар ретін 

алмастырмайды; 

Топта бірлікте 

жұмыс жасайды 

 

Оқулық, 

жұмыс 

дәптерлері 

Дербес 

компьютер 

 

Сабақтың 

соңы 

Ой толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

 

Рефлексия 
Мен үшін маңызды 

болған екі нәрсе 

Мен үшін түсініксіз 

болған екі нәрсе 

Менің ұсынысым 

 

   

 

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 

 

 

 

«Диалог және қолдау 

көрсету», «Тапсырма», 

«Жіктеу». 

 

 «Мадақтау сөз» әдісі. 1-10 

баллдық жүйе бойынша 

бағаланады. 

Денсаулық сақтау 

технологиялары. 

Сабақта сергіту 

жаттығулары мен 

белсенді жұмыс түрлерін 

қолданамын. 
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Саралау тапсырмаларды  

іріктеуді, белгілі бір 

оқушыдан күтілетін 

нәтижені, оқушыға жеке 

қолдау көрсетуде, оқу 

материалы мен 

ресурстарды 

оқушылардың жеке 

қабілеттерін ескере 

отырып әзірлеуді 

қамтиды. 

Осы сабақта 

қолданылатын  

Қауіпсіздік техникасы 

ережелерінің тармақтары 

орындалады. 

 

 

№ A00062     19.11.2022 ж. 

 

Л дыбысы және әріпі 

 

ЖИЕНТАЕВА ГУЛЬЗИРА ЕСИМБЕКОВНА                                                                           

Алматы облысы, Талғар ауданы                                                                                              

«Ілияс Жансүгіров  атындағы                                                                                              

МДШО бар №37 ЖББОМ» КММ                                                                                  

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 

 

Мақсаты: Л дыбысы мен таныстыру; 

Білімділік:Құрамында Л дыбысыбарсөздердіталдау.                                                                               

Л 

дыбысындұрысдыбыстап,оныңтаңбасын,әріпінтаныстыру.Лдыбысыбарсөз,сөйл

емқұрату. 

Дамытушылық: Ойын арқылы тілдерін,ой-өрістерін,сөздік қорларын,есте 

сақтау қабілеттерін дамыту. 

Тәрбиелік:Өз ойларын еркін жеткізе білуге тәрбиелеу. 

Оқу іс-әрекетінің көрнекіліктері: Суреттер,текшелер 

Әдіс-тәсілдері: сұрақ-жауап,көрнекілік 

Оқу іс-әрекетінің түрі: ойын сабақ 

Оқу іс-әрекетінің барысы: 
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І.Ұйымдастыру кезеңі. 

-Балалар,қәнекей бүгінгі  оқу іс-әрекетімізді бастамас бұрын бір-бірімізге жылы 

лебізімізді 

білдіріп, көтеріңкі күй сыйлайықшы. 

                     Аспанымыз ашық болсын, 

                     Еліміз аман болсын, 

                     Деніміз сау болсын, 

                    Ақшамыз көп болсын. 

-Балалар, бүгінгі оқу іс-әрекетімізге келген қонақтарымен сәлемдесейік. 

-Балалар, бүгін бізде сауат  ашу  оқу іс-әрекеті.Біз өткен оқу іс-әрекетінде 

қандай дыбыстармен танысып едік  есімізге түсірейікші. 

ІІ.Өткен сабақты пысықтау. 

 Ол үшін біз сендермен қәзір «Дауысты, дауыссыз дыбыстар» ойынын 

ойнайық.Мен сендерге дыбыстарды айтамын,ал сендер қолдарыңдағы 

көк,қызыл түсті дөңгелек- текшелермен дыбыстарды ажыратып айтып 

көрсетесіңдер. (Тәрбиеші өткен дыбыстарды айтады). 

Негізгі бөлім. 
-Балалар,бүгін бізге қонаққа Алдар көсе келіпті,ол бізге бір жаңа әріпті өзімен 

бірге ала келіпті. Бірақ ол бізге қандай әріп әкелгенін «айтпаймын» дейді,ол 

әріпті табу үшін біз мынадай тапсыр- маларды орындауымыз керек. 

-Тапсырмаларды орындаймыз ба? (Балалардың жауаптары). 

1-тапсырма. 

-Мынау не? (Лақ) 

 -Лақ қай малдың төлі және ол қалай дыбыстайды? Лақ ешкінің төлі,ол мә-мә-

мә деп дауыстайды 

 -Лақ сөзінде неше дыбыс бар? (3 дыбыс) 

-Лақ сөзін буынға бөліп көрейік? (Буынға бөледі) 

-Неше буын бар? (1 буын) 

-Сөздің басында қандай дыбысты естіп отырсыңдар? (хормен айтқызу) 

-Л қандай дыбыс? (дауыссыз) 

-Дауыссыз дыбысты қандай түспен белгілейміз? (көк) 

2-тапсырма.«Кім жылдам?» дидактикалық ойынын ойнау. 
Балаларға ойын ойнату арқылы тақтаға ілінген суреттегі заттардың атауларын 

атату. 

Оларды буынға бөлгізу.Дыбыстың сөз басында,ортасында,аяғында келетінін 

баланың өзіне байқатып атату.Сөйлем құрату.  

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

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

52 

 

 

Тақтадағы суреттер:  

 
 Піл       Ли-мон    Лақ      Түл-кі    А-пель-син. 

3-тапсырма:Дәптермен жұмыс. 
Жазбаша жұмыс орындату.Дәптердегі Л әріпінің кіші және бас әріптерін үлгі 

бойынша жазады.     ІV.Сергіту сәті. 

                                Қарлығаш болып ұшамыз, 

                                Лақ болып қашамыз. 

                                 Аю болып қорбаңдап, 

                                 Орнымызды табамыз. 

тапсырма. Дидактикалық ойын: «Кім тапқыр?». 

1-ші себетке Л дыбысы бар суреттерді саламыз. 

2-ші себетке Л дыбысы кездеспейтін суреттерді саламыз. 

V.Қорытындылау. 

-Балалар,бүгін бізге кім қонаққа келді? 

-Алдар көсенің тапсырмаларын орындадық па? 

-Сонымен, ол бізге қандай жаңа әріпті алып келіпті? 

-Л дыбысы дауысты ма,дауыссыз ба? 

-Жарайсыңдар,балалар,сендерге Алдар көсе де ризашылықтарын білдіріп 

жатыр. 

-Ал,енді балалар,осымен бүгінгі оқу іс-әрекетімізді аяқтап Алдар көсе және 

бүгінгі оқу іс-әрекетімізге қатысып отырған қонақтарымызбен қоштасайық. 
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№ A00064     19.11.2022 ж. 

 

Бауырсақ пен құрт. Б дыбысы мен әрпі 

 

РАЙКЕЕВА МАРЖАН НУКЕНОВНА                                                                                        

Алматы облысы Талғар ауданы                                                                                              

«Ілияс Жансүгіров  атындағы                                                                                              

МДШО бар №37 ЖББОМ» КММ                                                                                  

Мамандығы мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 

 

Сабақ:  Сауат ашу Мектеп 

 Мұғалім:  

Сабақтың 

тақырыбы: 

Бауырсақ пен құрт. Б дыбысы мен әрпі 

Осы сабақ арқылы 

жүзеге асатын оқу 

мақсаттары 

 Тілдің дыбыстарын естіп қабылдау, 

оларды сөздер ішінен бөлу және 

сөзсіз жеке айту. 

 Сөздегі дыбыстарды, олардың 

түрлерін (дауысты, дауыссыз,жуан 

және жіңішке дауыстылар) 

ажыратып, дұрысдыбыстау. 

0.3.3.1. Жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы 

және төменгі 

сызығынсақтап, әріпэлементтерінжазу. 

Сабақтың 

мақсаттары 

 Барлықтәрбиеленушілер: 

- Сұрақтарға толық жауап береді. 

- Б дыбысы – дауыссыз дыбыс, б дыбысының айтылуын дұрыс 

дыбыстайды.  

- Суреттегі заттардың аттарын атай алады, сөздегі б 

дыбысының орнын ажыратады. 

Қолды үзбей сызуға жаттықтырады. 

Көпшілік тәрбиеленушілер: 

- Берілген суретке қарап сөздегі дыбыстарды, олардың 

түрлерін ажыратып, дыбыстық талдау жасай алады. 

- Б дыбысына сөз құрайды. Сөздегі дыбыс санын, ондағы б 

дыбысының орнын ажыратады. 

- Сұраққа жауап бере отырып, шағын әңгіме құрайды. Жазу 
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жолына б әрпінің элементтерін жазады. 

- Ұлттық тағамдарды атайды. 

Кейбір тәрбиеленушілер: 

- Суретті кітаптардан қажетті ақпаратты 

табады.  

- Өзіне таныс тақырып аясында диалогке 

қатысады. Сөз/сөйлем сызбасын оқиды. 

- Б дыбысын қатыстырып, сөз/сөйлемқұрастырады. Қазақтың 

дәстүрлері туралы айтады 

Бағалау 

критерийлері 
 Б дыбысының дауысты екенін біледі 

 Б дыбысының баспа және жазба түрлерін ажыратады. 

Тілдік мақсаттар Оқушылар орындай алады: 

Тәрбиеленушілер : 

- Суреттегі заттардың аттарын атай алады,таниды; 

- Қол жаттығуына арналған тапсырмаларды орындайа-

лады; 

- Ұлттық тағамдарментанысады. 

- Қазақтың дәстүрлері туралыбіледі. 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:  

Бидай масағы 

Диалог құруға/шығарма жазуға арналған пайдалы 

тіркестер:  

Суреттен Б дыбысы естілетін зат атауларын 

ата.  

Қазан бетінен аспанға ұшып жатқан не? 

Зат атауларын буынға бөліп, дыбыстық талдау жаса. 

 Талқылауға арналған сұрақтар: 

Пікір алмасу сұрақтары. 

Бауырсақты неден және қалай пісіреді? 

Қай цифр Б-ға ұқсайды? 

Сіз неліктен ... екенін айта аласыз ба? 

Алдыңғы оқу Сөйлем түлерін қолданады. Қолды үзбей жазады. Сөйлем 

түрлерін ажыратып, сөйлемдегі сөздердің санын анықтап, сызба 

бойынша сөйлем құрайды. 

Пәнаралық 

байланыс 

Сурет салу,  аппликация 

Құндылықтарға Топ ішінде жұмыс жасауда топ ережесіне бағына білуге 
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баулу үйрету.Тапсырманы орындауда жауапкершілікті сезіне білуге 

тәрбиелеу. 

Жоспар 

Жоспарланған 

уақыт 

 Жоспарланған жаттығулар түрлері Ресурст

ар 

Сабақтың басы Балалармен амандасу . 

Біз сауат ашу сабағымызды бастаймыз. 

Оқу іс – әрекетте жағымды көңіл – күй сыйлау  және де 

топқа бөліп алу үшін   , шаттық шеңберіне тұрғызу. 

Сәлеметсіздерме құрметті ұстаздар! 

Балалар біз қазір мына шар ішіндегі суреттер бойынша 

топтарға бөлінеміз ( шар ішіне салынған суреттер: 

ірімшік, құрт, бауырсақ).Балалар алған суреттері бойынша 

3 топқа бөлінеді. 

Өткенді қайталау: Сауат ашу сабағынан нені үйренеміз? 

Дыбыстар нешеге бөлінеді? Дауыссыз дыбыс дегеніміз 

не? Дауысты дыбыс дегеніміз не? Дауысты дыбыс нешеге 

бөлінеді? Дауыссыз дыбыс нешег бөлінеді?  ( Балалар осы 

сұрақтарға жауап береді) 

 

Слайд 

 

Сабақтың 

ортасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бинго әдісін қолдану: Шарты: ламинатталған параққа 

өткен дыбыстарымызды еске түсіріп жазамыз. Мен 

сендерге айтып тұрамын ( П, Ж, Ә, З ,Ө,Ң,Г,Ғ) . 

Балаларды 1 тапсырма бойынша бағалау парағына 

бағалау. 

Жаңаны қолдану:  

Балалар мен сендерге қазір « Бауырсақ пен құрт 

ертегісін» айтып берем , сендер мұқият тыңдаңдар. 

Ертегі желісі бойынша сұрақтар беру:  

Құрт пен  бауырсақ неге  таласып қалды? 

Құрт  қайда шығып алды? 

Бауырсақ қайда жайғасты? 

Дастарханға ең алдымен не қойамыз? 

Бауырсақ неден жасалады  және қалай пісіреді? 

Сурет бойынша жұмыс: Наурыз тойы бейнеленген сурет.  

Балалар мына суретте   не көріп тұрсыңдар? 

Иә әрине Наурыз  тойы бейнеленген. Наурыз  айы біздің 

жаңа жылымыз. Наурыз  тойында түрлі ұлттық 

Слайд 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.kz/url?url=https://www.olx.kz/obyavlenie/bauyrsak-IDcdB2u.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiGrMrh4d_ZAhUDBSwKHaKQCuYQwW4IMzAO&usg=AOvVaw2d-2A7ANAaCNEdoJWmPRQ8
http://www.google.kz/url?url=http://asian-food.info/kurt-kazahskii/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi3s7vm5N_ZAhWFhiwKHfVRD54QwW4IITAG&usg=AOvVaw3-qKH-g5snRblinBAkMThk
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Сабақтың соңы  

 

ойындарымыз ойналады.  

 

Наурыз көже дайындалады. Наурыз көжеге  7 түрлі тағам 

қосылады.Олар: ірімшік,су ,тұз,ет,дәнді дақылдар  

(жүгері, маш),кеспе қамыр,құрт.                                                                                                                         

Мысалы:   күрес , арқан тартыс, алты бақан т.б. 

Топтық жұмыс: Ребус құрау. Шарты: алдарыңдағы қима 

қағаздардан сурет құрау. Құрастырған суреттері бойынша 

әңгімелеп беру.( Тұсау кесер, күрес ,бесікке салу дәстүрі, 

сүндет той). 

Балаларды 1 және 2 тапсырмалар бойынша бағалау. 

Бағалау   парағы ,балалардың суреттері жапсырылған. 

Суретпен жұмыс:  балалар мына суретте қандай мереке 

бейнеленген?  Наурыз мерекесі  , жарайсыңдар өте 

керемет ! Осы суреттің ішінен Б  дыбысы  естілетін 

заттарды атаңдаршы:  бауырсақ , бұзау , бу , бота , табақ . 

Балалар бүгінгі жаңа дыбысымыз қандай  деп 

ойлайсыңдар?   Балалармен бірге  Б  дыбысы мен әрпі.  

Өте дұрыс балалар.  Б  дыбысының  баспа және жазба 

түрі бейнеленген  қима қағаз. Балалар әріптердің баспа 

түрін қай кезде қолданамыз? 

Жазбаша түрін қай кезде қолданамыз? 

Әріптерден не құрап жазамыз? 

Сөздерден не құрап жазамыз? 

 Б  -  ұяң  дауыссыз дыбыс.  Ауада жазу.  

Көк  және қызыл түсті үйдің суреттері ілулі тұрады .  

Балалар Б  дыбысын қай үйге саламыз?  -  көк  үйге . 

Б  - дыбысын  ермексаздан құрастыру.  Балаларды 3 

тапсырма бойынша бағалау. 

Әліппе дәптерден Б дыбысын  жазу. 

Топтық жұмыс: «  кім тапқыр »    әдісі . Шарты : дәнді 

дақылдардың ішінде жасырынып жатқан суреттегі 

сөздерге дыбыстық талдау жасау. Дыбыстық талдау жасап 

болған соң ,  бойынша топтарға қысқаша сұрақтар беру. 

Бесік – неше әріптен құралған , қай әріптен басталып тұр? 

Бесікті не үшін қолданамыз?  Қалған 3 топтанда сұрау.

  

 

 

 

 

http://www.google.kz/url?url=http://png2.ru/zhivotnie/verbludi/item/91-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj_p7jh4t_ZAhWSh6YKHfwdDe4QwW4IGzAD&usg=AOvVaw0vAZU_2fZ0uj5jEKeVhtjU
https://www.google.kz/url?url=https://ru.depositphotos.com/stock-photos/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjltoy04t_ZAhXROSwKHWgcDas4KBDBbggbMAM&usg=AOvVaw0AUigSooPQOvqwjwUQd-ZT
https://www.google.kz/url?url=https://prom.ua/p285628989-tsifry-vafelnye-kartinki.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwisu6C55N_ZAhXE_ywKHdsXDtkQwW4IJzAJ&usg=AOvVaw3oqEffqmZDDkxVgAtnyRzt
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Сабақтың соңы. 

Рефлексия 

Балаларды   4  тапсырма бойынша бағалау. 

Балалар біз бүгін қандай дыбыспен таныстық? 

Б дыбысынан басталатын сөздерді атаңдаршы? 

Б   -  дыбысы қандай дыбыс?  

Б  - дыбысы қандай дауыссыз дыбыс? 

Қандай ертегі тыңдадық? 

Дастарханға ең бірінші не қойылады? 

Кері байланыс:  сабақтан алған әсерлерін  көңілді , 

көңілсіз смайликтерді қолдану. 

Балалар сабақ ұнаса -  көңілді смайликті , ал егер 

үұнамады десеңдер көңілсіз смайликті көтересіңдер.  

Балалар сабақ аяқталды,   сау болыңдар!                                                                                                                                                                                                

 (Ұ,Ө) Рефлексия. Балалар өз білім деңгейлері мен 

сабақтан алған әсерлерін смайликтер арқылы бағалайды. 
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№ A00066     19.11.2022 ж. 

 

Ә дыбысы мен әрпі 

 

НИЯЗБЕКОВА АКЕРКЕ БАКЫТБЕКОВНА                                                                                 

Шығыс Қазақстан облысы  Зайсан ауданы                                                                                                                        

«Кеңсай орта мектебі»                                                                                                                                                      

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Сынып: 1   

  

Сабақ тақырыбы Ә дыбысы мен әрпі 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін 

сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану. 

1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен 

сәйкестендіру. 

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем 

соңына тыныс белгілерін қою 

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз, 

жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: оқудың түрлерін қолданады 

Көптеген оқушылар: Сөйлемді бас әріптен бастап 

жазып, сөйлем соңына тыныс белгісін қояды 

Кейбір оқушылар: Сөздегі дыбыс түрлерін 

/дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар/ 

ажыратады және дұрыс дыбыстайды 

Бағалау критерийле

рі 

Буындап немесе тұтас сөздермен оқиды. Сөздегі 

дыбыс түрлерін ажыратады. Көркем жазады. 

дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке 

дауыстыларға ажыратады 

Тілдік мақсаттар 1.Оқушылар не істей алады: суретпен жұмыс 

жасайды. Сөздерді буындап оқиды 

2.Негізгі сөздер мен тіркестер: 

3.Жазылым үшін ұсыныстар: көп нүктенің орнына 

әріптерді тауып жазады. 

Құндылықтарды 

дарыту 

Мәңгілік Ел, бұл – Инновация негізіндегі 

тұрақты экономикалық өсім. Өмір бойы білім 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

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

59 

 

 

алуға дайын болу 

Пәнаралық 

байланыстар 

Дүниетану, өзін –өзі тану 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақталуы 

Білім алушыларға сабақ барысында АКТ – ны 

қолдану қауіпсіздік техникасын, сондай ақ әр 

тапсырма аясында қауіпсіздік ережесі туралы 

ескертіп отырамын. Қайшы, сызғыш, қалам , бояу 

түрлерін қолданғанда 

АКТ қолдану 

дағдысы 

ноутбук 

Алдыңғы 

меңгерілген білім 

Дыбыс пен әріп ұғымдарын біледі 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 
 

Ресурстар 

Сабақтың басы 

 

 

2 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 минут 

Ұйымдастыру кезеңі: 
А) Сәлемдесу. Оқушыларды түгендеу, сабаққа 

назарын аудару. 

Ә) Сынып тазалығына қарау. 

Б) Психологиялық дайындық 

Дос болайық бәріміз 

Жарасып тұр әніміз 

Тыныштықты сақтаймыз 

Атсын күліп таңымыз 

 Балалар, бір –біріміздің қолымыздан 

ұстап, алақан арқылы жүректің жылуын 

сезініп үйренген қандай тамаша, қандай 

қуаныш! 

Топқа бөлу 
1-топ: 

2-топ: 

3-топ: 

Ой қозғау «Өрмек құру» ойыны 
 дыбыстар нешеге бөлінеді? 

 Дауысты жуан дыбыстарды ата 

 Сөз неден құралады? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суреттері 

 

 

Өрмекші 

жібі 
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 Сөйлем неден құралады? 

 Буын дегеніміз не? 

 З дыбысы қандай дыбыс? 

Сабақтың 

ортасы 

2 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 минут 

 

 

 

 

1-тапсырма. Топтық жұмыс 

«Ой қозғау» әдісі 

Жұмбақ 
Әжеде бар, 

Атада жоқ. 

Әкеде бар, 

Анада жоқ (ә) 

 

Таныстырып әріппен 

Мынау кітап әліппең 

Әліппе деген аты оның 

Басталған қай әріптен (Ә) 

 

1. тапсырма. «Шыбын ұрғыш» әдісі 
Мақсаты: оқушының ойлау қабілетін дамыту 

Жүргізілуі: Буындарды, жуан дауысты 

дыбыстарды, суреттегі қарама-қарсы сөздерді 

шыбын ұрғышпен ұру арқылы табады. 

 

1-топ: Буыннан сөз құрау 

2-топ: Жуан дауысты дыбыстарды тап 

3-топ: суреттен қарама-қарсы сөздерді тап 

Дескриптор: 
 Буыннан сөз құрайды 

 Жуан дауысты дыбыстарды табады 

 суреттен қарама-қарсы сөздерді табады 

Дөңгелектермен бағалау 

 

Сергіту сәті 
Оңға түзу тұр 

Солға түзу тұр 

Алға бір адым 

Артқа бір адым 

Оңға бұрылып 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буындар 

топтамасы 

 

 

 

Суреттер 
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3 минут 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солға бұрылып 

Жоғары, төмен қарайық 

Орнымызды табайық 

 

2 тапсырма. Деңгейлік тапсырма 
1-топ: Ә әрпінен сөз ойлау, дыбыстық талдау 

жасау 

2-топ: Әншілер, әпкелер, бәйшешек сөздерді 

буынға бөліп көрсет 

3-топ: Осы сөздерден сөйлем құрау 

Дескриптор: 
 оқушылар деңгейлік тапсырманы оқиды 

 сөздерді дыбыстық талдау жасайды 

 сөздерді буынға бөледі 

 сөйлем құрастырады 

 

Дәптермен жұмыс 
Ә әрпінің баспа түрін жазып үйренеміз. 

Қолымызға қалам, қарындаштарымызды 

алып, ауада жазамыз. Тақтаға үлкен, кіші 

әрпін жазып көрсету. Дәптерге жазу 

 

Жаңылтпаш жаттау 

Әдемілік әдеп, 

Әумесерлік –әлек. 

Дескриптор: 
- Оқушылар үлгі дәптерге әріптің баспа, 

жазба түрін көркем жазады 

- Жаңылтпашты жатқа айтады 

Дөңгелектермен бағалау 

 

3-тапсырма. деңгейлік, шығармашылық 

тапсырма 
Әже туралы әңгіме құрастыру. Әркім өз 

әжелері туралы ой қозғайды. 

Әжем қонаққа барғанда мені бірге апарады. 

Әжем әдемі. Менің әжем бар. Әжем маған 

ертегі оқып береді.. Әжемді қатты жақсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дәптер 

 

 

 

 

 

 

 

Плакат, 

маркер 
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5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

көремін. 

Дескриптор. 
 Әже тақырыбына деңгейіне қарай 

әңгіме құрастырады 

 Әжелері туралы әңгімелеп береді 

Дөңгелектермен бағалау 

 

4- тапсырма. Постермен жұмыс 
Ә әрпінен сөздер жазып, буынға бөлу, 

дыбыстық талдау жасау 

Дескриптор. 
 Ә әрпіне сөздер тауып жазады, 

дыбыстық талдау жасайды 

 Сол сөздерді буынға бөледі 

Дөңгелектермен бағалау 

 

 

 

 

А3 плакат, 

маркерлер 

Сабақтың соңы 

2 минут 

 

 

 

 

2 минут 

«Шеңбердегі доп» әдісі арқылы сабақты 

қорытындылау 
Жүргізілуі: Оқушылар шеңберге жиналып, 

бір – біріне кішкене допты лақтырады. Доп 

қолына тиген оқушы осы сабақ бойынша бір 

сұрақты айтып екінші оқушыға лақтырады. 

 

Кері байланыс. 
«Үш дос» әдісі арқылы жүргізіледі 

 
 

 Қызыл түс – түсінген жоқпын; 

 Көк түс – жартылай түсіндім; 

 Жасыл түс – барлығы түсінікті. 

 

 

доп 

 

 

 

 

«Үш дос» 

суреті 

Саралау – оқушыларға қалай 

көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары 

оқушыларға қандай міндет қоюды 

жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың 

материалды меңгеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлайсыз? 
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А) Ә дыбысынан 

келетін сөздерді 

атай аласың ба? 

Жуан не жіңішке 

дыбыс екенін 

ажырата 

аласың ба? 

Б) Ә дыбысынан 

келетін сөздердің 

мағынасын 

түсіндіріп бере 

аласың ба? 

С) Ә дыбысы 

туралы не 

білесің? 

 

 

 

Бұл бөлімде оқушылардың сабақ барысында үйренгенін 

бағалау үшін қолданатын әдіс-тәсілдеріңізді және 

бағалау тапсырмасының дескрипторларын жазасыз 

 

Бағалау 

критерийі 

Тап 

сырма 

Дескриптор Ұпай 

Сөздегі 

дыбыс 

түрлерін 

ажыратады 

1 Буыннан сөз құрайды 

Жуан дауысты 

дыбыстарды табады 

Суреттен қарама-қарсы 

сөздерді табады 

дөңгелек 

Буындап 

немесе тұтас 

сөздермен 

оқиды. 

2 Оқушылар үлгі дәптерге 

әріптің баспа, жазба 

түрін көркем жазады 

- Жаңылтпашты жатқа 

айтады 

дөңгелек 

3 Әже тақырыбына 

деңгейіне қарай әңгіме 

құрастырады 

Әжелері туралы 

әңгімелеп береді 

дөңгелек 

дауысты, 

дауыссыз, 

жуан және 

жіңішке 

дауыстыларға 

ажыратады 

4 Ә әрпіне сөздер тауып 

жазады, дыбыстық 

талдау жасайды 

Сол сөздерді буынға 

бөледі 

дөңгелек 

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс 

қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол 

жеткізді ме? 

Жеткізбесе, неліктен? 

Сабақта дифференциация дұрыс жүргізілді ме? 

Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? 

Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, 

неліктен? 

Бұл бөлімді сабақ туралы 

өз пікіріңізді білдіру үшін 

пайдаланыңыз. Өз 

сабағыңыз туралы сол 

жақ бағанда берілген 

сұрақтарға жауап 

беріңіз 
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